
 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU/PR                       

CONCURSO PÚBLICO N° 001/01/2018 

 

PARA TODOS OS CARGOS 

PARA AS DUAS QUESTÕES NOTA 

DOMÍNIO LINGUÍSTICO 

A pontuação do quesito correção linguística, objetividade na expressão do conteúdo 

e manejo de linguagem serão avaliados de acordo com os critérios abaixo:  

 

2,0 pontos: Atendeu a todos os quesitos de avaliação acima e utilizou a estrutura 

correta para uma dissertação (introdução, desenvolvimento e conclusão); 

1,0 ponto – Atendeu um ou dois dos quesitos de avaliação acima e utilizou 

parcialmente a estrutura correta de uma dissertação; 

0 ponto – Não atendeu a nenhum quesito acima e nem utilizou a estrutura correta 

para uma dissertação. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2,0 

 

NÍVEL MÉDIO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

2 pontos – Utilizou as terminologias técnicas, conceitos, corretamente; 
1 ponto – Utilizou parcialmente as terminologias técnicas; 
0 pontos – Não utilizou as terminologias técnicas corretamente. 
 
3 pontos – Citou qual a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem referente ao tema - nº 0554/2017 
e a conceituou; 
2 pontos – Citou e conceituou parcialmente a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem; 
1 ponto – Citou apenas a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem referente ao tema, sem 
conceituá-la; 
0 pontos – não citou a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem referente ao tema, nem a conceituo. 
 
3 pontos – Citou considerações da Resolução e o que a mesma resolve; 
2 pontos – Citou parcialmente as considerações da resolução e o que ela resolve; 
1 ponto – Citou parcialmente as considerações da resolução; 
0 pontos – não citou as considerações da resolução nem o que resolve. 

 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 

Após a ocorrência de um acidente de trabalho fatal, existe a obrigatoriedade de a empresa seguir 
procedimentos legais.  

No âmbito da Legislação Trabalhista, são referidos em Normas Regulamentadoras e Portaria do 
Ministério do Trabalho, como: 
 
1. Norma Regulamentadora 18 - Condições e Ambientes Trabalho na Ind. Construção (item 18.31.1): 

 



a. comunicar o acidente fatal, de imediato, à autoridade policial competente e ao órgão regional do 
Ministério do Trabalho, que repassará imediatamente ao sindicato da categoria profissional do local da 
obra; 

b. isolar o local diretamente relacionado ao acidente, mantendo suas características até sua liberação pela 
autoridade policial competente e pelo órgão regional do Ministério do Trabalho. 

 
2. Norma Regulamentadora 5 - CIPA (item 5.27 e 5.16): 
 
5.27 Reuniões extraordinárias deverão ser realizadas quando: 
b) ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal; 
 
5.16 A CIPA terá por atribuição: 
l) participar, em conjunto com o SESMT, onde houver, ou com o empregador, da análise das causas das 
doenças e acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados; 
 
3. Norma Regulamentadora 4 - SESMT (item 4.12): 

 
Compete aos profissionais integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho: 
h) analisar e registrar em documento(s) específico(s) todos os acidentes ocorridos na empresa ou 
estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e 
as características do acidente e/ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do 
agente e as condições do(s) indivíduo(s) portador(es) de doença ocupacional ou acidentado(s); 
 
4. Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 589, de 28.04.2014 (art. 2º): 
Art. 2º - Todo acidente fatal relacionado ao trabalho, inclusive as doenças do trabalho que resultem morte, 
deve ser comunicado à unidade do Ministério do Trabalho e Emprego mais próxima à ocorrência no prazo 
de até vinte e quatro horas após a constatação do óbito, além de informado no mesmo prazo por mensagem 
eletrônica ao Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, 
no endereço dsst.sit@mte.gov.br   contendo as informações listadas em anexo a esta norma. 
 
 
 
 

No âmbito da Legislação Previdenciária, referido na Lei Nº 8.213, de 24 de julho de 1991 (art. 22): 
Art. 22. A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 1° (primeiro) dia 
útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de 
multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente 
aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. 

 

AGENTE FISCAL DE PRECEITOS JÚNIOR 

 
CRITÉRIO 1 (2,0 PONTOS) 
 
2,0 pontos – Abordou um dos art. 123 aos 125 do Código de Posturas Municipal, e/ou discorreu sobre o 
Alvará de Licença/Funcionamento e quais são as exigências para obtenção. 
1,5 pontos – Abordou um dos art. 123 aos 125 do Código de Posturas Municipal, ou discorreu sobre o 
Alvará de Licença/Funcionamento e discorreu de pelo menos três exigências para sua obtenção. 
1,0 pontos – Abordou um dos art. 123 aos 125 do Código de Posturas Municipal ou discorreu sobre o 
Alvará de Licença/Funcionamento e discorreu sobre uma ou duas das exigências para sua obtenção. 
0,5 pontos – Abordou um dos art. 123 aos 125 do Código de Posturas Municipal ou discorreu sobre o 
Alvará de Licença/Funcionamento e não discorreu sobre quais são as exigências para sua obtenção. 
0 ponto – Não abordou um dos art. 123 ao 125 do Código de Posturas Municipal e nem discorreu sobre 
o Alvará de Licença/ Funcionamento e nem sobre quais são as exigências para sua obtenção. 
 
CRITÉRIO 2 (2,0 PONTOS) 
 



2,0 pontos – Abordou um dos art. 470 a 473 do Código Tributário Municipal e/ou discorreu sobre a Taxa 
de Licença para Comércio Eventual ou Ambulante, e sobre a base de cálculo da referida Taxa, discorrendo 
sobre pelo menos três dos valores constantes na tabela do Anexo II do CTB.  
1,5 pontos – Abordou um dos art. 470 a 473 do Código Tributário Municipal ou discorreu sobre a Taxa de 
Licença para Comércio Eventual ou Ambulante ou sobre a base de cálculo da referida Taxa discorrendo 
sobre dois dos valores da tabela do Anexo II do CTB. 
1,0 pontos – Abordou um dos art. 470 a 473 do Código Tributário Municipal ou discorreu sobre a Taxa de 
Licença para Comércio Eventual ou Ambulante ou sobre a base de cálculo da referida Taxa discorrendo 
sobre um dos valores constantes na tabela do Anexo II do CTB.  
0,5 pontos – Abordou um dos art. 470 a 473 do Código Tributário Municipal ou discorreu sobre a Taxa de 
Licença para Comércio Eventual ou Ambulante, e/ou discorreu somente sobre a base de cálculo da referida 
Taxa sem discorrer sobre algum dos valores constantes na tabela do Anexo II do CTB.  
0 ponto – Não abordou um dos art. 470 a 473 do Código Tributário Municipal e nem discorreu sobre a 
Taxa de Licença para Comércio Eventual ou Ambulante e ou nem discorreu sobre a base de cálculo da 
referida Taxa nem discorreu sobre algum dos valores da tabela do Anexo II do CTB. 
 
CRITÉRIO 3 (1,0) 
 
1,0 pontos – Abordou o art. 474 do Código Tributário Municipal e/ou discorreu, pelo menos, sobre três 
casos de isenções da Taxa de Licença para Comércio Eventual ou Ambulante. 
0,75 pontos – Abordou o art. 474 do Código Tributário Municipal ou discorreu sobre dois casos de isenções 
da Taxa de Licença para Comércio Eventual ou Ambulante. 
0,5 pontos – Abordou o art. 474 do Código Tributário Municipal ou discorreu sobre um dos casos de 
isenções da Taxa de Licença para Comércio Eventual ou Ambulante. 
0 ponto – Não abordou art. 474 do Código Tributário Municipal e nem discorreu sobre os casos de isenções 
da Taxa de Licença para Comércio Eventual ou Ambulante. 
 
CRITÉRIO 4 (1,0) 
 
1,0 pontos – Abordou o art. 127 do Código de Posturas Municipal e/ou discorreu sobre as três proibições 
do vendedor ambulante mencionadas no referido artigo. 
0,75 pontos – Abordou o art. 127 do Código de Posturas Municipal ou discorreu sobre duas das proibições 
do vendedor ambulante mencionadas no referido artigo. 
0,5 pontos – Abordou o art. 127 do Código de Posturas Municipal ou discorreu sobre uma das proibições 
do vendedor ambulante mencionadas no referido artigo. 
0 ponto – Não abordou o art. 127 do Código de Posturas Municipal e nem discorreu sobre as três proibições 
do vendedor ambulante mencionadas no referido artigo. 
 
