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QUESTÕES 01 A 05 - LÍNGUA PORTUGUESA

O RELÓGIO

Rio de Janeiro , 1970

Passa, tempo, tic-tac
Tic-tac, passa, hora
Chega logo, tic-tac
Tic-tac, e vai-te embora
Passa, tempo
Bem depressa
Não atrasa
Não demora
Que já estou
Muito cansado
Já perdi
Toda a alegria
De fazer
Meu tic-tac
Dia e noite
Noite e dia
Tic-tac
Tic-tac
Tic-tac...

Vinícius de Morais 

01. Sobre o texto, considerando que as informações 
abaixo são Verdadeiras (V) ou Falsas (F), assinale 
a alternativa que apresente a sequência correta:

(   )  há palavras no texto que dão ideia de 
movimento: dia; noite; bem depressa; não demora; 
passa; tempo.
(     ) o autor está triste, por isso não quer que o 
tempo passe.
(     )  A palavra “tempo”, na linha 1 do poema, é 
um vocativo, o qual  não tem relação sintática com 
nenhum outro termo da oração e é “uma forma 
lingüística usada para chamamento ou interpelação 
ao leitor no discurso direto”;
(      )  Poemas e poesias são tipologias e gêneros 
textuais, respectivamente.
(      ) o texto apresenta figuras de linguagem: nas 
expressões “Tic-tac, tic-tac”, prosopopéia; e nas 
expressões “Dia e noite” e “Noite e dia”, antítese.

a) V; F; V; F;V
b) V; V; F; F; V
c) V; F; F; V; F
d) F; F; V; V; F
________________________________________

02. Assinale a alternativa que ordena a identificação 
da tipologia textual de cada texto abaixo:

1 – Descrição;  2 - Narração;  3 – Dissertação; 
4 - Injuntivo

(     ) Não parava de cantar, Antônio afirmando que ia 
para outro tempo enquanto o povo todo desconfiava 
que era para o outro mundo que ele ia, e só se ouvia 
o martelo martelando lá dentro, toc toc toc (...)

(   ) Derreta a manteiga em fogo baixo. Junte a 
farinha e toste-a por 2 a 3 minutos. Junte o leite aos 
poucos.mexendo rapidamente para não empelotar 
(...)

(   ) Por cima da moldura da porta há uma chapa 
metálica comprida e estreita, revestida de esmalte. 
Sobre um fundo branco, as letras negras dizem 
Conservatória Geral do Registro Civil. O esmalte 
está rachado e esboicelado em alguns pontos. (...)

(   ) Esse novo código de relacionamento, que 
surgiu no início da década de 80, não pode ser 
definido como uma nova forma de designar a transa 
(relação sexual). Também não pode ser definido 
como um namoro relâmpago, pré-namoro ou uma 
variação da amizade colorida. O “ficar com” existe 
por si só; independe do namoro, da amizade ou de 
qualquer outra forma de vínculo. Ele é o átomo da 
relação (...) 

a) 3,4,1,2
b) 4, 1,2,3
c) 2, 4,1,3
d) 2,1,3,4
________________________________________

03. Assinale a alternativa que completa as lacunas 
empregando o acento grave quando necessário:

1) O flanelinha foi ____ praça esperar ____ gorjeta;
2) A casa fica ____ esquerda da delegacia, onde o 
rapaz depôs contra ___ moça;
3) Eu disse ____ ele tudo que sabia;
4) Mesmo cansado fui ____casa.

a) à; a; à; à; à; à
b) a; a; a; à; à; à
c) à; à; a; a; a; a
d) à; a; à; a; a; a 
________________________________________

04. As orações subordinadas substantivas recebem 
o nome da função sintática que elas exercem em 
relação à oração principal. Assinale a alternativa 
que classifica corretamente as orações abaixo e 
indica que Suzana já é uma mulher sortuda:

1. Suzana não sabe que ganhou um carro no sorteio 
da TV.
2. Suzana não sabe se ganhou um carro no sorteio 
da TV. 
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a) subordinada substantiva objetiva direta; oração 
1.
b) subordinada substantiva predicativa; oração 1.
c) subordinada substantiva condicional; oração 2.
d) subordinada substantiva subjetiva; oração 2.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que apresenta os 
substantivos idênticos na forma, porém de gêneros 
e signifi cados diferentes que substituem os 
signifi cados em destaques abaixo:

1. Polícia prende a parte do corpo da quadrilha 
que levou 1 milhão de caixas eletrônicos. 
2. Recife, o dinheiro do Estado de Pernambuco, é 
a maior cidade do Nordeste para os foliões que no 
carnaval saem às ruas com o galo da Madrugada, 
em direção a Olinda.
3. O aparelho receptor é uma emissora do Grupo 
Estado que tem como foco transmitir jornalismo 24 
horas no ar. A missão é fazer uma cobertura em 
tempo real passando por todas as áreas, da política 
ao esporte.
4. A carga máxima permitida segue cheio de 
passageiros.

a) 1.a cabeça; 2. a capital; 3. o rádio; a lotação.
b) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4. a lotação.
c) 1.o cabeça; 2. a capital; 3.a rádio; 4.o lotação.
d) 1.o cabeça; 2.o capital; 3.o rádio; o lotação.

QUESTÕES 06 A 10 - MATEMÁTICA 

06. A escola infantil Criança Feliz vacinou todos os 
seus alunos, sendo que 90% contra catapora e 70% 
contra sarampo. Determine o porcentual de alunos 
que foram vacinados contra as duas doenças.
a) 90
b) 60
c) 50
d) 70
________________________________________

07. Encontre o valor da expressão numérica:

17 - [ (5 . 2 - 3) - (10- ³ 125)]0 - [(    16:2) . 2³]
 
a)  1
b) -1
c)  0
d)  2
________________________________________

08. Um ponto, no sentido matemático, é?
a) um objeto que não pode ser decomposto em 
objetos menores
b) um objeto de dimensão zero
c) não possui graus de liberdade
d) Todas as alternativas anteriores são corretas.

09. Na fi gura abaixo, sabemos que a soma dos 
ângulos externos é igual a 360º. Assim, calcule
Â + B̂ + Ĉ .

a) 180º
b) 540º
c) 360º
d) 240º
________________________________________

10. Um número é divisor de outro quando o resto da 
divisão for igual a?
a) um
b) ele mesmo
c) zero
d) nenhuma das anteriores

QUESTÕES 11 A 15 - INFORMÁTICA

11. Sistemas computacionais do mundo todo utilizam 
como parte de seu hardware um componente 
de memória bem comum para armazenar dados 
temporários que logo serão utilizados pelo CPU no 
processamento da informação. Este componente 
acima descrito também é conhecido como:
a) Memória RAM.
b) Memória BAM.
c) Memória HDMI.
d) Memória VGA.
________________________________________

12. Os sistemas operacionais como Linux e 
Windows utilizam-se de sistemas de arquivos para 
organizarem seus arquivos, dentre os mais comuns 
utilizados atualmente, no Linux e no Windows, por 
padrão temos RESPECTIVAMENTE:
a) ext4 e ext3
b) extLinux e extWin
c) FAT e FAT16
d)ext4 e NTFS
________________________________________

13. Utilizamos a internet cada vez mais, e uma das 
coisas mais observadas quando estamos online 
é a velocidade de conexão com a rede naquele 

17 - [ (5 . 2 - 3) - (10- ³ 125)] - [(    16:2) . 2³]
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local específico. Sabe-se que as operadoras que 
proveem o serviço informam em seus contratos 
as velocidades de envio e recebimento de dados. 
Essas velocidades de envio e recebimento de dados 
do cliente são conhecidas, respectivamente, como:
a) Download e load
b) Upload e Download
c) Ethernet e Recived
d) Download e Upload
________________________________________

14. O correio eletrônico é uma das formas de 
comunicação digital mais utilizadas nos meios 
corporativos. Por meio deste serviço é possível 
enviar e receber mensagens eletrônicas do mundo 
todo. Apesar dos muitos benefícios, algumas 
pessoas utilizam o serviço para enviar mensagens 
com conteúdos indesejados, ofensivos e muitas 
vezes perigosos (como vírus de computador). Essas 
mensagens indesejadas também são conhecidas 
como:
a) ADSL
b) SMTP
c) SPAM
d) HTML
________________________________________

