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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Examine o parágrafo a seguir, extraído da obra Triste 
Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, para 
responder às próximas questões.

“Eram esses os seus hábitos; ultimamente, porém, 
mudara um pouco; e isso provocava comentários 
no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas 
pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias, 
era visto entrar em sua casa, três vezes por semana 
e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, 
com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. 
Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. 
Um violão em casa tão respeitável! Que seria?”

01. Com base no texto, assinale a alternativa que 
apresenta uma interpretação INCORRETA sobre o 
seu sentido.

a) A mudança de hábitos do personagem é notada 
pela vizinhança, que faz comentários a respeito.
b) Fica claro que o personagem descrito tinha como 
hábito, já há muito tempo, receber alguém com um 
violão em sua casa.
c) As visitas habituais do personagem, antes do 
aparecimento do senhor com o violão, eram apenas 
a sua filha e o seu compadre.
d) O narrador dá a entender que, no contexto em que 
se passa a história, um violão não era um objeto bem 
visto pela sociedade.
_________________________________________
02. No trecho “ultimamente, porém, mudara um 
pouco”, o verbo “mudara” está conjugado no tempo:

a) Pretérito mais-que-perfeito, significando “havia 
mudado”.
b) Pretérito imperfeito, isto é, como uma 
transformação gradual.
c) Pretérito perfeito, trazendo a ideia de uma 
mudança repentina.
d) Futuro do pretérito, com o sentido de uma mudança 
desnecessária.
_________________________________________
03. Também no início do texto, o autor afirma que 
“isso provocava comentários no bairro”. Neste caso, 
o pronome “isso” diz respeito à:

a) Aparência física do personagem.
b) Mudança de hábitos do personagem.
c) Rotina rígida do protagonista.
d) Visita da filha e do compadre.
_________________________________________
04. Neste trecho do romance, o narrador conta 
que “o caso intrigou a vizinhança”. Analise as 
alternativas a seguir e assinale a que NÃO apresenta 
um termo que possui significado próximo ao de 
“intrigado”.

a) Cismado.
b) Desconfiado.
c) Curioso.
d) Tranquilizado.
_________________________________________
05. Ainda com base no parágrafo de Lima 
Barreto, assinale a alternativa que indica APENAS 
adjetivos que aparecem no texto.

a) Baixo - magro - respeitável.
b) Hábitos - comentários - dias.
c) Ultimamente - pouco - primeira.
d) Mudara - provocava - visitavam.
_________________________________________
06. Leia atentamente o seguinte poema de 
Manuel Bandeira, intitulado Arte de Amar, para 
responder às questões a seguir.

“Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a 
tua alma.

A alma é que estraga o amor.
Só em Deus ela pode encontrar satisfação.

Não noutra alma.
Só em Deus — ou fora do mundo.

As almas são incomunicáveis.
Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo.

Porque os corpos se entendem, mas as almas não.”

Marque a alternativa que apresenta a melhor 
interpretação para o sentido do poema.

a) As almas humanas podem se unir em perfeita 
harmonia, mas não os corpos.
b) O verdadeiro amor é capaz de unir as pessoas 
perfeitamente, de corpo e alma.
c) A união amorosa entre duas pessoas, mesmo se 
verdadeira, tem os seus limites.
d) Existe no mundo uma alma gêmea para cada um, 
apenas esperando ser encontrada.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual a soma das soluções da equação 
quadrática  ?

a) 4.
b) 5.
c) 9.
d) 13.
_________________________________________
08. Sobre Progressões Aritméticas e 
Geométricas, é CORRETO afirmar que:

a) Uma Progressão Aritmética é uma sequência de 
números composta por um valor inicial e um outro 
valor fixo, que é multiplicado ao valor anterior para 
encontrar o próximo.
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b) Uma Progressão Geométrica é uma sequência de 
números composta por um valor inicial e um outro 
valor fixo, que é adicionado ao valor anterior para 
encontrar o próximo.
c) Não há Progressão Geométrica ou Aritmética com 
números negativos.
d) Progressões Aritméticas de razão negativa geram 
sequências de números decrescentes.
_________________________________________

09. Qual o resultado da expressão  ?

a) 46.
b) 529.
c) 12 167.
d) 279 841.
_________________________________________
10. Qual aplicação, realizada no regime de juros 
simples, rende R$350,00 após 5 meses em uma 
taxa de 1% ao mês?

a) R$ 7 000,00.
b) R$ 35 000,00.
c) R$ 5 000,00.
d) R$ 70 000,00.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. O texto a seguir, extraído de uma matéria 
jornalística publicada recentemente, aborda uma 
situação que envolve a política brasileira da 
atualidade. Analise-o e marque a alternativa que 
contém o nome que preenche CORRETAMENTE a 
lacuna.