CRITÉRIO 5 (2,0) 
 
2,0 pontos – Abordou o art. 128 do Código de Posturas Municipal e/ou abordou o art. 477 do Código 
Tributário Municipal e/ou discorreu sobre as penalidades aplicadas às infrações e que são mencionadas 
nos referidos artigos. 
1,5 pontos – Abordou o art. 128 do Código de Posturas Municipal ou discorreu sobre duas ou três das 
penalidades aplicadas às infrações do vendedor ambulante mencionadas no referido artigo ou abordou o 
art. 477 do Código Tributário Municipal ou discorreu sobre duas penalidades aplicadas às infrações do 
vendedor ambulante mencionadas no referido artigo. 
1,0 pontos – Abordou o art. 128 do Código de Posturas Municipal ou discorreu sobre uma das penalidades 
aplicadas às infrações do vendedor ambulante mencionadas no referido artigo ou abordou o art. 477 do 
Código Tributário Municipal ou discorreu sobre uma das penalidades aplicadas às infrações do vendedor 
ambulante mencionadas no referido artigo. 
0,5 pontos – Abordou o art. 128 do Código de Posturas Municipal ou discorreu sem mencionar as 
penalidades aplicadas às infrações do vendedor ambulante mencionadas no referido artigo ou abordou o 
art. 477 do Código Tributário Municipal sem discorrer sobre as penalidades aplicadas às infrações do 
vendedor ambulante mencionadas no referido artigo. 
0 ponto – Não abordou o art. 128 do Código de Posturas Municipal, nem o art. 477 do Código Tributário 
Municipal e nem discorreu sobre as penalidades do vendedor ambulante mencionadas nos referidos 
artigos. 
 

ASSISTENTE TÉCNICO FAZENDÁRIO 



 
CRITÉRIO 1 (2,0) 
 
2 pontos – Abordou sobre o art. 22 da Lei nº 8.666/1993, e/ou discorreu sobre as cinco modalidades de 
licitações estabelecidas na referida lei, tecendo comentários a respeito das características e finalidades de 
cada uma das referidas modalidades. 
1,5 pontos – Abordou sobre o art. 22 da Lei nº 8.666/1993, ou discorreu sobre quatro das modalidades de 
licitações estabelecidas na referida lei, tecendo comentários a respeito das características e finalidades de 
cada uma das referidas modalidades 
1,0 pontos – Abordou sobre o art. 22 da Lei nº 8.666/1993 ou discorreu sobre pelo sobre três das cinco 
modalidades de licitações estabelecidas na referida lei, tecendo comentários a respeito das características 
e finalidades cada uma das três referidas modalidades.  
0,75 pontos – Abordou sobre o art. 22 da Lei nº 8.666/1993 ou arrolando apenas as cinco modalidades de 
licitações estabelecidas na referida lei sem tecer qualquer comentário a respeito das características e 
finalidades das referidas modalidades  
0,5 pontos - Abordou sobre o art. 22 da Lei nº 8.666/1993 ou discorreu sobre apenas uma ou duas das 
cinco modalidades de licitações estabelecidas na referida lei, tecendo algum comentário a respeito de suas 
características e finalidades ou arrolou pelo menos três das modalidades de licitações estabelecidas na 
referida lei sem tecer qualquer comentário a respeito das características e finalidades das referidas 
modalidades. 
0 ponto – Não abordou sobre o art. 22 da Lei nº 8.666/1993 e nem discorreu sobre as modalidades de 
licitações estabelecidas na referida lei, e nem teceu qualquer comentário a respeito das características e 
finalidades de cada uma da referidas modalidades ou arrolou apenas uma ou duas das modalidades de 
licitações estabelecidas na referida lei sem tecer qualquer comentários a respeito das características e 
finalidades das referidas modalidades. 
 
CRITÉRIO 2 (2,0) 
 
2 pontos – Abordou sobre o art. 23 da Lei nº 8.666/1993 e/ou discorreu sobre os limites fixados para cada 
uma das cinco modalidades de licitações estabelecidas na referida lei, discorrendo sobre os valores para 
as obras e serviços de engenharia e discorrendo sobre os valores para as compras e serviços, que não se 
enquadram como obras e serviços de engenharia. 
1,5 pontos – Abordou sobre o art. 23 da Lei nº 8.666/1993 ou discorreu sobre os limites fixados para três 
das modalidades de licitações estabelecidas na referida lei, discorrendo sobre os valores para as obras e 
serviços de engenharia e/ou discorrendo sobre os valores para as compras e serviços, que não se 
enquadram como obras e serviços de engenharia. 
1,0 pontos – Abordou sobre o art. 23 da Lei nº 8.666/1993 ou discorreu sobre os limites fixados para duas 
das modalidades de licitações estabelecidas na referida lei, discorrendo sobre os valores para as obras e 
serviços de engenharia e/ou discorrendo sobre os valores para as compras e serviços, que não se 
enquadram como obras e serviços de engenharia. 
0,5 pontos - Abordou sobre o art. 23 da Lei nº 8.666/1993 ou discorreu sobre os limites fixados para uma 
das modalidades de licitações estabelecidas na referida lei, sem discorrer sobre os valores para as obras 
e serviços de engenharia ou sem discorrer sobre os valores para as compras e serviços, que não se 
enquadram como obras e serviços de engenharia. 
0 ponto – Não abordou sobre o art. 23 da Lei nº 8.666/1993 e nem discorreu sobre os limites fixados para 
cada uma das modalidades de licitações estabelecidas na referida lei, nem discorreu sobre os valores para 
as obras e serviços de engenharia e nem discorreu sobre os valores para as compras e serviços, que não 
se enquadram como obras e serviços de engenharia. 
 
CRITÉRIO 3 (2,0) 
 
2 pontos – Abordou sobre a Lei nº 10.520/2002 e discorreu sobre a modalidade denominada pregão, suas 
características e finalidades, tecendo comentários a respeito dos Decretos que regulamentaram essa 
modalidade: Decreto nº 3333/2000 e Decreto nº 5.450/2005. 
1,5 pontos – Abordou sobre a Lei nº 10.520/2002 ou discorreu sobre a modalidade denominada pregão, 
suas características e finalidades, tecendo comentários a respeito dos Decretos que regulamentaram essa 
modalidade: Decreto nº 3333/2000 e Decreto nº 5.450/2005. 
1,0 pontos – Abordou sobre a Lei nº 10.520/2002 ou discorreu sobre a modalidade denominada pregão, 
suas características e/ou finalidades, tecendo comentários a respeito de um dos Decretos que 
regulamentaram essa modalidade: Decreto nº 3333/2000 e Decreto nº 5.450/2005. 



0,5 pontos - Abordou sobre a Lei nº 10.520/2002 ou discorreu sobre a modalidade denominada pregão, 
sem discorrer sobre suas características ou finalidades, sem tecer qualquer comentário a respeito dos 
Decretos que regulamentaram essa modalidade: Decreto nº 3333/2000 e Decreto nº 5.450/2005. 
0 ponto – Não abordou sobre a Lei nº 10.520/2002 e nem discorreu sobre a modalidade denominada 
pregão, suas características e finalidade, nem teceu qualquer comentários a respeito dos Decretos que 
regulamentaram essa modalidade: Decreto nº 3333/2000 e Decreto nº 5.450/2005. 
 