15. O editor de texto Microsoft Word 2013 é 
extremamente difundido devido às suas inúmeras 
funcionalidades e ao seu alto padrão de qualidade. 
Sabendo-se disso, ao se trabalhar com documentos 
do Microsoft Word é preciso conhecer seus tipos 
e extensões de arquivos. Dadas as alternativas, 
assinale a que contenha a extensão que este 
programa, por padrão, salva os arquivos.
a) docx
b) xlsx
c) ppt
d) xml

QUESTÕES 16 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Sobre o calendário de vacinação do Ministério 
da Saúde, marque a assertiva correta:
a) A vacina BCG deve ser feita assim que a criança 
nascer, independentemente do tempo de gestação 
e peso da criança.
b) Ainda não existe vacina para Hepatite A.
c) Sobre a vacina Dupla Adulto, em pacientes 
adultos que já receberam o esquema completo, a 
dose de reforço pode ser antecipada em caso de 
ferimentos graves, quando a última dose foi há mais 
de 5 anos.
d) A vacina de Febre Amarela pode ser aplicada em 
crianças menores de 6 meses que irão viajar para 
locais de risco.

17. Com relação às doenças de notificação 
compulsória, é correto afirmar:
a) Apenas médicos podem fazer a notificação de 
doenças compulsórias.
b) A notificação compulsória deve ser feita apenas 
para casos confirmados da doença.
c) A dengue não é uma doença de notificação 
compulsória.
d) Sobre as doenças de notificação compulsória 
imediata, a notificação deve ser feita em até 24 
horas após o atendimento, para a autoridade 
superior cabível.
________________________________________

18. Segundo o Guia de Vigilância Epidemiológica 
do Ministério da Saúde, marque a assertiva 
INCORRETA:
a) Os primeiros casos de uma epidemia, em uma 
determinada área, não necessitam ser submetidos 
à investigação em profundidade.
b) O principal objetivo da investigação de uma 
epidemia ou surto de determinada doença infecciosa 
é identificar formas de interromper a transmissão e 
prevenir a ocorrência de novos casos.
c) Epidemia é a elevação do número de casos de 
uma doença ou agravo, em um determinado lugar 
e período de tempo, caracterizando, de forma clara, 
um excesso em relação à frequência esperada.
d) Surto é tipo de epidemia em que os casos se 
restringem a uma área geográfica pequena e bem 
delimitada ou a uma população institucionalizada 
(creches, quartéis, escolas, etc.).
________________________________________

19. Marque a assertiva correta:
a) O modo de transmissão da rubéola é por meio da 
picada de insetos contaminados com o vírus.
b) O período de incubação da dengue é de 3 a 15 
dias, sendo em média 5 a 6 dias.
c) O homem é o principal reservatório da 
Leptospirose.
d) No Brasil, apenas cães são reservatórios da 
Raiva.
________________________________________

20. Conforme os princípios doutrinários do SUS, 
marque a assertiva correta:
a) Equidade significa que todo cidadão deve ser 
tratado da mesma forma.
b) Resolutividade é o princípio doutrinário que 
significa que o sistema tem que estar preparado 
para resolver qualquer doença do cidadão.
c) A Universalidade garante atendimento para 
todos, exceto cidadãos que não contribuem para o 
sistema previdenciário.
d) Equidade significa que todo cidadão é igual 
perante ao SUS e será atendido conforme sua 
necessidade, até o limite que o sistema puder 
oferecer.
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21. Marque a assertiva correta:
a) O diagrama de controle não é um bom método 
para verificar a presença de uma epidemia, e 
quando este for utilizado, deve-se empregar o 
período de tempo de um ano.
b) Para estabelecer um estado epidêmico de 
uma doença, é imprescindível o conhecimento da 
frequência habitual (nível endêmico) da mesma, 
naquele lugar e período.
c) Na investigação de casos de uma epidemia, a 
busca ativa de novos casos nunca deve ser feita, 
pois pode aumentar o número de casos novos.
d) Quando houver suspeita de uma epidemia, esta 
pode ser logo confirmada, pois não há nada que 
possa alterar o número de novos casos além de 
uma epidemia.
________________________________________