“Depois de uma batalha judicial que incluiu censura 
pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente 
______________ concedeu uma entrevista 
exclusiva à Folha de São Paulo e ao jornal El País. 
Em uma sala preparada pela Polícia Federal na sede 
do órgão em Curitiba, onde está preso desde abril 
do ano passado, ele conversou com os jornalistas 
por mais de duas horas. Falou sobre a vida na 
prisão, a morte do neto, o governo Bolsonaro, as 
acusações de corrupção e a possibilidade de não 
sair da prisão”. 

(Folha de São Paulo, 29/04/19, com adaptações).

a) Eduardo Cunha.
b) Fernando Collor.
c) José Sarney.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.
_________________________________________
12. Examine a seguinte explicação, a respeito do 
conceito de desenvolvimento sustentável, e assinale 
a alternativa que contém o termo que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna.

“Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável 
depende de planejamento e do reconhecimento 
de que os recursos naturais são _________. 
Muitas vezes, desenvolvimento é confundido com 
crescimento econômico, que depende do consumo 
crescente de energia e recursos naturais. Esse tipo 
de desenvolvimento tende a ser insustentável, pois 
leva ao esgotamento dos recursos naturais dos quais 
a humanidade depende”. 

(WWF, com adaptações).

a) Finitos.
b) Eternos.
c) Ilimitados.
d) Inesgotáveis.
_________________________________________
13. Com base na Declaração Universal de Direitos 
Humanos, adotada pela Organização das Nações 
Unidas em 1948, analise as seguintes alternativas e 
marque a que NÃO apresenta o conteúdo de um de 
seus artigos.

a) Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido 
ou exilado.
b) Todas as pessoas têm direito à vida, à liberdade e 
à segurança pessoal.
c) Ninguém será submetido a tortura nem a penas 
ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. 
d) Toda pessoa acusada de um crime deve ter sua 
liberdade suprimida, até que prove juridicamente sua 
inocência.
_________________________________________
14. De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), considera-se criança a pessoa 
até doze anos de idade incompletos. Segundo a 
mesma lei, é adolescente a pessoa com idade entre:

a) Doze e dezoito anos.
b) Dez e quatorze anos.
c) Dez e dezesseis anos.
d) Doze e vinte e dois anos.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
15. A RESOLUÇÃO Nº 564/2017 aprova o novo 
Código de ética de Enfermagem, aplicando aos 
Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, Auxiliares 
de Enfermagem, Obstetrizes e Parteiras, bem como 
os atendentes de Enfermagem. Sobre o novo Código 
de ética de enfermagem é CORRETO afirmar:

a) É dever de todo profissional de enfermagem 
participar da Comissão de Ética de Enfermagem da 
instituição em que exerce sua função.
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b) É direito do profissional requerer ao Conselho 
Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, 
medidas cabíveis para obtenção de desagravo 
público em decorrência de ofensa sofrida no 
exercício profissional ou que atinja a profissão.
c) É dever da gestão administrativa das instituições 
de saúde o ato de apresentar para o profissional de 
enfermagem o Código de Ética cumprir este código 
e demais normativos do Sistema Cofen- Conselho 
Regional de Enfermagem.
d) É proibido o profissional prestar assistência que, 
por sua natureza, compete a outro profissional, 
exceto em casos de emergência, ou quando 
solicitado pelo profissional enfermeiro responsável 
pelo período de trabalho em que atua. 
_________________________________________
16. Entende-se por Linha de Cuidado ao Trauma 
o processo integrado de atenção ao paciente vítima 
de trauma, que articula os pontos de atenção da 
Rede de Atenção às Urgências e Emergências, 
com vistas à prevenção dos agravos, garantia de 
padrões adequados de acessibilidade aos recursos 
tecnológicos, à gravidade dos casos e à continuidade 
do cuidado.  No trauma há uma série de precauções 
criadas para proteger a integridade de um paciente 
em situação de risco,por proporcionar rapidez e 
segurança no atendimento das vítimas. Assinale a 
alternativa CORRETA que corresponde a sequência 
ao atendimento inicial ao paciente vítima de trauma.