CRITÉRIO 4 (2,0) 
 
2,0 pontos – Abordou o art. 45 da Lei nº 8.666/1993 e/ou discorreu sobre os quatro tipos de licitação 
arrolados no referido artigo, tecendo comentários a respeito das características de cada tipo de licitação.  
1,5 pontos – Abordou o art. 45 da Lei nº 8.666/1993 ou discorreu sobre três tipos de licitação arrolados no 
referido artigo, tecendo comentários a respeito das características de três tipos de licitação. 
1,0 pontos – Abordou o art. 45 da Lei nº 8.666/1993 ou discorreu sobre dois tipos de licitação arrolados 
no referido artigo, tecendo comentários a respeito das características de dois tipos de licitação. 
0,75 pontos – Abordou o art. 45 da Lei nº 8.666/1993 ou arrolou somente os quatro tipos de licitação 
arrolados no referido artigo, sem tecer comentários a respeito das características de um tipo de licitação. 
0,5 ponto – Abordou o art. 45 da Lei nº 8.666/1993 ou discorreu sobre um tipo de licitação arrolados no 
referido artigo, tecendo comentários a respeito das características de um tipo de licitação ou arrolou pelo 
menos dois tipos de licitação arrolados no referido artigo, sem tecer comentários a respeito das 
características de um tipo de licitação 
0 ponto – Não abordou o art. 45 da Lei nº 8.666/1993 e nem discorreu sobre os quatro tipos de licitação 
arrolados no referido artigo, nem teceu qualquer comentários a respeito das características dos quatro tipos 
de licitação ou arrolou somente um dos tipos de licitação arrolados no referido artigo, sem tecer comentários 
a respeito das características de um tipo de licitação. 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM JÚNIOR 

1. Descrição da importância da lavagem das mãos (3 pontos)  
 
3 pontos – citou as mãos como fonte de surtos de infecção relacionada à assistência à saúde e a forma 
como a contaminação das mãos dos profissionais pode ocorrer; citou que além de ser um dos pilares da 
prevenção e do controle de infecções nos serviços de saúde e a ela é a medida mais simples e menos 
dispendiosa para o controle de infecção. 
2 pontos – citou as mãos como fonte de surtos de infecção relacionada à assistência à saúde; citou ser 
um dos pilares da prevenção e do controle de infecções nos serviços de saúde. 
1 ponto – citou as mãos como fonte de surtos de infecção relacionada à assistência à saúde.  
0 pontos – Não citou nenhum dos itens mencionados.  
 

2. Descrição dos 5 momentos para higiene das mãos* (2 pontos)  
 
2 pontos – citou de 4 a 5 momentos 
1 ponto – citou de 1 a 3 momentos 
0 pontos – não citou nenhum dos momentos para higiene das mãos  
 

3. Descrição da técnica simples para higiene das mãos** (3 pontos) 
 
3 pontos – descreveu de 9 a 11 itens da técnica corretamente. 
2pontos – descreveu de 5 a 8 itens da técnica corretamente. 
1 pontos – descreveu de 1 a 4 itens da técnica corretamente. 
0 pontos – não descreveu.  
  
*5 momentos para higiene das mãos 
Antes de tocar o paciente; Antes de realizar procedimento; Após o risco de exposição a fluidos corporais e 
excreções; Após tocar o paciente, e; Após tocar superfícies próximas ao paciente 
 
** Descrição da técnica simples para higiene das mãos 
1. Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia. 
2. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabonete líquido para cobrir toda a superfície das 
mãos (seguir a quantidade recomendada pelo fabricante). 
3. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 



4. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos, e vice-versa. 
5. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais. 
6. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com 
movimento de vai-e-vem, e vice-versa. 
7. Esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, realizando movimento circular, e 
vice-versa. 
8. Friccionar as polpas digitais e as unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em 
concha, fazendo movimento circular, e vice-versa. 
9. Esfregar o punho esquerdo com o auxílio da palma da mão direita, realizando movimento circular, e vice-
versa. 
10. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabonete. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com 
a torneira. 
11. Secar as mãos com papel toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. No caso 
de torneiras com contato manual para fechamento, sempre utilizar papel toalha. 
 

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL JÚNIOR 

1. Cita os seguintes passos: limpeza de artigos e enxágue, inspeção visual, secagem, método de 
processamento, desinfecção, empacotamento, esterilização e armazenamento de artigos esterilizados. 

 
4 pontos – cita 7 a 9 passos 
3 pontos – cita 4 a 7 passos 
2 pontos – cita 2 a 3 passos 
1 ponto – cita 1 passo 
0 pontos – não menciona nenhum passo 
 
2. Descreve cada passo da esterilização dos materiais. Será avaliado o domínio do candidato sobre como 

cada passo deve acontecer*, de acordo com os critérios abaixo: 
 
4 pontos – descreve 7 a 9 passos 
3 pontos – descreve 4 a 7 passos 
2 pontos – descreve 2 a 3 passos 
1 ponto – descreve 1 passo 
0 pontos – não descreve nenhum passo 
 
* Para avaliação dessa questão, será avaliado o domínio de cada item, a saber: 
1. Limpeza de artigos: a remoção mecânica de sujidades, com o objetivo de reduzir a carga microbiana. 
Deve ser realizada em todo artigo exposto ao campo operatório.  
2. Enxágue: Deve ser realizado em água potável e corrente. Os artigos que contém lúmen devem ser 
enxaguados com bicos de água sob pressão. 
3. Inspeção visual: verificação da eficácia dos passos anteriores. 
4. Secagem: importante para diminuir a possibilidade de corrosão. Deve ser realizada com pano limpo e 
seco, exclusivo para essa finalidade, secadora de ar quente 
5. Método de processamento: Os artigos utilizados na cavidade bucal exigem o máximo rigor no 
processamento, recomendando-se a sua esterilização por autoclave. 
6. Desinfecção: A desinfecção é definida como um processo físico ou químico que elimina a maioria dos 
microrganismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos. 
7. Empacotamento: A embalagem deve permitir a penetração do agente esterilizante e proteger os artigos 
de modo a assegurar a esterilidade até a sua abertura. Para esterilização em autoclave, recomenda-se 
papel grau cirúrgico, papel crepado. 
8. Esterilização: A esterilização é o processo que visa destruir ou eliminar todas as formas de vida 
microbiana presentes, por meio de processos físicos ou químicos. 
9. Armazenamento de artigos esterilizados: deve ocorrer em armários fechados e a uma distância 
mínima de 20 cm do chão, 50 cm do teto e 5 cm da parede, respeitando-se o prazo de validade. 

 
AUXILIAR DE TURISMO 

*Conceito de hospitalidade: Hospitalidade é fundamentalmente o ato de acolher e prestar serviços a alguém 
que por qualquer motivo esteja fora de seu local de domicílio. A hospitalidade é uma relação especializada 
entre dois protagonistas, aquele que recebe e aquele que é recebido, mas não é só isso. Ela implica a 
relação entre um ou mais hóspedes e uma organização, colocando a questão de recepção nesta 



organização, inserindo-a no modo de funcionamento existente. Podemos englobar a hospitalidade na 
relação que se estabelece entre o espaço físico da cidade e seus habitantes, pois ela abrange não somente 
a acomodação, mas também a alimentação, o conforto e o acolhimento, proporcionando ao visitante a 
sensação de bem-estar.  
 
*Hospitalidade profissional é a combinação complexa de benefícios e aspectos tangíveis e intangíveis; 
envolve a interação satisfatória entre serviço e prestador, consumidor e hóspede; oferece ao hóspede 
segurança, conforto psicológico, com alimentação, bebida e acomodação; e pode ser lucrativa ou não.  
 
*A troca de determinados valores entre visitado e visitante proporciona uma enorme riqueza de 
conhecimentos, modificando sua visão de mundo e acrescentando valores inconfundíveis ao 
relacionamento humano. Viajar consiste em ir e voltar modificado.  
 
*A prestação de serviços a turistas envolve uma enorme gama de serviços: loja de souvenires, locadoras 
de veículos, serviços de lazer e entretenimento, entre tantos outros.  
 
*Por meio de estratégias privadas e de políticas públicas, os lugares podem preparar-se para serem 
hospitaleiros, estabelecendo, por exemplo, uma hospitalidade profissional, centrada na oferta de estruturas 
e na prestação de serviços voltados exclusivamente para o atendimento do turista. 
 
*As "horas da verdade", ou seja, todos os momentos em que os turistas passaram por "horas críticas" são 
importantes para que ele se sinta "em casa", acolhido. Por exemplo, na hora do check-in, se o recepcionista 
não for gentil, pode estragar com a estada deste hóspede no estabelecimento, ou então se ele se perder 
para chegar a determinado local (por causa da precária sinalização) ou tiver algum problema no caminho, 
também influenciará no modo como este turista vai se sentir em determinado local.  

 
AUXILIAR DE TURISMO BILÍNGUE 

* Escrita em Inglês. 
 
*A Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos fizeram com que o Brasil fosse conhecido mundialmente, a mídia 
de todo o mundo estava aqui, e além de cobrir os jogos, acabavam mostrando ao mundo o que o Brasil 
tem a oferecer. No caso da Copa do Mundo, outras cidades, além do eixo Rio-São Paulo foram exploradas 
e divulgadas gerando receita a todas. Ou seja, gerou marketing para muitas cidades no Brasil. 
 
