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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o seguinte poema, de autoria de Mário 
Quintana, para responder às questões 1 a 6:

“A nós bastem nossos próprios ais,
Que a ninguém sua cruz é pequenina.
Por pior que seja a situação da China,
Os nossos calos doem muito mais…”
________________________________________

01. Assinale a alternativa que expressa a 
interpretação correta desse texto poético.
a) Diante do sofrimento dos outros, os nossos 
problemas acabam ficando pequenos.
b) Segundo o poeta, as pessoas devem aprender a 
“carregar a cruz” umas das outras.
c) Os homens costumam supervalorizar as suas 
próprias dores e sofrimentos.
d) Toda a humanidade se aflige com as más 
condições de vida na China.
________________________________________

02. Em relação à palavra “ais”, que aparece no 
primeiro verso do poema, assinale a alternativa 
correta.
a) É uma locução adverbial que corresponde a 
prazer.
b) No contexto do poema, funciona como verbo.
c) Trata-se de interjeição substantivada que indica 
dor e tristeza.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
________________________________________

03. O emprego da palavra “cruz” no segundo verso 
da poesia caracteriza uma figura de linguagem. 
Que figura de linguagem é essa?
a) Aliteração.
b) Eufemismo.
c) Metáfora.
d) Sinestesia.
________________________________________

04. Releia o primeiro verso do poema: “A nós bastem 
nossos próprios ais”. Quais termos exercem, nessa 
oração, as funções sintáticas de núcleo do sujeito e 
objeto indireto, respectivamente?
a) “Ais” e “a nós”.
b) “Bastem” e “próprios”.
c) “A nós” e “nossos”.
d) “Bastem” e “ais”.
________________________________________

05. O termo “pequenina”, empregado no poema, 
está flexionado respectivamente, quanto ao seu 
gênero, número e grau:

a) No feminino, singular e aumentativo.
b) No masculino, plural e aumentativo.
c) No masculino, plural e diminutivo.
d) No feminino, singular e diminutivo.
________________________________________

06. No último verso do poema, aparece a expressão 
“nossos calos”. O pronome empregado nessa 
expressão é classificado gramaticalmente como:
a) Demonstrativo.
b) Indefinido.
c) Possessivo.
d) Interrogativo.

QUESTÕES 07 A 12 - MATEMÁTICA 

07. Uma loja está fazendo um sorteio e, para a 
distribuição dos cupons numerados estabeleceu a 
seguinte regra: 1 cupom por cliente e mais 1 cupom a 
cada R$50,00 gastos na loja. Se a probabilidade de 
Nathália ganhar fazendo uma compra de R$250,00 
é de 2%, quantos cupons foram distribuídos no 
total?
a) 45 cupons.
b) 450 cupons.
c) 300 cupons.
d) 120 cupons.
________________________________________

08. A quinta parte de um número menos 2 é igual a 
43. Qual número é esse?
a) 225.
b) 45.
c) 205.
d) 50.
________________________________________

09. Em uma progressão aritmética, o 1º, o 4º e o 
13º termo formam uma progressão geométrica. 
Sabendo que a razão da progressão aritmética é 2, 
qual a razão da progressão geométrica?
a) 4.
b) 3.
c) 2.
d) 1.
________________________________________

10.Doze pessoas trocam apertos de mão entre si. 
Após todos apertarem a mão de todos, quantos 
apertos de mão foram dados?
a) 132.
b) 66.
c) 144.
d) 72.
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11. Qual a área da região cinza da figura a seguir, 
considerando que a reta pontilhada representa o 
diâmetro da circunferência e que o triângulo formado 
na parte inferior é isósceles? (considere π = 3)
 

a) 100 cm².
b) 300 cm².
c) 62,5 cm².
d) 31,4 cm².
________________________________________

12. Em uma equação do segundo grau genérica 

, qual fator determina a 

quantidade de soluções da equação?

a) O discriminante  .

b) A equação de Bháskara  .

c) Se “a” é maior, igual ou menor que zero.

d) O grau da equação, como se tem um “x” ao 

quadrado, logo a equação tem duas soluções.