a) Avaliar a presença de boa respiração e oxigenação; 
garantir a segurança do local; avaliar a responsividade 
(chamar o paciente) estabilizando simultaneamente 
a coluna cervical; avaliar as vias aéreas; avaliar a 
circulação (presença de hemorragia e avaliação 
da perfusão); avaliar o estado neurológico; expor o 
paciente com prevenção e controle de hipotermia.

b) Garantir a segurança do local; avaliar as vias 
aéreas; avaliar a presença de boa respiração e 
oxigenação; avaliar a responsividade (chamar 
o paciente) estabilizando simultaneamente a 
coluna cervical; avaliar a circulação (presença 
de hemorragia e avaliação da perfusão); avaliar o 
estado neurológico; expor o paciente com prevenção 
e controle de hipotermia.

c) Garantir a segurança do local; avaliar a 
responsividade (chamar o paciente), estabilizando 
simultaneamente a coluna cervical; avaliar as 
vias aéreas; avaliar a presença de boa respiração 
e oxigenação; avaliar a circulação (presença de 
hemorragia e avaliação da perfusão); avaliar o 
estado neurológico; expor o paciente com prevenção 
e controle de hipotermia.

d) Avaliar a presença de boa respiração e oxigenação; 
avaliar as vias aéreas; garantir a segurança do 
local; avaliar a responsividade (chamar o paciente); 
estabilizando simultaneamente a coluna cervical; 
avaliar a circulação (presença de hemorragia e 
avaliação da perfusão); avaliar o estado neurológico; 
expor o paciente com prevenção e controle de 
hipotermia.
_________________________________________
17. A Hipertensão Arterial é definida como 
pressão sistólica superior a 140mmHg e pressão 
diastólica superior a 90mmHg, com base em duas ou 
mais medidas. Sobre a doença Hipertensão Arterial, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) A hipertensão secundária descreve a hipertensão 
cuja causa é identificável, por exemplo: doença 
parenquimatosa renal, feocromocitoma, gravidez.
b) A hipertensão arterial constitui um importante fator 
de risco para doença cardiovascular aterosclerótica, 
insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico 
e insuficiência renal.
c) A urgência hipertensiva é uma situação aguda 
e potencialmente fatal, em que a pressão arterial 
encontra-se no estágio 2 e há lesão iminente e 
progressiva de órgãos alvo.
d) A hipertensão primária refere-se à hipertensão em 
que não existe nenhuma causa identificável.
_________________________________________
18. O diabetes é um grupo de doenças metabólicas 
caracterizadas por hiperglicemia e associadas 
a complicações, disfunções e insuficiência de 
vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, 
cérebro, coração e vasos sanguíneos. Pode resultar 
de defeitos de secreção e/ou ação da insulina 
envolvendo processos patogênicos específicos, por 
exemplo, destruição das células beta do pâncreas 
(produtoras de insulina), resistência à ação da 
insulina, distúrbios da secreção da insulina, entre 
outros. Sobre esta patologia, assinale a alternativa 
CORRETA.

a) Pacientes com exames de rastreamento para DM2 
que apresentem glicemia de jejum entre 100 e 125 
mg/dL, glicemia de 2 horas pós-sobrecarga entre 
140 e 200 mg/dL ou, ainda, Hemoglobina glicada 
entre 5,7 e 6,5% são considerados em diabetes 
melitus tipo 2.

b)  As medidas de prevenção do DM2 envolvem 
intervenções farmacológicas e não farmacológicas; 
as últimas devem ser implementadas sempre e 
podem ser, eventualmente, associadas a terapias 
farmacológicas, principalmente nos casos de maior 
risco ou Hemoglobina glicada mais elevada (< 6%). 