22. Marque a assertiva INCORRETA:
a) A taxa de mortalidade infantil reflete, de 
maneira geral, as condições de desenvolvimento 
socioeconômico e infraestrutura ambiental, 
bem como o acesso e a qualidade dos recursos 
disponíveis para atenção à saúde materna e da 
população infantil.
b) A taxa de mortalidade infantil é o número de óbitos 
de menores de dois anos de idade, por cem nascidos 
vivos, na população residente em determinado 
espaço geográfico, no ano considerado. 
c) A taxa de mortalidade neonatal precoce reflete, de 
maneira geral, as condições socioeconômicas e de 
saúde da mãe, bem como a inadequada assistência 
pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
d) A taxa de mortalidade neonatal tardia é o 
número de óbitos de 7 a 27 dias de vida completos, 
por mil nascidos vivos, na população residente 
em determinado espaço geográfico, no ano 
considerado.
________________________________________

23. Segundo o Política Nacional de Atenção 
Básica do Ministério da Saúde, marque a assertiva 
INCORRETA.
a) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.
b) Cada profissional de saúde pode estar cadastrado 
em apenas uma equipe de Saúde da Família, 
exceção feita somente ao profissional médico, que 
poderá atuar em, no máximo, duas equipes de 
Saúde da Família e com carga horária total de 40 
horas semanais.
c) Todos os profissionais membros da equipe de 
Saúde da Família devem cumprir carga horária de 
40 horas semanais, sem exceção.
d) O número de Agentes Comunitários de Saúde 
-ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 
população cadastrada, com um máximo de 750 
pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde 
da Família.

24. Com relação aos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (NASF), marque a assertiva correta:
a) O NASF 1 é composto por uma equipe menor e 
atende uma população menor que o NASF 2.
b) A composição do NASF de um determinado 
município é definida pelo Ministério da Saúde.
c) Os NASFs foram criados com o objetivo de 
ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
atenção básica, bem como sua resolubilidade.
d) Os NASFs são de livre acesso para atendimento 
individual.
________________________________________

25. Considerando um homem de 31 anos, que não 
possui nenhuma imunização prévia, quais vacinas 
deve receber segundo o calendário nacional de 
vacinações?
a) Tríplice viral, Febre amarela, BCG.
b) VIP, Pneumocócica 10, Dupla Adulto.
c) Hepatite B, Dupla Adulto, Tríplice Viral.
d) Hepatite B, Meningocócica, Dupla Adulto.
________________________________________

26. Assinale a alternativa correta a que se refere ao 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem.
a) Lei 2.488 de 21 de outubro de 2011.
b) Resolução Cofen nº 375 de 22 de março de 2011.
c) Resolução Cofen nº 311 de 08 de fevereiro de 
2007.
d) Lei 3.154 de 28 de dezembro de 2012.
________________________________________

27. Segundo o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, é correto afirmar:
a) Houve uma reformulação no Código de Ética 
dos profissionais de enfermagem coordenada 
unicamente pelo Conselho Federal de Enfermagem, 
o qual atua como competência máxima na gestão 
da classe.
b) O aprimoramento do comportamento ético do 
profissional passa pelo processo de construção 
de uma consciência individual e coletiva, pelo 
compromisso social e profissional configurado pela 
responsabilidade no plano das relações de trabalho 
com reflexos no campo científico e político.
c) O profissional de enfermagem participa, como 
integrante da equipe de saúde, das ações que visem 
satisfazer as necessidades de saúde da população, 
porém não compete ao profissional de enfermagem 
ações em defesa dos princípios das políticas 
públicas de saúde e ambientais, pois se trata de 
assuntos de outras competências profissionais.
d) O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, a 
autonomia é  restritiva ao profissional de medicina.
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28. Tendo em vista o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, classifique as 
proposições abaixo como: 