QUESTÕES 13 A 22 - CONHECIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA

13. Acerca do Sistema Único de Saúde, é correto 
afirmar que:
a) O Sistema Único de Saúde é financiado 
exclusivamente por meio de recursos da União 
Federal.
b) Um dos pilares do Sistema Único de Saúde é a 
descentralização político-administrativa.
c) A centralização político-administrativa configura-
se como importante princípio do Sistema Único de 
Saúde.
d) A participação da comunidade no Sistema Único 
de Saúde é facultativa e secundária.

14. Acerca da municipalização da saúde, é 
INCORRETO afirmar que:
a) Decorre do princípio da descentralização político-
administrativa do Sistema Único de Saúde.
b) Um dos fundamentos da municipalização diz 
respeito à homogeneidade da realidade social dos 
Municípios brasileiros.
c) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de forma 
a integrar e articular recursos, técnicas e práticas 
voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
d) No âmbito municipal, os Conselhos de 
Secretarias Municipais de Saúde (Cosems) são 
reconhecidos como entidades que representam os 
entes municipais no âmbito estadual, para tratar de 
matérias referentes à saúde.
________________________________________

15. Assinale, abaixo, a única alternativa que NÃO 
indica uma atribuição específica do médico, com 
base exclusivamente na Política Nacional de 
Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde.
a) Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da 
UBS.
b) Encaminhar, quando necessário, usuários a 
outros pontos de atenção, respeitando fluxos 
locais, mantendo sua responsabilidade pelo 
acompanhamento do plano terapêutico do usuário.
c) Realizar consultas clínicas, pequenos 
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na 
UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio 
e/ou nos demais espaços comunitários.
d) Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas 
as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. 
As visitas deverão ser programadas em conjunto 
com a equipe, considerando os critérios de risco 
e vulnerabilidade de modo que famílias com maior 
necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo 
como referência a média de 1 (uma) visita/família/
mês.
________________________________________

16. Sobre o documento “Pactos pela Vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão”, é correto afirmar que:
a) A saúde do idoso é uma das prioridades do Pacto 
pela Vida.
b) O controle do câncer de pulmão insere-se como 
uma prioridade do Pacto pela Vida.
c) A atividade física regular e a alimentação saudável 
são medidas não prioritárias e não integram o Pacto 
pela Vida.
d) O controle do câncer de mama é uma das 
prioridades do Pacto pela Vida, mas o controle do 
câncer de colo do útero não é.
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17. A humanização do Sistema Único de Saúde 
consiste em uma política baseada em uma mudança 
na cultura da atenção dos usuários e na gestão dos 
processos de trabalho. Assinale, abaixo, a única 
alternativa que NÃO indica um princípio norteador 
da política de humanização.
a) Estímulo a processos comprometidos com a 
produção de saúde e com a produção de sujeitos.
b) Fortalecimento de trabalho em equipe 
multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade 
e a grupalidade.
c) Atuação centralizada na pessoa do médico e 
nas suas necessidades, com vistas a assegurar 
melhores condições de trabalho.
d) Valorização da dimensão subjetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão, de forma 
a fortalecer e estimular processos integradores e 
promotores de compromissos e responsabilização.
________________________________________

18. Sobre a Política Nacional de Promoção da 
Saúde (PNPS), é INCORRETO afirmar que:
a) O empoderamento, isto é, o processo de 
intervenção que estimula os indivíduos a adquirirem 
o controle das decisões e das escolhas de modos 
de vida, não constitui princípio do PNPS.
b) A solidariedade, a felicidade, a ética, o respeito 
às diversidades, à humanização, entre outros, são 
valores fundantes no processo de efetivação da 
PNPS.
c) O PNPS prevê competências comuns às esferas 
federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais.
d) A formação e a educação permanente dos 
gestores e trabalhadores da saúde é tema prioritário 
da PNPS.
________________________________________

19. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
“dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras 
providências”. Assinale a alternativa que indica uma 
instância colegiada prevista por essa lei.
a) Convenção Nacional da Saúde e Federação da 
Saúde.
b) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
c) Fundo Nacional de Saúde e Ministério da Saúde.
d) Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias 
Estaduais de Saúde.
________________________________________

20. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, de quem é a competência 
sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências?

a) Direção Estadual do Sistema Único de Saúde.
b) Direção Nacional do Sistema Único de Saúde.
c) Direção Municipal do Sistema Único de Saúde.
d) União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de 
forma concorrente.
________________________________________