c)  A mudança do estilo de vida reduziu a incidência 
de DM2 em 58% em 3 anos e em 75% ao longo de 
10 anos. 
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d)  Na população de mulheres com história de 
diabetes gestacional, apenas o uso de metformina 
durante a gravidez, teve efeito equivalente, com 
redução de 20% do risco de evolução para diabetes.
_________________________________________
19. Foi prescrito Penicilina Cristalina 500.000 
UI via endovenosa. A farmácia do hospital possui 
frasco de 5.000.000 UI. Como devo proceder para 
realizar a diluição deste medicamento e quantos ml 
devo aspirar do frasco após a diluição. Assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Realizar a diluição do frasco de Penicilina com 10 
ml de água destilada, obtendo uma solução contendo 
10ml de Penicilina Cristalina com 5.000.000 UI, 
aspirar 1 ml da solução diluída. Deste forma teremos 
1ml de Penicilina correspondendo a 500.000 UI.

b) Realizar a diluição do frasco de Penicilina com 8 
ml de água destilada, obtendo uma solução contendo 
10ml de Penicilina Cristalina com 5.000.000 UI, 
aspirar 2 ml da solução diluída. Deste forma teremos 
2 ml de Penicilina correspondendo a 500.000 UI.

c) Realizar a diluição do frasco de Penicilina com 10 
ml de água destilada, obtendo uma solução contendo 
10ml de Penicilina Cristalina com 5.000.000 UI, 
aspirar 2 ml da solução diluída. Deste forma teremos 
2 ml de Penicilina correspondendo a 500.000 UI.

d) Realizar a diluição do frasco de Penicilina com 8 
ml de água destilada, obtendo uma solução contendo 
10ml de Penicilina Cristalina com 5.000.000 UI, 
aspirar 1 ml da solução diluída. Deste forma teremos 
1ml de Penicilina correspondendo a 500.000 UI. 
_________________________________________
20. Nós, seres humanos, estamos 
constantemente expostos a agentes infecciosos, 
como parasitas, bactérias, vírus e fungos. Para nos 
defendermos, nosso sistema imune atua de duas 
maneiras: com a resposta natural ou inespecífica e 
com a resposta adquirida ou específica. Assinale a 
alternativa CORRETA relacionada ao sistema imune:

a) A resposta natural ou inespecífica  se desenvolve 
mais lentamente (ao longo de dias ou semanas) uma 
resposta imune especifica, como, por exemplo, a 
produção de anticorpos específicos para o sarampo.
b) A imunidade inespecífica necessita de estímulos 
prévios como as vacinas e tem período de latência. 
Esse tipo de imunidade se opõe a colonização, 
a penetração, a multiplicação e a persistência do 
agente infeccioso no organismo.
c) A imunidade adquirida ou específica corresponde a 
proteção contra cada agente infeccioso ou antígeno. 
A resposta específica inicia-se quando os agentes 
infecciosos são reconhecidos nos orgãos linfóides 
pelos linfócitos T e B.

d) A imunidade específica ou adquirida é constituída 
de mecanismos de defesa bioquímicos e celulares 
que já estão presentes no organismo antes mesmo 
de se iniciar o processo infeccioso, respondendo, 
prontamente a infecção.
_________________________________________
21. A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guerin) 
é apresentada sob a forma liofilizada em ampola 
multidose, acompanhada da ampola do diluente 
específico para a vacina. Sobre a vacina da BCG, 
assinale a alternativa INCORRETA.