I) DIREITOS
II) DEVERES
III) PROIBIÇÕES

(    ) Exercer a profissão com justiça, compromisso, 
equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade.
(   ) Obter desagravo público por ofensa que atinja 
a profissão, por meio do Conselho Regional de 
Enfermagem.
(  ) Fundamentar suas relações no direito, na 
prudência, no respeito, na solidariedade e na 
diversidade de opinião e posição ideológica.
(   ) Prescrever medicamentos e praticar ato 
cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação 
vigente e em situação de emergência.
(     ) O profissional de enfermagem poderá recusar-se 
a executar prescrição medicamentosa e terapêutica 
em caso de identificação de erro ou ilegibilidade.
(   ) Posicionar-se contra falta cometida durante 
o exercício profissional seja por imperícia, 
imprudência ou negligência.

Depois de classificadas as proposições, assinale a 
alternativa com a sequência correta:
a) I – II – I – III – III - I
b) II – III – I – I – II - III
c) I – I - II – I – II - III
d) II – I – II – III – I – II
________________________________________

29. A biossegurança é um processo funcional 
e operacional de fundamental importância em 
serviços de saúde, não só por abordar medidas de 
Controle de Infecções para proteção da equipe de 
assistência e usuários em saúde, mas por ter um 
papel fundamental na promoção da consciência 
sanitária, na comunidade onde atua, da importância 
da preservação do meio ambiente na manipulação 
e no descarte de resíduos químicos, tóxicos e 
infectantes e da redução geral de riscos à saúde e 
acidentes ocupacionais.
De acordo com o texto acima, assinale a alternativa 
correta.
a) O nosso contato com microrganismos significa 
obrigatoriamente que desenvolveremos doenças, a 
convivência do homem com os germes resulta em 
diferentes afecções.
b) A lavagem das mãos é a única medida de 
bloqueio da transmissão de germes. Devemos lavar 
as mãos sempre, antes de iniciarmos uma atividade 
e logo após seu término, assim como fazemos em 
nosso dia a dia antes das refeições e após a ida ao 
banheiro.

c) Ao manusear, limpar, transportar ou descartar 
agulhas, lâminas de barbear, tesouras e outros 
instrumentos de corte tenha cuidado para não 
se acidentar. A estes materiais chamamos de 
instrumentos pérfurocortantes. Eles devem ser 
descartados em caixas apropriadas, rígidas e 
permeáveis que devem ser alocadas em unidade 
próxima ao expurgo.
d) As luvas protegem de sujidade grosseira. 
Elas devem ser usadas em procedimentos que 
envolvam sangue, fluidos corporais, secreções, 
excreções (exceto suor), membranas mucosas, 
pele não íntegra e durante a manipulação de artigos 
contaminados. As luvas devem ser trocadas após 
contato com material biológico, entre as tarefas e 
procedimentos num mesmo paciente.
________________________________________

30. A higiene tem como objetivo remover a sujidade. 
Entende-se que os resíduos retêm microrganismos 
que podem, em algum momento, ser transmitidos 
tanto por contato direto como através de poeira 
suspensa no ar.
Sobre a Higienização do Ambiente, avalie as frases 
abaixe e assinale a alternativa com a sequência 
correta, onde temos (V) para Verdadeiro e (F) para 
Falso.

(   ) Por definição a limpeza é a remoção ou retirada 
de sujeira através de fricção de uma superfície com 
água e sabão ou detergente. 
(   ) A limpeza, seja ela terminal ou concorrente, 
deve seguir a seguinte sequência: primeiro passo, 
recomenda-se o recolhimento do lixo; inicia-se 
a limpeza do local mais alto para o mais baixo, 
próximo ao chão; limpa-se a partir do local mais 
limpo para o mais sujo ou contaminado; inicia-se 
pelo local mais distante dirigindo-se para o local de 
saída de cada peça.
(  ) Limpeza concorrente é aquela geral, realizada 
semanal, quinzenal ou mensalmente conforme a 
utilização e possibilidade de contato e contaminação 
de cada superfície. Inclui escovação do piso e 
aplicação de cera, limpeza de teto, luminárias, 
paredes, janelas e divisórias. 
 (   ) Limpeza terminal é aquela realizada diariamente 
e logo após término de turno e/ou exposição à 
sujidade. Inclui o recolhimento do lixo, limpeza do 
piso e superfícies do mobiliário geralmente uma 
vez por turno, além da limpeza imediata do local 
quando exposto à material biológico. 
(   ) Em ambiente fechado de assistência à saúde 
utiliza-se a varredura úmida, feita através de rodo e 
panos úmidos. Não se utiliza varrer ou espanar as 
superfícies para não dispersar partículas de poeira. 