* Foram gerados muitos empregos, tanto na organização pré-eventos quanto durante os eventos. 
 
* Projetos como o Pronatec-Copa foram colocados em prática para que pudéssemos ter uma mão de obra 
mais qualificada. 
 
* No que diz respeito a sinalização turística e acessibilidade muito foi feito e as cidades ainda estão 
aproveitando este legado. 
 
* Já no quesito mobilidade muito tentou se fazer, porém nem tudo ficou pronto e as cidades ainda estão 
sofrendo com os impactos negativos disso. Muitas obras foram superfaturadas e não foram acabadas.  
 
* Alguns imóveis e equipamentos esportivos não foram aproveitados após os eventos (conforme ideia 
inicial) e hoje em dia estão depredados ou mal utilizados.  
 
* Foram liberados muitos investimentos do ProCopa Turismo para ampliação, reforma e construção de 
novos empreendimentos hoteleiros aumentando a oferta de leitos. Muitos hotéis foram beneficiados e 
puderam se modernizar e crescer.  
 
* Os turistas que circularam pelos eventos aumentaram a receita das cidades-sedes consumindo produtos, 
utilizando serviços oferecidos e usando os meios de hospedagem, o que foi algo bom para a economia 
local.  
 
* A comunidade local de alguma forma ganhou com a troca de cultura com o povo de outros países que 
vieram assistir aos eventos.  

 



OPERADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR 

O mecanismo de criptografia basicamente transforma mensagens legíveis em ilegíveis (cifração) e vice-
versa (decifração). No caso de computadores, a mensagem não precisa ser apenas texto, pois trata de 
dados binários, o que pode ser uma mensagem, um arquivo ou até mesmo uma mídia inteira (HD, pendrive, 
etc.). Para realizar a criptografia binária, são necessários basicamente um algoritmo e chave(s). Segundo 
Kerckhoff, a efetividade do sistema criptográfico não deve depender do segredo do algoritmo, ou seja, este 
deve ser público. 
 
Em relação à simetria das chaves, existem algoritmos de criptografia de chave pública (assimétrica) e de 
chave única (simétrica).  
 
Na criptografia assimétrica, é gerado um par de chaves para cada participante (pessoa, computador, 
entidade), uma pública e uma privada. A primeira deve ser disponibilizada de forma pública e a segunda 
deve ser armazenada em segredo. Para a garantia de confidencialidade, utiliza-se a seguinte ordem: 
cifração com a chave pública do destinatário e decifração com a chave privada do destinatário. Para a 
garantia de autenticidade, deve-se cifrar com a chave privada do remetente e decifrar com a chave pública 
do remetente. 
 
Na criptografia simétrica, a mesma chave é utilizada para cifrar e decifrar, não sendo possível garantir a 
autenticidade com esse procedimento. 
 
Como vantagens, os algoritmos simétricos são muito mais rápidos, enquanto os assimétricos conseguem 
distribuir a chave sem ter que recorrer a outro procedimento. 
 
Como desvantagens, os algoritmos assimétricos são muito mais lentos, enquanto os simétricos possuem 
dificuldades na distribuição da chave, necessitando de outro procedimento (geralmente o uso de um 
algoritmo assimétrico). 
 
 
 
 

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JÚNIOR 

Filas são estruturas de dados nas quais só podem ser acessados os dois nodos que estão nas duas 
extremidades. Inclusões são realizadas no fim da lista e operações de consulta, alteração e de remoção 
são realizadas no seu início. Também é conhecida como FIFO (First In First Out). 
 
Considerando a implementação por contiguidade física, é necessário que se conheçam os índices que 
identificam as extremidades da fila (índices que delimitam o início e o final do espaço reservado no arranjo 
e índices do início e fim da fila). Também deve haver controle com relação à ocupação circular do arranjo 
pela fila, como por exemplo: arranjo com dez posições, iniciando na posição oito e terminando na posição 
dois.  
 
Em relação à implementação por listas encadeadas, cada nodo deverá ter pelo menos um campo de 
informação e um campo de elo que o encadeia com o próximo nodo da fila. É adequado que sejam 
conhecidos os endereços do primeiro e último nodos da lista. 
 
Pilhas são estruturas de dados nas quais o acesso pode ser realizado somente em uma das extremidades, 
denominada topo da pilha. Todas as consultas, alterações, inclusões e remoções de nodos devem ocorrer 
sobre o topo. Essa disciplina de acesso também é conhecida como LIFO (Last In First Out).  
 
Na implementação por contiguidade física, deve-se conhecer os índices: (a) a partir do qual a pilha pode 
ser implementada (base); (b) ocupado pelo elemento que está no topo; (c) do último elemento do arranjo 
(limite da pilha). A partir disso, a cada inserção e remoção, o índice do topo deve ser atualizado. Quando 
a pilha estiver vazia, tanto o valor do índice da base como o do topo devem ser nulos. 
 
Na implementação por listas encadeadas, a implementação é praticamente a mesma que a implementação 
de uma fila encadeada, sendo que é adequado que se conheçam os endereços (ponteiros) do topo e da 
base da pilha. 

 



NÍVEL SUPERIOR 

ANALISTA DE SISTEMAS JÚNIOR 

Iniciação 

Ref: http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/ovu_proc.htm 

- Atingir o consenso entre todos os envolvidos sobre os objetivos do ciclo de vida do projeto. 
- Estabelecer o escopo do software do projeto e as condições limite. 
- Discriminar os casos de uso críticos do sistema. 
- Exibir pelo menos uma opção de arquitetura para alguns cenários básicos. 
- Estimar o custo geral e a programação para o projeto inteiro. 
- Estimar riscos em potencial. 
- Preparar o ambiente de suporte para o projeto. 
- Ref: http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/itrwkfls/ms_lco.htm 
- Caso de Desenvolvimento. 
- Caso de Negócio. 
- Diretrizes de Modelagem de Casos de Uso. 
- Ferramentas. 
- Glossário. 
- Lista de Riscos. 
- Modelo de Casos de Uso (Atores,Casos de Uso). 
- Modelo de Domínio (também conhecido como Modelo de Objeto de Negócio). 
- Plano de Desenvolvimento de Software. 
- Plano de Iteração. 
- Protótipos. 
-Repositório do Projeto, Solicitação de Mudança. 
- Templates Específicos do Projeto. 
- Documento Visão. 
 
Elaboração 
Ref: http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/ovu_proc.htm 
 
- Arquitetura para Automatização de Testes 
- Caso de Desenvolvimento 
- Caso de Negócio 
- Conjunto de Testes ("teste de regressão") 
- Documento de Arquitetura de Software 
- Especificações Suplementares 
- Ferramentas 
- Lista de Riscos 
- Materiais de Treinamento 
- Modelo de Análise 
- Modelo de Dados 
- Modelo de Design (e todos os artefatos constituintes) 
- Plano de Desenvolvimento de Software 
- Plano de Iteração 
- Protótipos 
- Templates Específicos do Projeto 
- Visão 
- Ref: http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/itrwkfls/ms_lca.htm 
 
Transição 
Ref: http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/ovu_proc.htm 
 
- Teste beta para validar o novo sistema em confronto com as expectativas do usuário. 
- Teste beta e operação paralela relativa a um sistema legado que está sendo substituído. 
- Conversão de bancos de dados operacionais. 
- Treinamento de usuários e equipe de manutenção. 
- Introdução a marketing, distribuição e equipe de vendas. 
- Engenharia voltada para implantação, como preparação, empacotamento e produção comercial, 



introdução a vendas, treinamento de pessoal em campo. 
- Atividades de ajuste, como correção de erros, melhoria no desempenho e na usabilidade. 
- Avaliação das baselines de implantação tendo como base a visão completa e os critérios de aceitação 
para o produto. 
- Obtenção de auto-suportabilidade do usuário. 
- Obtenção do consentimento dos envolvidos de que as baselines de implantação estão completas. 
- Obtenção do consentimento dos envolvidos de que as baselines de implantação são consistentes com 
os critérios de avaliação da visão. 
- Ref: http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/itrwkfls/iwf_lit.htm 
 
- Artefatos de Instalação 
- Conjunto de Testes ("teste de regressão") 
- Empacotamento Compacto do Produto 
- Material de Suporte para o Usuário Final 
- Material de Treinamento 
- Notas de Release 
- O Build do Produto 
- Ref: http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/itrwkfls/ms_pr.htm 
 