21. Com base na Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, é INCORRETO afirmar que:
a) O dever do Estado de garantir a saúde não 
exclui o das pessoas, da família, das empresas e 
da sociedade.
b) A iniciativa privada não poderá participar do 
Sistema Único de Saúde (SUS), mesmo que em 
caráter complementar.
c) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde é um dos 
objetivos do Sistema Único de Saúde.
d) Os indígenas, grupo minoritário, gozam de 
proteção especial do Sistema Único de Saúde, 
concretizada por meio de um Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.
________________________________________

22. Sobre o controle social da saúde, assinale, 
abaixo, a alternativa que descreve corretamente o 
Conselho de Saúde, previsto na Lei nº 8.142/90.
a) Órgão permanente e não deliberativo, somente 
com representantes do governo e de profissionais 
de saúde.
b) Órgão permanente e deliberativo, com 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, com atuação 
na formulação de estratégias, sem adentrar em 
aspectos econômicos e financeiros.
c) Órgão com reuniões periódicas a cada quatro 
anos, com a representação dos vários segmentos 
sociais para avaliar a situação de saúde e propor 
diretrizes para a formulação de política de saúde.
d) Órgão permanente e deliberativo, com 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, com atuação na 
formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

QUESTÕES 23 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. O Profissional de Enfermagem exerce suas 
atividades com competência para a promoção da 
saúde do ser humano na sua integridade, de acordo 
com os princípios da ética e da bioética.
O texto acima se refere a qual Lei e /ou Decreto?
a) Lei nº 8.080/90.
b) Resolução Cofen nº 311/2007.
c) Decreto nº 6.266/2007.
d) Lei nº 8.142/90.
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24. A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem, e dá outras providências.
Baseando-se nessa Lei, classifique as afirmações 
abaixo com V para verdadeiro e F para falso, e 
assinale a alternativa que traz a sequência correta. 

(  ) O enfermeiro realiza todas as atividades 
de enfermagem, cabendo-lhe privativamente 
o planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços de assistência 
de Enfermagem.
(     ) Cabe ao Enfermeiro realizar assessoria, 
consultoria pública e emitir parecer sobre matéria 
de saúde.
(   ) Como integrante da equipe de saúde, cabe ao 
Enfermeiro a participação em projetos de construção 
ou reforma de unidade de internação.
(      ) Cabe privativamente ao Enfermeiro a execução 
do parto sem distócia.
(   ) O técnico de enfermagem exerce atividade 
de nível superior, envolvendo orientação e 
acompanhamento do trabalho de Enfermagem.

a) V – V – F – F – F.
b) F – V – F – F – V.
c) V – F – V – V – F.
d) F – F – V – V – V.
________________________________________

25. A aspiração traqueobrônquica é um recurso 
mecânico simples e importante na rotina hospitalar. 
É amplamente utilizado em pacientes de unidade 
de terapia intensiva, sob ventilação mecânica ou 
não, ou em pacientes de leito hospitalar que não 
conseguem expelir voluntariamente as secreções 
pulmonares.
Sobre o assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
a) A aspiração traqueobrônquica pode ser realizada 
através da boca (orotraqueal), nariz (nasotraqueal) 
ou traqueostomia (endotraqueal).
b) Os tipos de aspiração nasotraqueal e orotraqueal 
são potencialmente mais perigosos do que a 
aspiração endotraqueal, pois, se ocorrer um 
espasmo, os pulmões não podem ser rapidamente 
reexpandidos na tentativa de introduzir o cateter 
pela laringe.
c) Quantidades pequenas de Soro Fisiológico 
devem ser instiladas intrabronquicamente a fim de 
fluidificar as secreções, introduzir entre 30 a 50 ml 
em cada etapa.
d) A ausculta pulmonar após a aspiração deve 
apresentar diminuição dos ruídos adventícios.