a) A vacina é indicada para prevenir as formas graves 
da tuberculose (miliar e meningea).
b) O esquema de vacinação com a vacina BCG 
corresponde a duas doses com intervalo de 30 dias.
c) A vacina pode ser administrada em crianças até 4 
anos, 11 meses e 29 dias.
d) A administração da vacina BCG deve ser adiada 
quando a criança apresentar peso inferior a 2 kg.
_________________________________________
22. As doenças consideradas de notificação 
compulsória imediata, são aquelas que devem ser 
realizadas em até 24 horas, a partir do conhecimento 
da ocorrência de doença, agravo ou evento de 
saúde publica, pelo meio de comunicação mais 
rápido disponível. De acordo com a Portaria nº 24 
de 11 de fevereiro de 2017, é considerada doença 
de notificação compulsória imediata, assinale a 
alternativa CORRETA:

a) Doença Meningocócica e outras meningites. 
b) Doença aguda pelo vírus Zika. 
c) Hepatites virais
d) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana 
(HIV).
_________________________________________
23. Amamentar é muito mais do que nutrir a 
criança. É um processo que envolve interação  
profunda entre mãe e filho, com repercussões no 
estado nutricional da criança, em sua habilidade de 
se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu 
desenvolvimento cognitivo e emocional, e em sua 
saúde no longo prazo, além de ter implicações na 
saúde física e psíquica da mãe. Sobre o aleitamento 
materno, assinale alternativa CORRETA:

a) A Organização  Mundial da Saúde, endossada 
pelo Ministério da Saúde do Brasil, recomenda 
aleitamento materno por no máximo  dois anos de 
vida, sendo exclusivo nos primeiros seis meses. Não 
há vantagens em manter o aleitamento após os dois 
anos.

b) O aleitamento materno predominante é quando 
a criança, além de leite materno, recebe também 
água ou bebidas a base de água, sucos de frutas e 
papinhas.
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c) No segundo ano de vida, o leite materno não é  
mais importante fonte de nutrientes. Estima-se que a 
introdução de leite pasteurizado no segundo ano de 
vida fornece 95% das necessidades de vitamina C, 
45% das de vitamina A, 38% das de proteína e 31% 
do total de energia.

d) Há fortes evidências de que o leite materno protege 
contra diarreia, principalmente em crianças mais 
pobres. É importante destacar que essa proteção 
pode diminuir quando o aleitamento materno deixa de 
ser exclusivo. Oferecer à criança amamentada água 
ou chás, pode dobrar o risco de diarreia nos primeiros 
seis meses
_________________________________________
24. A RESOLUÇÃO – RDC ANVISA Nº15, DE 
15 DE MARÇO DE 2012, dispõe sobre requisitos 
de boas práticas para o processamento de produtos 
para saúde e dá outras providências. De acordo com 
esta resolução, assinale a alternativa INCORRETA.

a) É considerado desinfecção de alto nível o 
processo físico ou químico que destrói a maioria dos 
microrganismos de artigos semicríticos, inclusive 
micobactérias e fungos, exceto um número elevado 
de esporos bacterianos. 

b)São unidades satélites aqueles setores dos 
serviços de saúde que realizam todas as etapas do 
processamento de produtos para saúde, localizadas 
fora da estrutura física da Central de Materiais 
Esterilizados e subordinadas a este em relação aos 
procedimentos operacionais. 

c)Barreira técnica é o conjunto de medidas 
comportamentais dos profissionais de saúde visando 
à prevenção de contaminação cruzada entre o 
ambiente sujo e o ambiente limpo, na ausência de 
barreiras físicas. 

d)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.
_________________________________________
25. Com a perspectiva de ampliar o conceito de 
“envelhecimento saudável”, a Organização Mundial 
da Saúde propõe “Envelhecimento Ativo: Uma Política 
de Saúde” (2005), ressaltando que o governo, as 
organizações internacionais e a sociedade civil devam 
implementar políticas e programas que melhorem 
a saúde, a participação e a segurança da pessoa 
idosa. Considerando o cidadão idoso não mais 
como passivo, mas como agente das ações a eles 
direcionadas, numa abordagem baseada em direitos, 
que valorize os aspectos da vida em comunidade, 
identificando o potencial para o bem-estar físico, 
social e mental ao longo do curso da vida. Em todo 

atendimento ao idoso, quando oportuno deve-se 
aproveitar para: 

I. Desenvolver e valorizar o atendimento acolhedor 
e resolutivo à pessoa idosa, baseado em critérios 
de risco.
II. Informar sobre seus direitos, como ser 
acompanhado por pessoas de sua rede social (livre 
escolha) e quem são os profissionais que cuidam de 
sua saúde.
III. Informar e estimular a prática de nutrição 
balanceada, sexo seguro, imunização e hábitos de 
vida saudáveis.
IV. Realizar ações motivadoras ao abandono do uso 
de álcool, tabagismo e sedentarismo, em todos os 
níveis de atenção.