Requisitos 
 
- Analisar o problema 
- Compreender as necessidades dos Envolvidos 
- Definir o Sistema 
- Gerenciar o Escopo do Sistema 
- Gerenciar o Escopo do Sistema 
- Refinar a Definição do Sistema 
- Gerenciar Requisitos Mutáveis 
- Plano de Gerenciamento de Requisitos (Analista de Sistemas) 
- Solicitações dos Principais Envolvidos (Analista de Sistemas) 
- Glossário (Analista de Sistemas) 
- Modelo de Casos de Uso (Analista de Sistemas) 
- Especificações Suplementares (Analista de Sistemas) 
- Atributos de Requisitos (Analista de Sistemas) 
- Documento Visão (Analista de Sistemas) 
- Caso de Uso (Especificador de Requisitos) 
- Pacote de Casos de Uso (Especificador de Requisitos) 
- Especificação de Requisitos de Software (Especificador de Requisitos) 
- Protótipo da Interface do Usuário (Designer de Interface de Usuário) 
- Encenação de Caso de Uso  (Designer de Interface de Usuário) 
 
- O RUP é iterativo porque trabalha por iterações. Cada fase no RUP pode ser ainda mais dividida em 
iterações. Uma iteração é um loop completo de desenvolvimento que resulta em um release (interno ou 
externo) de um produto executável, um subconjunto do produto final em desenvolvimento, que cresce por 
incrementos, a cada iteração, para se tornar o sistema final. Uma iteração abrange as atividades de 
desenvolvimento que conduzem à liberação de um produto—uma versão do produto estável e executável, 
junto com qualquer outro elemento periférico necessário para usar esse release. Portanto, uma iteração de 
desenvolvimento é de certa forma uma passagem completa por todas as disciplinas: pelo menos 
Requisitos, Análise & Design, Implementação e Teste. É como um pequeno projeto cascata em si mesmo. 
Observe que os critérios de avaliação são estabelecidos quando cada iteração é planejada. O release terá 
planejado a capacidade que é demonstrável. A duração de uma iteração varia de acordo com o tamanho 
e a natureza do projeto, mas é provável que vários builds sejam construídos em cada iteração, da maneira 
especificada no Plano de Integração do Build para a iteração. Isso é uma consequência da abordagem de 
integração contínua recomendada no Rational Unified Process (RUP): quando os componentes testados 
da unidade ficam disponíveis, eles são integrados e, em seguida, um build é produzido e fica sujeito ao 
teste de integração. Dessa maneira, a capacidade do software integrado cresce quando a iteração 
continua, em direção às metas definidas quando a iteração foi planejada. 
 



- Ref: 
http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/workflow/manageme/co_phase.htm#What%20is%20an%20ite
ration 
 
- O RUP é incremental, porque a cada iteração, os artefatos são atualizados. Dizem que isso se parece 
um pouco com software "em crescimento". Em vez de desenvolver artefatos uns após os outros, como 
em um pipeline, eles são desenvolvidos através do ciclo, apesar das taxas diferentes. A estratégia 
incremental determina as necessidades do usuário e define os requisitos do sistema e, em seguida, 
realiza o restante do desenvolvimento em uma sequência de builds. O primeiro build incorpora partes das 
capacidades planejadas, o próximo build adiciona mais capacidades e assim por diante até o sistema 
estar completo. 
- Ref: 
http://www.funpar.ufpr.br:8080/rup/process/workflow/manageme/co_phase.htm#What%20is%20an%20ite
ration 

 

ARQUITETO JÚNIOR 

A resposta está presente no artigo 2º do Estatuto da Cidade (Lei 257/2001). Espera-se que pelo menos 
parte dos conteúdos abaixo sejam mencionados: 
 
"A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 
propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: garantia do direito a cidades sustentáveis, 
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações". 
(...) 
VI. ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 
a. a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 
b. a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 
c. o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à infraestrutura 
urbana; 
d. a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, 
sem a previsão da infraestrutura correspondente; 
e. a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não utilização; 
f. a deterioração das áreas urbanizadas; 
g. a poluição e a degradação ambiental." 

 

BIÓLOGO JÚNIOR 

Para responder esta questão o candidato deverá demonstrar conhecimentos em relação às diferentes 

etapas para realização de um exame pericial na área ambiental. Tais como:  

1 – Leitura dos autos, elaboração de estratégia para a realização da perícia, avaliar uma lista de 

documentos que serão necessários avaliar (alvarás, licenças, autorizações, etc), Estes documentos, caso 

não estejam no processo, devem ser solicitados.  

2 – Preparação para a vistoria, avaliação dos quesitos e qual o instrumental necessário, agendamento da 

data e da logística para a vistoria.  

3 – Levantamento de dados: Legislação ambiental, Parâmetros ambientais a serem exigidos, preparação 

de fichas para coleta de dados durante a vistoria. 

4 – Vistoria no local do crime ambiental, deverá indicar: localização e descrição física, caracterização do 

entorno, descrever atividades realizadas, horários, número de funcionários, estimativa do número de 

pessoas direta e indiretamente atingidas pelas atividades, medição e coleta de dados e amostras para 

exames, registro fotográfico, confecção de croquis. 

5 – Realização de exames complementares – Exames que necessitem de um aparato instrumental mais 

complexo e que não podem ser realizados no local. No caso em questão, poderiam ser enquadradas as 

análises toxicológicas relativas à concentração de mercúrio em amostras de água, solo, sedimento e 

mesmo em amostras de animais e dos trabalhadores e população que habite na área e no entorno. 



6 – Elaboração do Laudo Pericial – Relatório da Vistoria com respostas aos quesitos solicitados pelas 

autoridades.   

Parâmetro sugerido para inferência da nota do candidato 
 

Se o candidato indicar em sua resposta estes 6 procedimentos citados informando de forma objetiva o que 
consiste este procedimento terá 100% da nota da questão.  
 
Se informar 5 destes procedimentos explicando corretamente seu conceito, o candidato fará jus a 80% da 
nota da questão. 
 
Se informar 4 destes procedimentos explicando corretamente seu conceito, o candidato fará jus a 60% da 
nota da questão. 
 
Se informar 3 destes procedimentos explicando corretamente seu conceito, o candidato fará jus a 40% da 
nota da questão. 
 
Se informar 2 destes procedimentos explicando corretamente seu conceito, o candidato fará jus a 20% da 
nota da questão. 
 
Se informar 1 destes procedimentos explicando corretamente seu conceito, o candidato fará jus a 10% da 
nota da questão. 
 

CIRURGIÃO DENTISTA JÚNIOR 

1. Cita os sinais e sintomas típicos do HIV, a contar emagrecimento não compatível com atividade física 
ou dieta, sudorese noturna, fadiga crônica, diarreia, linfadenopatia generalizada, febre persistente, 
tosse, embranquecimentos ou perda de cabelo e xerostomia. 

 
3 pontos – cita 5 ou mais sinais/sintomas 
2 pontos – cita 4 a 5 sinais/sintomas 
1 ponto – cita 1 a 3 sinais/sintomas 
0 ponto – não cita sinais/sintomas 
 
2. Cita os marcadores bucais de comprometimento imunológico, a contar candidíase, leucoplasia pilosa e 

sarcoma de Kaposi; 
 
2 pontos – cita 2 marcadores bucais de comprometimento imunológico relacionado ao HIV; 
1 ponto – cita 1 marcador bucal de comprometimento imunológico relacionado ao HIV; 
0 ponto – não cita marcador bucal de comprometimento imunológico relacionado ao HIV. 
 
3. Cita a doença periodontal como principal doença bucal dos portadores do vírus HIV; 
1 ponto – cita a doença periodontal como principal doença bucal dos portadores do vírus HIV; 
0 ponto – não cita a doença periodontal como principal doença bucal dos portadores do vírus HIV. 
 
4. Cita a terapia periodontal não cirúrgica como tratamento para a doença periodontal; 

 
1 ponto – cita a terapia periodontal não cirúrgica como tratamento para a doença periodontal; 
0 ponto – não cita a terapia periodontal não cirúrgica como tratamento para a doença periodontal. 
 
5. Cita o uso de enxague com solução antibacteriana (clorexidina) para reduzir o risco de complicações 

sistêmicas antes e após procedimentos nos portadores de HIV; 
 
1 ponto – cita o uso de enxague com solução antibacteriana (clorexidina) para reduzir o risco de 
complicações sistêmicas antes e após procedimentos nos portadores de HIV; 
 
0 ponto – não cita o uso de enxague com solução antibacteriana (clorexidina) para reduzir o risco de 
complicações sistêmicas antes e após procedimentos nos portadores de HIV. 