26. Com a finalidade de estabelecer as diretrizes 
básicas para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores 
dos serviços de saúde, existe a  Norma 
Regulamentadora nº32, ou NR 32.
Sobre o identificação dos riscos biológicos mais 
prováveis, em função da localização geográfica e da 
característica do serviço de saúde e seus setores, é 
preciso considerar, EXCETO:
a) Cobertura de plano de saúde particular em 
unidades de internação.
b) Fontes de exposição e reservatórios.
c) Transmissibilidade, patogenicidade e virulência 
do agente.
d) Persistência do agente biológico no ambiente.
________________________________________

27. Dentre os conceitos básicos dos Fundamentos 
de Enfermagem, destaca-se a Nutrição Enteral 
(NE) como uma importante técnica executada 
pelo Enfermeiro. Sobre isso, assinale a alternativa 
correta.
a) Uma vez que a função do trato gastrointestinal 
esteja prejudicada, a NE é indicada.
b) A instalação da Sonda Nasogástrica tem como 
objetivo exclusivo a administração de alimentos ao 
paciente impossibilitado de alimentar-se sozinho.
c) A sonda não deve ser lubrificada antes da 
introdução na narina, pois a lubrificação altera o 
trato gastrointestinal, dificultando a absorção de 
alimentos.
d) A NE consiste na administração de nutrientes 
por meio de sondas introduzidas pelo nariz, 
com posicionamento no estômago, transpilórica 
introduzida pelo nariz, com posicionamento no 
duodeno ou jejuno, ou através de gastrostomia ou 
jejunostomia.
________________________________________

28. De acordo com as diretrizes da American 
Heart Association 2010, sobre Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP) e Atendimento 
Cardiovascular de Emergência, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a) As compressões torácicas eficazes restabelecem 
o fluxo sanguíneo durante a RCP, e devem ser 
fortes e rápidas.
b) Os socorristas devem iniciar a RCP com a 
aplicação da ventilação e, após isso, iniciar as 
compressões torácicas.
c) É recomendada um única relação de 
30 compressões para 2 ventilações. Essa 
recomendação serve para todos, desde lactentes 
até adultos.
d) Todos os socorristas devem verificar o ritmo 
cardíaco da vítima após cerca de 5 ciclos 
(aproximadamente 2 minutos) de RCP.
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29. Em caso de atendimento à vítima em apneia 
com presença de pulso, qual medida o socorrista 
deve tomar?
a) Em adultos, realizar 10 a 12 respirações de 
resgate/minuto com compressões.
b) Em lactentes ou crianças, realizar 12 a 20 
respirações/ minuto com compressões.
c) Em RN, realizar 10 a 12 respirações de resgate/
minuto com compressões.
d) Em adultos, realizar 10 a 12 respirações de 
resgate/minuto sem compressões.
________________________________________
30. Define-se o prestador de primeiros socorros 
como alguém com treinamento formal em primeiros 
socorros, em cuidados de emergência/urgência ou 
em medicina, e que presta os primeiros socorros. 
A American Heart Association 2010 (AHA), em 
conjunto com a Cruz Vermelha Americana, 
desenvolveu as diretrizes para atendimento em 
Primeiros Socorros. Baseando-se nesse contexto, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) A administração de oxigênio suplementar deve ser 
considerada como parte dos primeiros socorros a 
toda vítima que apresentar desconforto respiratório.
b) Devido aos possíveis efeitos adversos de 
torniquetes e à dificuldade de sua correta 
aplicação, seu uso para controlar hemorragias das 
extremidades é indicado somente se a aplicação 
de pressão direta não for eficaz ou possível, e se 
o prestador de primeiros socorros tiver treinamento 
no uso de torniquete.
c) O uso de rotina de agentes hemostáticos para 
controlar hemorragia como medida de primeiros 
socorros não é recomendado atualmente.
d) Se persistirem os sintomas de anafilaxia apesar 
da administração de epinefrina, os prestadores 
de primeiros socorros devem procurar assistência 
médica antes de administrar uma segunda dose de 
epinefrina.
________________________________________
31. A Enfermagem como profissão surgiu do 
desenvolvimento e evolução das práticas de saúde 
no decorrer dos períodos históricos. As práticas 
de saúde instintivas foram as primeiras formas de 
prestação de assistência. Num primeiro estágio 
da civilização, estas ações garantiam ao homem 
a manutenção da sua sobrevivência, estando 
na sua origem, associadas ao trabalho feminino, 
caracterizado pela prática do cuidar nos grupos 
nômades primitivos, tendo como pano de fundo as 
concepções evolucionistas e teológicas. 
Sobre esse assunto, assinale a alternativa que 
conteém o nome da precursora da enfermagem no 
Brasil.
a) Florence Nightingale.
b) Ana Justina Ferreira Neri.
c) Edith de Magalhães Fraenkel.
d) Ana Nightingale .