a) V – V – F – F – V.
b) F – F – V – V – F.
c) V – F – V – F – V.
d) V – V – F – F – F.
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31. De acordo com o Decreto nº 94.406/87, que 
dispõe sobre o exercício da Enfermagem, cabe 
privativamente ao Enfermeiro, EXCETO:
a) Organização e direção dos serviços de 
Enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços.
b) Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, 
enema e calor ou frio.
c) Planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da assistência 
de Enfermagem.
d) Prescrição da assistência de Enfermagem.
________________________________________

32. Acerca de seus conhecimentos sobre a 
Resolução - RDC Nº 15, de 15 de Março de 2012, 
atribua (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

(     ) Este Regulamento tem o objetivo de estabelecer 
os requisitos de boas práticas para o funcionamento 
dos serviços que realizam o processamento de 
produtos para a saúde visando à segurança do 
paciente e dos profissionais envolvidos.
( ) Centro de material e esterilização de 
funcionamento centralizado: unidade funcional 
destinada ao processamento de produtos para 
saúde dos serviços de saúde.
(   ) Centro de material e esterilização - CME: 
unidade de processamento de produtos para saúde 
que atende a mais de um serviço de saúde do 
mesmo gestor.
(     ) Desinfecção de alto nível: processo físico ou 
químico que destrói a maioria dos microrganismos de 
artigos semicríticos, exceto micobactérias e fungos 
e um número elevado de esporos bacterianos.
(   ) Produtos para saúde críticos: são produtos para 
a saúde utilizados em procedimentos invasivos 
com penetração de pele e mucosas adjacentes, 
tecidos subepteliais e sistema vascular, incluindo 
também todos os produtos para saúde que estejam 
diretamente conectados com esses sistemas.

Assinale a alternativa que indica a sequencia 
correta:
a) V – F – F – F – V.
b) V – V – V – F – F.
c) F – F – F – V – V.
d) F – V – V – V – F.
________________________________________

33. De acordo com as atribuições e conhecimentos 
que o Enfermeiro e a equipe de saúde de um Centro 
de Materiais e Esterilização (CME) devem possuir, 
assinale a alternativa INCORRETA:
a) Ter conhecimento do processo de limpeza, 
desinfecção, preparo, inspeção, acondicionamento, 
embalagens, esterilização e funcionamento dos 
equipamentos existentes.

b) O trabalhador do CME e da empresa processadora 
deve utilizar vestimenta adequada, touca e calçado 
fechado somente nas áreas restritas, nas áreas 
técnicas não há a necessidade de utilizar-se EPI.
c) Compete ao Responsável Técnico do serviço 
de saúde e ao Responsável Legal da empresa 
processadora garantir a implementação das normas 
de processamento de produtos para saúde. 
d) Receber capacitação específica e periódica sobre 
temas como conceitos básicos de microbiologia, 
processo de limpeza, desinfecção, preparo, 
inspeção, acondicionamento, embalagens, 
esterilização e funcionamento dos equipamentos 
existentes.
________________________________________

34. A Portaria Nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011 
institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) 
para 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 (SUS).
A RAPS é constituída por Centros de Atenção 
Psicossocial nas suas diferentes modalidades. Da 
atenção de urgência e emergência vinculada a ela, 
podemos afirmar que são atendidas pelas seguintes 
modalidades, EXCETO:
a) SAMU 192.  
b) UPA 24 horas.
c) SIATE 193.  
d) Unidades Básicas de Saúde.
________________________________________