Assinala e alternativa CORRETA.

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas I, II e III  estão corretas
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
_________________________________________
26. No Brasil, o câncer de colo do útero, também 
chamado de câncer cervical, é o quarto tipo de 
câncer mais comum entre as mulheres. Atingir alta 
cobertura no rastreamento da população definida 
como alvo é o componente mais importante para 
que se obtenha significativa redução da incidência 
e da mortalidade por câncer de colo do útero. Em 
relação à prevenção do câncer de colo de útero, 
assinale a alternativa CORRETA. 

a) A Atenção Básica, em especial a Estratégia 
Saúde da Família (ESF), tem importante papel na 
ampliação do rastreamento e monitoramento da 
população adscrita, realizando busca ativa dessas 
mulheres, de modo a impactar positivamente na 
redução da morbimortalidade por essa doença.

b) O rastreamento deve ser realizado a partir de 25 
anos em todas as mulheres que iniciaram atividade 
sexual, a cada dois anos, se os três primeiros 
exames anuais forem normais. Os exames devem 
seguir até os 64 anos de idade.

c) A coleta de citopatológico para rastreio poderá 
ser realizada apenas por enfermeiros e médicos, 
mesmo em localidades onde há dificuldades da 
presença desses profissionais, para prestar esse 
tipo de assistência a saúde da mulher.

d) Uma vez a mulher encaminhada ao serviço 
de referência por resultado alterado, seu 
acompanhamento deixa de ser realizado na Atenção 
Básica e fica totalmente sobre responsabilidade 
do serviço a qual foi referenciada, mesmo após o 
término do tratamento. 
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27. O acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança constitui-se um dos 
pilares da saúde infantil, e há inúmeras evidências 
científicas que norteiam as diretrizes do cuidado 
da atenção integral da criança estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde. O crescimento adequado de uma 
criança depende de múltiplos fatores, dentre os quais 
a alimentação saudável. Em relação à alimentação 
infantil, assinale a alternativa INCORRETA 

a) Após 6 meses, dar alimentos complementares 
(cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, frutas e 
legumes) três vezes ao dia, se a criança estiver em 
aleitamento materno.

b) A partir dos 6 meses, introduza de forma lenta e 
gradual outros alimentos, mantendo o leite materno 
até os 2 anos de idade ou mais. A introdução dos 
alimentos complementares deve ser lenta e gradual 
(aos poucos).

c) No início, os alimentos complementares devem 
ser especialmente preparados para a criança. A 
consistência dos alimentos deve ser pastosa (papa 
ou purê), deve-se passar o alimento na peneira para 
que a criança não engasgue. 

d) Mesmo recebendo outros alimentos, a criança 
deve continuar a mamar no peito até os dois anos ou 
mais, nesta fase, é necessário oferecer água tratada, 
filtrada e fervida, nos intervalos das refeições.
_________________________________________
28. O Sistema Único de Saúde (SUS) é um 
dos maiores e mais complexos sistemas de saúde 
pública do mundo, abrangendo desde o simples 
atendimento para avaliação da pressão arterial, por 
meio da Atenção Básica, até o transplante de órgãos, 
garantindo acesso integral, universal e gratuito para 
toda a população do país. Com a sua criação, o SUS 
proporcionou o acesso universal ao sistema público 
de saúde, sem discriminação. Sobre o princípio da 
Universalização, assinale a alternativa CORRETA.

a) Universalização são os serviços de saúde serem 
organizados em níveis crescentes de complexidade, 
circunscritos a uma determinada área geográfica, 
planejados a partir de critérios epidemiológicos e 
com definição e conhecimento da população a ser 
atendida.

b)Universalização tem como objetivo diminuir 
desigualdades. Apesar de todas as pessoas 
possuírem direito aos serviços, as pessoas não 
são iguais e, por isso, têm necessidades distintas. 
Em outras palavras universalização é tratar 
desigualmente os desiguais, investindo mais onde a 
carência é maior.