32. A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa e 
transmissível que afeta prioritariamente os pulmões. 
A doença é curável.  Anualmente são notificados 
cerca de 6 milhões de novos casos em todo o 
mundo, levando mais de um milhão de pessoas a 
óbito. 
Baseando-se nesse cenário, classifique as 
afirmações abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F) e 
assinale a alternativa que traz a sequência correta.
( ) O homem é o principal hospedeiro do 
Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico da 
tuberculose.
(   ) Falhas no diagnóstico, no isolamento e manejo 
desses pacientes são determinantes para a 
transmissão nosocomial.
(  ) Em caso confirmado (BAAR +) inicia-se o 
tratamento e não há mais a  necessidade de 
isolamento. 
(  ) O controle ambiental tem o objetivo de reduzir a 
concentração das partículas infectantes do recinto 
através de um sistema de ventilação e pressão 
negativa em relação às áreas adjacentes, com 6 a 
12 trocas do volume de ar por hora. Se isso não for 
possível pelo sistema de ventilação existente, o uso 
criterioso de aberturas de
portas e janelas, exaustores ou ventiladores 
auxiliam no controle.
(    ) Os profissionais de saúde devem usar EPIs 
durante o período em que estiverem em contato 
com pacientes em isolamento, o protetor respiratório 
deve ser a máscara cirúrgica, bem como utilizar-se 
de avental, luvas de procedimento e óculos.
a) F – F – F – V – F.
b) V- V – F – V – F.
c) V – F – V – F – V.
d) F – F – V – F – V.
________________________________________
33. No ano de 2012 foi decretada a Resolução RDC 
nº15, com o objetivo de estabelecer parâmetros de 
boas práticas para o correto funcionamento dos 
serviços que realizam o processamento de produtos 
para a saúde.
Tendo como base esse contexto, assinale a 
alternativa correta.
a) Desinfecção de nível intermediário: remoção 
de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução 
da carga microbiana presente nos produtos para 
saúde, utilizando água, detergentes, produtos e 
acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica 
(manual ou automatizada), atuando em superfícies 
internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o 
produto seguro para manuseio e preparado para 
desinfecção ou esterilização.
b) Pré-limpeza: remoção da sujidade não visível 
presente nos produtos para saúde.
c) Esterilização é o processo empregado para 
eliminar microorganismos nas formas vegetativas e 
esporuladas das substâncias ou materiais.
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d) Limpeza: processo físico ou químico que destrói 
microrganismos patogênicos na forma vegetativa, 
micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de 
objetos inanimados e superfícies.
________________________________________

34. De acordo com as regularizações e 
procedimentos técnicos que o Centro de Materiais 
deve seguir, amparados pela Anvisa, analise as 
afirmações abaixo: 
I - Produtos para saúde classificados como críticos 
devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de 
desinfecção de alto nível, após a limpeza.
II - Produtos para saúde classificados como 
semicríticos devem ser submetidos ao processo de 
esterilização, após a limpeza e demais etapas do 
processo.
III - Produtos para saúde classificados como não-
críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao 
processo de limpeza.
IV - Produtos para saúde utilizados na assistência 
ventilatória e inaloterapia, não poderão ser 
submetidos à desinfecção por métodos de imersão 
química líquida com a utilização de saneantes a 
base de aldeídos.

Assinale a alternativa correta.
a) Todas as afirmações estão corretas.
b) Somente as afirmações I e II estão corretas.
c) Somente as afirmações I, III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmações III e IV estão corretas.
________________________________________

35. Em relação aos procedimentos técnicos 
que a equipe de enfermagem deve seguir no 
acompanhamento pré-natal, assinale a alternativa 
que NÃO se aplica a esse atendimento.
a) Supervisão em caso de sangramentos e 
acompanhamento do ciclo menstrual.
b) Ausculta dos Batimentos Cardíacos Fetais (BCF).
c) Preparo das mamas e orientações sobre 
aleitamento materno.
d) Avaliação do Estado Nutricional (EN) e do ganho 
de peso gestacional.
________________________________________