35. A Política Nacional de Saúde Mental busca 
consolidar um modelo de atenção aberto e de base 
comunitária. A proposta é garantir a livre circulação 
das pessoas com problemas mentais pelos 
serviços, pela comunidade e pela cidade. A Rede de 
Atenção Psicossocial (RAPS) estabelece os pontos 
de atenção para o atendimento de pessoas com 
problemas mentais, incluindo os efeitos nocivos do 
uso de crack, álcool e outras drogas. A Rede integra 
o Sistema Único de Saúde (SUS).
A RAPS está presente em diversos seguimentos no 
Município, EXCETO:
a) Núcleo de Apoio à Saúde da Família.
b) Centro de Convivência e Cultura.
c) Programa de Volta pra Casa (PVC).
d) Saúde nas Empresas.
________________________________________

36. Envelhecer é um processo dinâmico, 
progressivo e inevitável. Com tantas mudanças 
no âmbito morfológico, bioquímico, funcional ou 
psicológico, é inevitável que esta seja a fase da vida 
mais suscetível aos agravos à saúde, com maior 
predisposição a processos patológicos que acabam 
levando à morte. 
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Concomitante à regulamentação do SUS, o 
Brasil organiza-se para responder às crescentes 
demandas de sua população que envelhece. A 
Política Nacional do Idoso, promulgada em 1994 
e regulamentada em 1996, vem para assegurar 
direitos à pessoa idosa, entre outras providências.
Em relação à saúde da pessoa idosa e o papel da 
equipe de saúde sobre esse assunto, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) A finalidade primordial da Política Nacional 
de Saúde da Pessoa Idosa é recuperar, manter 
e promover a autonomia e a independência dos 
indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e 
individuais de saúde para esse fim, em consonância 
com os princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde. É alvo dessa política todo cidadão e cidadã 
brasileiros com 65 anos ou mais de idade.
b) O conceito de saúde para o indivíduo idoso se 
traduz mais pela sua condição de autonomia e 
independência que pela presença ou ausência de 
doença orgânica.
c) A atenção básica por meio da Estratégia Saúde 
da Família tem um papel fundamental no suporte 
qualificado à família, que entra como a executora 
nos cuidados do idoso.
d) Valorizar e respeitar a velhice, estimular a 
solidariedade para com esse grupo etário, realizar 
ações de prevenção de acidentes no domicílio e 
nas vias públicas, como quedas e atropelamentos, 
desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor e 
resolutivo à pessoa idosa, baseado em critérios de 
risco.
________________________________________

37. A partir dos anos 50 até o início dos anos 2000, 
passando pela redemocratização do Brasil e pela 
Constituição Federal de 1988, muitas foram as 
iniciativas e abordagens que pretendiam focalizar 
o espaço escolar e, em especial, os estudantes, a 
partir e/ou dentro de uma perspectiva sanitária. Em 
sua maioria, tais experiências tiveram como centro 
a transmissão de cuidados de higiene e primeiros 
socorros, bem como a garantia de assistência 
médica e/ ou odontológica. Assim, centraram-se na 
apropriação dos corpos dos estudantes, que, sob 
o paradigma biológico e quaisquer paradigmas, 
deveriam ser saudáveis.
Em 5 de dezembro de 2007, o Presidente da 
República instituiu, em articulação com o Ministério 
da Educação, o PSE -  Programa Saúde na Escola, 
que conta com os seguintes objetivos, EXCETO;
a) Promover a saúde e a cultura de paz, reforçando 
a prevenção de agravos à saúde.
b) Fortalecer a participação comunitária nas políticas 
de educação básica e saúde, concentrados em 
nível Municipal.
c) Contribuir para a constituição de condições para 
a formação integral de educandos.

d) Articular as ações da rede pública de saúde com 
as ações da rede pública de educação básica, de 
forma a ampliar o alcance e o impacto de suas 
ações relativas aos estudantes e suas famílias, 
otimizando a utilização dos espaços, equipamentos 
e recursos disponíveis.
________________________________________