 

ENFERMEIRO JÚNIOR 



Elencar os nove certos na administração dos medicamentos: Medicação, paciente, dose, via, horário, 
registro, ação, forma farmacêutica, monitoramento certos; discorrendo sobre cada um deles: sua forma de 
adoção e implicações. Complementarmente apresentar os diferentes músculos do corpo humano que 
podem ser utilizados na administração de medicações pela via intramuscular, com a capacidade de 
recepção de volume em ml (mililitros) de cada grupo muscular apresentado. 
 

ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR 

Dada a configuração do prédio apresentado, vejo como possíveis causas de formação de fissuras os 
seguintes mecanismos: movimentações térmicas, movimentações higroscópicas, atuação de 
sobrecargas, deformabilidade excessiva da estrutura de concreto armado, recalque de fundações, 
retração de produtos à base de cimento e alterações químicas dos materiais de construção. Para prevenir 
estas ocorrências é recomendável que as lajes de cobertura tenham algum sistema de isolamento térmico 
e de ventilação, quando existente telhado. Estas mesmas lajes devem sofrer processo de cura controlada 
para limitar a retração. A previsão de juntas de movimentação também contribui para diminuir este efeito. 
Nos casos dos recalques de fundação a prevenção se dá pela adequada escolha do tipo solução em 
função dos dados obtidos pela sondagem geológica. No caso das estruturas muito deformáveis, a 
prevenção se dá pela correta limitação, quando do dimensionamento, das deformações previstas. A 
limitação de sobrecargas deve ser claramente anunciada. Impermeabilização de baldrames, colocação 
de juntas de dessolidarização nas alvenarias e revestimentos cerâmicos, bem como evitar o uso de 
argamassas muitos rígidas e com impurezas orgânicas completam as recomendações de prevenção de 
fissuras. 

 
ENGENHEIRO ELETRICISTA JÚNIOR 

 

1. a citação de que define-se fator de potência como sendo a relação entre a Energia ou Potência Média 
Ativa e a Energia ou Potência Média Reativa*; (1 ponto) 
 

2. a citação do valor do limite mínimo exigido para o fator de potência (0,92)*; (1 ponto) 
 
- a citação de que o valor limite aplica-se para casos indutivo e capacitivo*; (1 ponto) 
- a citação de que as cobranças são aplicáveis aos montantes de energia elétrica* e demanda de potência* 
reativos que excederem o limite permitido; (1 ponto) 
 
3. a citação das duas formas de compensação: utilização de máquinas síncronas* e utilização de 

capacitores/reatores*. (1 ponto) 
 

4. a citação de o método mais empregado* é a instalação de capacitores ou banco de capacitores que as 
formas de instalação de elementos de correção ou compensação do fator de potência consistem na 
conexão em shunt (paralela) de Bancos Capacitivos ou Indutivos* (conforme característica da carga) de 
forma fixa centralizada ou distribuída ou de forma controlada e centralizada*. (3 pontos) 

 

FISCAL DE TRIBUTOS JÚNIOR 

a) O tributo será não cumulativo, compensando- se o que for devido em cada operação com o 
montante cobrado nas anteriores. O direito ao crédito cobrado nas operações anteriores permite 
a compensação do imposto devido em cada etapa da cadeia de circulação de bens, mercadorias 
e serviços com o que já foi exigido nas operações e prestações anteriores, propiciando, com isso, 
a neutralização da tributação em cascata sobre as sucessivas operações e prestações com bens 
e serviços sujeitos a determinado tributo. 
b)   IPI e ICMS – O ICMS é o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 
sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação e tem 
a competência dos Estados e do Distrito Federal. O ICMS é um imposto que integra a sua própria 
base de cálculo, assim, no preço de compra ou de venda do bem ou do serviço já está incluso o 
valor do ICMS destacado na nota fiscal, assim, a sua alíquota real ou efetiva é superior à alíquota 
nominal. A incidência do imposto requer a existência de uma operação que faça circular como 
mercadoria com fins mercantis ocorrendo a transferência de domínio. O IPI é o imposto sobre 
produtos industrializados e somente a União pode instituí-lo ou modificá-lo. Ele incide nos 



produtos industrializados, nacionais e estrangeiros. São duas as principais hipóteses de 
ocorrência do fato gerador do IPI: 1- Nas Importações: o desembaraço aduaneiro de produtos de 
procedência estrangeira; 2- Operações internas: a saída de produto de estabelecimento industrial, 
ou equiparado a industrial. 
 

FISIOTERAPEUTA JÚNIOR 

O NASF é uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar 
de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção 
Básica para populações específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob 
responsabilidade destas equipes.  
 
Criado com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua 
resolubilidade, o NASF deve buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, 
principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e 
de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários e 
ambientais dentro dos territórios. 
 
Poderão compor os NASF 1, 2 e 3 as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO: 
Médico Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Farmacêutico; 
Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico Homeopata; Nutricionista; Médico 
Pediatra; Psicólogo; Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico Geriatra; Médico Internista (clínica 
médica), Médico do Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte 
educador) e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-
graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas. 
A composição de cada um dos NASF será definida pelos gestores municipais e equipes Saúde da Família 
e deve considerar os critérios de prioridade identificados a partir dos dados epidemiológicos, das 
necessidades do território e das equipes de saúde que serão apoiadas. 
Qualquer município brasileiro pode ter uma Nasf, desde que tenha ao menos uma equipe Saúde da Família. 
O que vai variar de um município para o outro, conforme o número de equipes SF que ele tiver, é a 
modalidade de NASF a ser implantado. 
 
NASF trabalha na lógica do apoio matricial. Isso significa, em síntese, uma estratégia de organização da 
clínica e do cuidado em saúde a partir da integração e cooperação entre as equipes responsáveis pelo 
cuidado de determinado território. A ideia é que os profissionais da equipe do NASF possam compartilhar 
o seu saber específico com os profissionais da ESF, fazendo com que a equipe Saúde da Família amplie 
seus conhecimentos e, com isso, aumente a resolutividade da própria atenção básica. São exemplos de 
ações de apoio matricial: discussão de casos, atendimentos compartilhados (NASF + ESF vinculada), 
atendimentos individuais do profissional do NASF precedida ou seguida de discussão com a ESF, 
construção conjunta de projetos terapêuticos, ações de educação permanente, intervenções no território e 
na saúde de grupos populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção 
da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes e etc. 
 
Com a nova concepção de saúde, o fisioterapeuta do NASF rompe com o modelo biomédico, direcionando 
suas ações para prevenção e reabilitação das doenças, traçando aspectos importantes para a saúde 
coletiva, atuando na interdisciplinaridade e atendimento compartilhado, possibilitando a troca de saberes, 
capacitações e responsabilidade mútua. Os objetivos são ampliar o acesso do usuário ao sistema de 
saúde, visando à melhoria da qualidade de vida da população atendida, a reintegração à vida social e à 
sua atividade laboral, proporcionando recuperação de sua condição física no limite de sua capacidade.  
Desenvolver e organizar uma melhor estratégia de apoio matricial, que venha oferecer aos usuários uma 
atenção integral, humanizada e de qualidade. Tendo como proposta ações de apoio, como: interconsulta, 
visita domiciliar, atendimento individual, participação em reunião de equipe, educação permanente, 
atendimentos coletivos através de grupos, da dor, cuidadores, idosos, coluna e orientações posturais e 
tabagismo.  Após a inclusão do fisioterapeuta no NASF, houve uma mudança no olhar da fisioterapia 
somente reabilitadora e ampliou o campo de atuação para uma área também de prevenção, promoção e 
educação em saúde, não deixando de lado a recuperação naqueles casos em que era necessário. O 
fisioterapeuta tem demonstrado a cada dia suas competências na Atenção Básica em saúde, reduzindo 
danos e agravos, com uma prática integral que perpassa pela educação em saúde, acolhimento, 
atendimentos individuais, grupos operativos e realizando visitas domiciliares. Mostrando assim a 
importância desse trabalho, indo muito além do perfil reabilitador. 