c) Universalização é um direito de cidadania de todas 
as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito, 
sendo que o acesso às ações e serviços deve ser 
garantido a todas as pessoas, independentemente 
de sexo, raça, ocupação ou outras características 
sociais ou pessoais.

d) Universalização é considerar as pessoas como um 
todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para 
isso, é importante a integração de ações, incluindo 
a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o 
tratamento e a reabilitação. 
_________________________________________
29. A influenza é uma infecção respiratória aguda, 
causada pelos vírus A, B, C e D. O vírus A está 
associado a epidemias e pandemias. É um vírus de 
comportamento sazonal e tem aumento no número 
de casos entre as estações climáticas mais frias, 
podendo haver anos com menor ou maior circulação 
do vírus. Habitualmente em cada ano circula mais de 
um tipo de influenza concomitantemente (exemplo: 
influenza A (H1N1)pdm09, influenza A (H3N2) e 
influenza B). 
Assinale a alternativa CORRETA.

a) A gripe, ou influenza sazonal, inicia-se em geral 
com febre alta, seguida de dor muscular, dor de 
garganta, dor de cabeça, coriza e tosse. A febre é 
o sintoma mais importante e dura em torno de três 
dias. Os sintomas respiratórios como a tosse e 
outros, tornam-se mais evidentes com a progressão 
da doença e mantêm-se em geral de três a cinco dias 
após o desaparecimento da febre.

b) Alguns casos de influenza sazonal, apresentam 
complicações graves, como pneumonia, necessitando 
de internação hospitalar. Devido aos sintomas em 
comum, pode ser confundida com outras viroses 
respiratórias causadoras de resfriado, porém a febre 
é que faz o diagnóstico diferencial.

c) Os dados epidemiológicos de influenza no Brasil 
mostram a necessidade de avanços no tratamento 
oportuno com o antiviral fosfato de oseltamivir e o 
adequado manejo clínico dos casos suspeitos para 
influenza, especialmente no que se relaciona a 
oportunidade do tratamento, o ideal é a administração 
do medicamento preferencialmente até 96 horas 
após o início dos sintomas.

d) Para evitar a gripe ou a sua transmissão também 
deve-se fazer uso de medidas preventivas de etiqueta 
respiratória, como: higienizar as mãos com água e 
sabão ou com álcool gel, depois de tossir ou espirrar; 
depois de usar o banheiro, antes de comer, antes e 
depois de tocar os olhos, a boca e o nariz; evitar tocar 
os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies 
potencialmente contaminadas (corrimãos, bancos, 
maçanetas etc.), estimular o uso de máscara comum 
a toda a população nas áreas de maior ocorrência 
dos casos.
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30. Diante dos novos desafios e de um novo 
contexto, em que diferentes estratégias e tecnologias 
são incorporadas às ações de saúde pública, a 
vigilância em saúde passa a ser entendida como 
“um processo contínuo e sistemático de coleta, 
consolidação, disseminação de dados sobre eventos 
relacionados à saúde”, que visa ao planejamento e à 
“implementação de medidas de saúde pública para 
a proteção da saúde da população, a prevenção e 
controle de riscos, agravos e doenças, bem como 
para a promoção da saúde” Sobre Vigilância em 
Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

a) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas 
com as demais ações e serviços desenvolvidos e 
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para 
garantir a integralidade da atenção à saúde da 
população.

b) As ações de Vigilância em Saúde abrangem toda a 
população brasileira e envolvem práticas e processos 
de trabalho voltados para a detecção oportuna e 
adoção de medidas adequadas para a resposta às 
emergências de saúde pública.

c) Compete às Secretarias Municipais de Saúde a 
coordenação do Sistema Nacional de Laboratórios 
de Saúde Pública (LACEN), nos aspectos relativos 
à Vigilância Sanitária, com estabelecimentos de 
normas técnicas e gerenciais.

d) Compete aos municípios a gestão do estoque 
municipal de insumos de interesse da Vigilância em 
Saúde, incluindo o armazenamento e o transporte 
desses insumos para seus locais de uso, de acordo 
com as normas vigentes.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.