38. O câncer do colo do útero, também chamado 
de cervical, é causado pela infecção persistente por 
alguns tipos do Papiloma Vírus Humano -  HPV. A 
infecção genital por este vírus é muito frequente e não 
causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em 
alguns casos, podem ocorrer alterações celulares 
que poderão evoluir para o câncer, estas alterações 
das células são descobertas facilmente no exame 
preventivo e são curáveis na quase totalidade dos 
casos. 
Assinale a alternativa correta no que tange à saúde 
da mulher:
a) O Papanicolau examina as células do colo 
do útero, para detectar células cancerosas ou 
anormais, inflamações ou infecções são detectados 
por exames laboratoriais.
b) Papanicolau apresentando alterações tipo NIC II 
e NIC III: repetir exame em um ano.
c) A periodicidade estabelecida pelo MS para a 
realização do exame preventivo é em mulheres 
a partir de 17 anos até seus 60 anos de idade 
anualmente, e após dois exames consecutivos 
negativos, a cada três anos.
d) Mulheres que realizaram histerectomia com 
a retirada do colo além do útero, não necessitam 
fazer o exame, salvo em situações que a cirurgia foi 
realizada para tratamento de câncer ou lesão pré-
maligna.
________________________________________

39. É indiscutível o relevante papel de prevenção 
e promoção que as imunizações desempenham na 
Atenção Básica à Saúde. Poucas ações são tão 
fortemente evidenciadas como capazes de proteger 
a saúde infantil e de impactar a incidência e a 
prevalência de doenças na infância. As vacinas são 
preconizadas pelo Calendário Básico de Vacinação 
da Criança. Com base no Calendário Básico de 
Vacinação da Criança, é correto afirmar:
a) Ao nascer a criança deve receber uma dose da 
vacina BCG-ID1 em sua dose única, responsável 
por evitar formas graves da tuberculose (exceto 
nas formas miliar meningea) e vacina de Hepatite 
B (recombinante).
b) A vacina Meningocócica C (conjugada), 
responsável por evitar doença invasiva causada por 
Neisseria meningitidis do sorogrupo C, é realizada 
em 2 doses, iniciando no 3º mês de vida da criança, 
sem reforço.
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c) A vacina contra febre amarela (atenuada) deve 
ser administrada aos 9 meses de idade da criança. 
Durante surtos, a vacinação pode ser antecipada a 
idade de 6 meses.
d) Aos 12 meses de vida da criança, é realizada 
a segunda dose da Tríplice viral (SCR), vacina 
sarampo, caxumba e rubéola (atenuada) e o reforço 
da vacina pneumocócica 10 - valente (conjugada).
________________________________________

40. Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade 
e humanizada é fundamental para a saúde materna 
e neonatal e, para sua humanização e qualificação, 
faz-se necessário construir um novo olhar sobre 
o processo saúde/doença, que compreenda a 
pessoa em sua totalidade corpo/mente e considere 
o ambiente social, econômico, cultural e físico no 
qual vive.
Assinale a alternativa correta acerca das 
intercorrências clínicas mais frequentes na 
gestação:
a) Síndromes Hemorrágicas - As mais importantes 
situações hemorrágicas na gravidez são: Primeira 
metade: placenta prévia (PP), descolamento 
prematuro da placenta (DPP). Segunda metade: 
abortamento, descolamento cório amniótico, 
gravidez ectópica, neoplasia trofoblástica 
gestacional benigna (mola hidatiforme).

b) Abortamento é a morte ou expulsão ovular 
ocorrida antes de 10 semanas ou quando o 
concepto pesa menos de 300 g. O abortamento 
é dito precoce quando ocorre até a 5ª semana e 
tardio quando ocorre entre a 7ª e 10ª semanas.
c) Placenta Prévia: Caracteriza-se por sangramento 
genital de pequena intensidade. É diagnosticado 
por exame ultrassonográfico, a evolução em geral é 
boa, não representando quadro de risco materno e/
ou ovular. A conduta é conservadora e, basicamente, 
consiste no esclarecimento à gestante.
d) Mola Hidatiforme: pode haver presença de 
sangramento vaginal intermitente, geralmente 
de pequena intensidade, indolor e, por vezes, 
acompanhado da eliminação de vesículas (sinal 
patognomônico). A altura uterina ou o volume uterino, 
em geral, são incompatíveis com o esperado para 
a idade gestacional e a presença de hiperêmese é 
mais acentuada.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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