 
VALOR DE TOTAL DA QUESTÃO: 10 PONTOS 
 
1.  DEFINIÇÃO:  
- Apoio das equipes de saúde da família 
- Profissionais de diferentes áreas que atuam em conjunto 

 
2. OBJETIVO: - compartilhar conhecimento; 
- ampliar abrangência do programa de saúde da família; 
- atendimento ampliado na clínica; 
- discussão de casos 
- atendimentos individuais com equipe interdisciplinar 
- educação continuada 
- intervenções coletivas 
- promoção em saúde  
- construção de projetos terapêuticos 

 
3. COMPOSIÇÃO: De acordo com o código brasileiro de ocupações (CBO) e dependente de cada gestor 

público pode ser formado por: 
 

- acupunturista 
- assistente social 
- educador físico 
- farmacêutico 
- fisioterapeuta 
- fonoaudiólogo 
- terapeuta ocupacional 
- nutricionista 
- psicólogo 
- médico obstetra, geriatra, pediatra, homeopata, psiquiatra, trabalho e internista. 
- veterinário 
- educador de artes. 

 
4. FISIOTERAPEUTA: 
- setor preventivo educador em saúde 
- saúde coletiva 
- reabilitador tanto domiciliar como em ambulatório 
- atendimento interdisciplinar 
 

CADA TÓPICO VALE 2,5 PONTOS SE ABRANGER TODOS OS ASSUNTOS 
NUTRICIONISTA JÚNIOR 

 
2 pontos – Utilizou as terminologias técnicas dos determinantes distais do processo saúde/doença e sua 
definição; 
1 ponto – Utilizou parcialmente as terminologias técnicas e definições;  
0 pontos – Não utilizou as terminologias técnicas corretamente e definições. 
 
2 pontos – Utilizou as terminologias técnicas dos determinantes intermediários do processo saúde/doença 
e sua definição; 
1 ponto – Utilizou parcialmente as terminologias técnicas e definições;  
0 pontos – Não utilizou as terminologias técnicas corretamente e definições.   
 
2 pontos – Utilizou as terminologias técnicas dos determinante proximais do processo saúde/doença e sua 
definição; 
1 ponto – Utilizou parcialmente as terminologias técnicas e definições;  
0 pontos – Não utilizou as terminologias técnicas corretamente e definições.  
 
2 pontos – Utilizou as terminologias técnicas dos determinantes do processo saúde/doença e sua relação 
com as doenças crônicas não transmissíveis; 



1 ponto – Utilizou parcialmente as terminologias técnicas dos determinantes do processo saúde/doença e 
sua relação com as doenças crônicas não transmissíveis;  
0 pontos – Não utilizou as terminologias técnicas corretamente dos determinantes do processo 
saúde/doença e sua relação com as doenças crônicas não transmissíveis.  
 

TÉCNICO EM TURISMO 

* As agências de viagens precisam investir na tecnologia mais adequada à sua realidade, que suporte sua 
estratégia de negócios. Deve ser avaliado tanto o custo dos investimentos em tecnologia, quanto o custo 
de não se investir. 
 
* Os agentes de viagem precisam agregar valor a sua gestão para aumentar a densidade do 
relacionamento com seus clientes. Para isso, precisam se diferenciar, conhecer melhor sua clientela, 
antecipar suas necessidades, oferecer-lhes uma melhor relação custo benefício e ajudá-los a atingir seus 
objetivos, caso contrário, seu papel intermediador será enfraquecido e, eventualmente, extinto. Também é 
preciso manter-se sempre a par das novidades de cada destino e de cada produto que está 
comercializando (hotéis, restaurantes, atrativos...). 
 
* Grupos de agências podem se unir em parceria para enfrentarem juntas o novo mercado, ganhar poder 
de barganha com fornecedores e criar um enorme valor agregado para os clientes.  
 
* Duas formas para uma agência aumentar seu lucro:  
- Aumentar as vendas: agregando maior valor à contratação de serviços relacionados com viagens; 
diversificando os serviços oferecidos aos clientes; atingindo novos mercados 
-  Reduzir os custos: eliminando tempos improdutivos; otimizando os processos internos; eliminando erros 
operacionais e de estratégia; 
 
* Novas formas de cobrança também podem ser consideradas, tais como: ticketing fee (taxa de emissão), 
booking fee (taxa por reserva), management fee (taxa de gerenciamento de conta), handling fee (taxa por 
passageiro ou serviço) ou flat fee (taxa fixa). A agência precisa agregar valor ao serviço que está 
intermediando e cobrar o que o cliente considere aceitável pelo serviço recebido. Quanto mais valor agregar 
a agência, mais poderá cobrar do cliente. 
 
* As agências precisam conhecer muitos serviços em maior profundidade, ajudar a criar sofisticados 
pacotes de viagens, solucionar todo o tipo de problema dos viajantes e aumentar a produtividade para 
suportar a queda na rentabilidade. Além de gerenciar enormes quantidades de informações em benefício 
dos clientes e, ao mesmo tempo, modernizar os processos operativos da agência, permitindo o aumento 
da produtividade. 
 
*Nem todo o cliente se sente seguro em comprar pela internet, pois se acontece algum problema ele não 
terá uma forma fácil e rápida de resolução dos problemas, às vezes precisará horas em um call center para 
conseguir a solução do problema, com esta insegurança do cliente, uma agência de viagens que tiver 
respostas rápidas irá ganhar vantagem. 
 
* Para atingir os objetivos (aumentar as vendas e atrair mais clientes) a agência precisa: 
 
- oferecer as melhores condições a cada cliente 
- personalizar o atendimento a cada cliente 
- atender seus clientes todos os dias do ano, a qualquer hora 
- facilitar as tarefas administrativas de seu cliente 
- ajudar a conter as despesas de seu cliente 
- oferecer informações úteis para a tomada de decisão do cliente 
- gerenciar as negociações dos seus clientes com fornecedores 
- oferecer maior autonomia aos clientes 
- ajudar as empresas-clientes a oferecer maior valor agregado para seus funcionários 
- converter em clientes os funcionários das empresas-cliente 
- realizar atividades promocionais 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO JÚNIOR 



 
2 pontos – Utilizou as terminologias técnicas e conceitos corretamente; 
1 ponto – Utilizou parcialmente as terminologias técnicas; 
0 pontos – Não utilizou as terminologias técnicas corretamente. 
 
3 pontos – Citou a principal causa da compactação do solo (tráfego de máquinas) em sistemas agrícolas 
e discorreu sobre as principais consequências desse problema.  
2 pontos – Citou a principal causa da compactação do solo (tráfego de máquinas) em sistemas agrícolas 
e discorreu parcialmente sobre as principais consequências desse problema. 
1 ponto – Citou a principal causa da compactação do solo (tráfego de máquinas) em sistemas agrícolas e 
não discorreu sobre as principais consequências desse problema. 
0 pontos – Não citou a principal causa da compactação nem discorreu sobre as consequências da mesma. 
  
3 pontos – Citou as principais práticas de manejo que devem ser adotadas para evitar e solucionar o 
problema da compactação do solo, levando em conta a preservação da qualidade do solo e a 
sustentabilidade dos sistemas agrícolas.  
2 pontos – Citou parcialmente as principais práticas de manejo que devem ser adotadas para evitar e 
solucionar o problema da compactação do solo, levando em conta parcialmente a preservação da 
qualidade do solo e a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. 
1 ponto – Citou parcialmente as principais práticas de manejo que devem ser adotadas para evitar e 
solucionar o problema da compactação do solo. 
0 pontos – Não citou parcialmente as principais práticas de manejo que devem ser adotadas para evitar e 
solucionar o problema da compactação do solo, nem levou em conta a preservação da qualidade do solo 
e a sustentabilidade dos sistemas agrícolas. 
 

SANITARISTA JÚNIOR 

2,0 pontos – Utilizou as terminologias técnicas, conceitos em saúde, corretamente; estabelece as 
competências de cada esfera de gestão do SUS. 
1,0  ponto – Utilizou parcialmente as terminologias técnicas;  
0 ponto – Não utilizou as terminologias técnicas corretamente 
  
Da Construção dos Objetivos 
  
Escolha do Pilar 1 - Prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com tuberculose  
 
*Cita um dos objetivos apresentados no Plano (3 pontos): 
- Diagnosticar precocemente todas as formas de tuberculose, com oferta universal de cultura e teste de 
sensibilidade, incluindo o uso de testes rápidos. Tratar de forma adequada e oportuna todos os casos 
diagnosticados de tuberculose visando a integralidade do cuidado. Intensificar as atividades colaborativas 
TB-HIV.  
- Intensificar as ações de prevenção  
 
*Objetivo associado ao Pilar, mas o desenvolvimento não deixa claro o objeto (2 pontos). 
*Objetivo não apresenta relação com o Pilar selecionado (1 ponto). 
*Não faz menção a nenhum dos objetivos relacionados no Plano nacional pelo fim da tuberculose como 
problema de saúde pública (0 pontos).  
  