36. O leite materno é o alimento mais completo e 
mais importante para o recém-nascido. Essa prática 
deve ser incentivada e orientada pela equipe de 
enfermagem desde o Pré-Natal até o período do 
puerpério.
Sobre esse assunto, assinale a alternativa que traz 
a sequência correta da correlação entre as colunas, 
de cima para baixo:
( A ) Aleitamento Materno 
( B ) Aleitamento Materno Exclusivo
( C ) Aleitamento Materno Predominante
( D ) Aleitamento Materno Complementado
( E ) Aleitamento Materno Misto ou Parcial

(   ) Quando a criança recebe, além do leite materno, 
qualquer alimento sólido ou semi-sólido sem a 
finalidade de substituí-lo.
(   ) Quando a criança recebe leite materno (direto 
da mama ou ordenhado), independentemente de 
receber ou não outros alimentos.
(   ) Quando a criança recebe somente leite materno, 
direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de 
outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com 
exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, 
sais de reidratação oral, suplementos minerais ou 
medicamentos.
(   ) Quando a criança recebe leite materno e outros 
tipos de leite.
(   ) Quando a criança recebe, além do leite materno, 
água ou bebidas à base de água (água adocicada, 
chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
a) D – A – B – E – C.
b) A – E – C – D – B.
c) C – B – A – D – E.
d) E – C – B – A – D.
________________________________________

37. Com a finalidade de contribuir para a formação 
integral dos estudantes da rede pública de atenção 
básica por meio de ações de prevenção, promoção 
e atenção à saúde, foi instituído em nosso país 
o Programa Saúde na Escola (PSE) por meio do 
Decreto nº 6.286.
Pautados nos objetivos e ações que traz o PSE, 
são verdades, EXCETO:
a) Promover a saúde e a cultura da paz, reforçando 
a prevenção de agravos à saúde, bem como 
fortalecer a relação entre as redes públicas de 
saúde e de educação.
b) Articular as ações do Sistema Único de Saúde 
(SUS) às ações das redes de educação básica 
pública e privada, 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.
c) Fortalecer a participação comunitária nas políticas 
de educação básica e saúde, nos três níveis de 
governo.
d) Contribuir para a constituição de condições para 
a formação integral de educandos.
________________________________________

38. O  Estatuto da Criança e do Adolescente 
especifica que toda criança deverá estar protegida de 
ações que possam prejudicar seu desenvolvimento. 
No entanto, a realidade de transgressão a esse 
direito atinge uma parcela significativa de crianças, 
que têm seu cotidiano permeado por variadas 
formas de violência.
Faz parte do papel da equipe de enfermagem atuar 
de forma ativa na percepção de possíveis casos de 
violência infantil, bem como, trabalhar na prevenção 
no âmbito familiar e social.
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/08/2016.

Sobre esse assunto, avalie os conceitos abaixo: 
I - Violência sexual ou assédio sexual: se expressa 
por meio de ameaças e chantagens, conversas 
abertas, exibicionismo, voyeurismo, pornografia.
II - Exploração sexual: caracteriza-se pela utilização 
de crianças e adolescentes com intenção de lucro 
ou em troca de favores e dinheiro.
III - A natureza dos atos violentos poderá ser 
física, sexual, psicológica ou poderá envolver a 
negligência, a privação e o abandono.
IV - Entre os tipos de violência encontra-se a 
violência interpessoal que pode ser intrafamiliar ou 
comunitária.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente I e II estão corretos.
b) Todos estão corretos.
c) Somente III está incorreto.
d) Somente II, III e IV estão corretos.
________________________________________

39. O servidor público estável, de acordo com a Lei 
Orgânica do Município de Coronel Vivida – PR, só 
perderá o cargo:
a) Em virtude de sentença judicial, ainda que não 
transitada em julgado (com recurso pendente de 
julgamento).
b) Mediante processo administrativo sumário, ainda 
que não seja assegurada a ampla defesa.
c) Mediante processo de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, 
assegurada ampla defesa.
d) Mediante ato administrativo fundamentado do 
superior hierárquico.

40. A Lei Orgânica do Município de Coronel Vivida 
- PR estabelece que compete à Câmara Municipal 
deliberar acerca de diversas matérias. Assinale, 
abaixo, a única alternativa que NÃO indica uma 
dessas matérias.
a) Criação, organização e supressão de distritos, 
observada a legislação estadual.
b) Tributos municipais, a fixação das tarifas e dos 
preços dos serviços públicos.
c) Ordenamento, parcelamento, uso e ocupação do 
solo urbano.
d) Transporte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros.