Escolha do Pilar 2 - Políticas arrojadas e sistema de apoio  
 
*Cita um dos objetivos apresentados no Plano (3 pontos): 
- Fomentar ações para garantir a realização das atividades de cuidado e prevenção da doença com 
recursos adequados (humanos, infraestrutura e financeiros). Fortalecer a articulação intra e intersetorial 
para garantia dos direitos humanos e cidadania nas ações de controle da doença. Fortalecer a participação 
da sociedade civil nas estratégias de enfrentamento da doença.  
- Melhorar a qualidade dos sistemas informatizados de registro de casos para tomada de decisão mais 
oportuna. 
 
*Objetivo associado ao Pilar, mas o desenvolvimento não deixa claro o objeto (2 pontos). 
*Objetivo não apresenta relação com o Pilar selecionado (1 ponto). 



*Não faz menção a nenhum dos objetivos relacionados no Plano nacional pelo fim da tuberculose como 
problema de saúde pública (0 pontos) 
 
Escolha do Pilar 3 - Intensificação da pesquisa e inovação  
 
*Cita um dos objetivos apresentados no Plano:  
- Estabelecer parcerias para fomentar a realização de pesquisas no país em temas de interesse para saúde 
pública. Promover a incorporação de iniciativas inovadoras para aprimorar o controle da tuberculose  
*Objetivo associado ao Pilar, mas o desenvolvimento não deixa claro o objeto (2 pontos). 
*Objetivo não apresenta relação com o Pilar selecionado (1 ponto). 
*Não faz menção a nenhum dos objetivos relacionados no Plano nacional pelo fim da tuberculose como 
problema de saúde pública (0 pontos). 
  
Das Estratégias  
 
Pilar 1 - Prevenção e cuidado integrado centrados na pessoa com tuberculose 
Diagnosticar precocemente todas as formas de tuberculose, com oferta universal de cultura e teste de 
sensibilidade, incluindo o uso de testes rápidos: Diagnosticar precocemente todas as formas de 
tuberculose, com oferta universal de cultura e teste de sensibilidade, incluindo o uso de testes rápidos. 
Promover ações que viabilizem o acesso ao diagnóstico das populações mais vulneráveis, especialmente 
pessoas vivendo com HIV e população privada de liberdade. Intensificar a avaliação de contatos.  
Tratar de forma adequada e oportuna todos os casos diagnosticados de tuberculose visando a 
integralidade do cuidado: Estimular o desenvolvimento do cuidado centrado na pessoa com tuberculose. 
Organizar a rede de atenção local, tendo em vista a organização da atenção básica, referências e hospitais 
para favorecer o acesso e a qualidade da assistência. Integrar ações de vigilância epidemiológica e 
assistência. Adotar estratégias para acompanhamento do tratamento, capazes de reduzir os desfechos 
desfavoráveis. Desenvolver ações que favoreçam a adesão ao tratamento da tuberculose, como o 
tratamento diretamente observado e outras.  Integrar o cuidado do paciente com tuberculose com outros 
equipamentos da rede da saúde e assistência social. Promover ações que viabilizem o tratamento 
adequado das populações mais vulneráveis1, especialmente pessoas vivendo com HIV e população 
privada de liberdade. Implantar a vigilância da tuberculose drogarresistente;  
Implantar a vigilância do óbito.  
Intensificar as ações de prevenção: Estabelecer grupos de trabalho para planejar ações em conjunto TB-
HIV. Oferecer testagem para HIV a todas as pessoas com tuberculose.  Realizar rastreamento da 
tuberculose em todas as visitas da pessoa vivendo com HIV aos serviços de saúde. Diagnosticar e tratar 
a infecção latente da tuberculose em pessoas vivendo com HIV/aids. Realizar o cuidado das pessoas com 
coinfecção TB-HIV em um mesmo serviço. Iniciar de forma oportuna a terapia antirretroviral (TARV). 
Executar o conjunto de ações colaborativas definidas para TB-HIV.  
Intensificar as ações de prevenção: Implantar a vigilância da Infecção Latente de Tuberculose (ILTB). 
Incorporar novas tecnologias para o diagnóstico da ILTB no país, com o objetivo de ampliar a rede de 
diagnóstico da ILTB. Ampliar o diagnóstico e tratamento da ILTB como principal estratégia de prevenção 
da tuberculose no país. Implantar esquemas encurtados de tratamento da ILTB com o objetivo de melhorar 
a adesão a essa estratégia. Manter a cobertura vacinal de BCG elevada. Implementar as medidas de 
controle de infecção nos serviços de saúde.  
 
Pilar 2 -  Políticas arrojadas e sistema de apoio 
Fomentar ações para garantir a realização das atividades de cuidado e prevenção da doença com recursos 
adequados (humanos, infraestrutura e financeiros): Inserir ações de controle da tuberculose nos Planos 
Plurianuais Pautar a tuberculose nas instâncias de pactuação e controle social; Implementar ações de 
comunicação, advocacy e mobilização social para ampliar a visibilidade da doença. Disponibilizar, em 
tempo oportuno, insumos para o diagnóstico e medicamentos para o tratamento de todas as formas de 
tuberculose: sensível, resistente e infecção latente. Utilizar ferramenta informatizada para monitoramento 
do estoque de medicamentos de primeira linha. Propor políticas que promovam controle de infecção como 
estratégia de prevenção da doença.  
Fortalecer a articulação intra e intersetorial para garantia dos direitos humanos e cidadania nas ações de 
controle da doença: Pautar a tuberculose na agenda política das três esferas de governos, por meio da 
articulação com executivo, legislativo e judiciário. Pautar a tuberculose nas seguintes agendas de trabalho: 
assistência social, educação, justiça, direitos humanos, entre outros. Implementar as recomendações das 
políticas vigentes de articulação inter e intrasetorial. Implementar as recomendações da Instrução 
Operacional conjunta entre Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) e Secretaria Nacional de Assistência 



Social (SNAS). Fomentar a elaboração de legislações que contribuam para proteção social da pessoa com 
tuberculose. Pautar a tuberculose nos meios de comunicação disponíveis.  
Fortalecer a participação da sociedade civil nas estratégias de enfrentamento da doença: Estabelecer 
espaços de articulação entre gestão e sociedade civil para o controle da tuberculose. Fomentar ações 
comunitárias de mobilização social para o enfrentamento da doença. Apoiar as ações de comunicação, 
advocacy e mobilização social desenvolvidas pela sociedade civil. Incluir a participação da sociedade civil 
na elaboração de campanhas de comunicação de tuberculose. Incluir a participação da sociedade civil no 
planejamento, monitoramento e avaliação das ações de enfrentamento da tuberculose nas três esferas 
gestão.  
Melhorar a qualidade dos sistemas informatizados de registro de casos para tomada de decisão mais 
oportuna: Aprimorar a análise dos indicadores relacionados a doença. Adequar os sistemas de informação 
Sinan, SITE-TB, GAL, entre outros para atender as necessidades da vigilância da tuberculose. Integrar os 
sistemas de informação para atender as necessidades da vigilância da tuberculose. Fortalecer a utilização 
dos sistemas de informação para registro dos casos.  
 
Pilar 3 - Intensificação da pesquisa e inovação 
Estabelecer parcerias para fomentar a realização de pesquisas no país em temas de interesse para saúde 
pública: Fortalecer a integração dos programas de controle da tuberculose com instituições acadêmicas e 
sociedade civil. Participar da implementação da agenda prioritária de pesquisas de tuberculose em todas 
as esferas de governo. Incentivar a divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas.  
 Promover a incorporação de iniciativas inovadoras para aprimorar o controle da tuberculose: Estimular a 
utilização dos resultados das pesquisas no enfrentamento da tuberculose. Estimular a troca e a 
implantação de experiências exitosas das ações de controle entre os programas de controle da 
tuberculose;. Incorporar, de maneira oportuna, novas tecnologias de diagnóstico. Incorporar, de maneira 
oportuna, novos medicamentos aos esquemas de tratamento da doença ativa e infecção latente.  
  
 


