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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento



1

QUESTÕES 01 A 04 - CONHECIMENTOS GERAIS

01. Leia o seguinte trecho de um artigo jornalístico, 
publicado este ano, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche corretamente a 
lacuna.

“Há dois anos, a maior parte dos brasileiros nem 
sabia quem era ____________. Hoje, as milhares 
de pessoas que têm saído às ruas para protestar 
contra a corrupção e o governo se unem na 
admiração por ele, responsável pelas decisões da 
Operação Lava Jato na primeira instância. Para uma 
grande parte da população, é um herói nacional. 
Já simpatizantes do governo o acusam de ‘agir 
politicamente’ e de inflar os ânimos da população 
de forma irresponsável”. (BBC Brasil, 18/03/2016, 
com adaptações).

a) Eduardo Cunha.
b) Delcídio do Amaral.
c) Michel Temer.
d) Sérgio Moro.
________________________________________

02. O conceito de “desenvolvimento sustentável” 
pode ser definido como aquele que atende as 
necessidades do presente sem comprometer as 
possibilidades das gerações futuras atenderem as 
suas próprias necessidades. Assinale a alternativa 
que indica três princípios básicos relativos a esse 
conceito.
a) Degradação econômica, segurança ambiental e 
luta de classes.
b) Globalização econômica, integração política e 
unificação cultural.
c) Desenvolvimento econômico, proteção ambiental 
e equidade social.
d) Retrocesso econômico, exploração do meio 
ambiente e insubordinação social.
________________________________________

03. Leia a seguinte análise, a respeito de um 
problema de nosso país, e assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna.
“O tema das _________ adquiriu notoriedade no 
Rio de Janeiro no ano de 2006, quando o termo 
foi cunhado para descrever grupos de agentes 
armados do Estado que controlavam comunidades 
e favelas, oferecendo “proteção” em troca de taxas 
a serem pagas pelos comerciantes e os residentes. 
Estes grupos passaram também a lucrar com o 
controle sobre diversas atividades econômicas 
exercidas nestes territórios, como a venda de gás, o 
transporte alternativo e o serviço clandestino de TV 
a cabo”. (Trecho extraído do livro “No Sapatinho”, 
escrito por Ignacio Cano e Thaís Duarte. Com 
adaptações).

a) Comunidades
b) Milícias
c) Operações Especiais
d) Tropas de Elite
________________________________________

04. O PIB é um indicador utilizado para mensurar a 
atividade econômica de um país ou região. A este 
respeito, assinale a alternativa que indica o estado 
brasileiro que conta com o maior PIB.
a) Minas Gerais.
b) Paraná.
c) São Paulo.
d) Rio Grande do Sul.

QUESTÕES 05 A 08 - MATEMÁTICA 

05. Os professores de uma escola foram vacinados, 
sendo 70% contra gripe e 50% contra pneumonia. 
Qual o porcentual de professores que foram 
vacinados contra as duas doenças?
a) 30%
b) 20%
c) 70%
d) 50%
________________________________________

06. Paulo acabou de pintar um quadro e quer saber 
se vai caber na parede da sala da sua casa. O 
quadro tem o formato de um trapézio. Sabendo que 
a parte superior do quadro mede 100 cm, a inferior, 
80 cm e a altura é de 50 cm, calcule a área do 
quadro.
a) 230 cm²
b) 160 cm²
c) 8.000 cm²
d) 4.500 cm²
________________________________________

07. Transforme 13 mm³ para km³.
a) 1,3 x 10-17 km³
b) 13.000 km³
c) 1,3 km³
d) 0.00013 km³
________________________________________

08. Um comerciante vendia um refrigerador pelo 
valor de R$ 3.000, mas, devido à crise econômica, 
o valor do refrigerador sofreu dois aumentos 
sucessivos de 2%. Quanto o refrigerador passou a 
custar após os aumentos?
a) R$ 3030,00
b) R$ 3.060,00
c) R$ 3.121,20
d) R$ 3.120,00
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QUESTÕES 09 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

09. – O que você vai ser quando cre__er? – As 
pe__oas perguntavam.
“Um sujeito estranho”, eu pen__ava.
É. Não me sentia muito normal não. Fechado em 
mim mesmo, até con__eguia ser normal por fora, 
mas por dentro me a__ustava com a falta de limites.
Tinha uns hábitos esqui__itos. Achava, por exemplo, 
muito mais emo__ionante catar pulgas na cachorra 
do que jogar videogame.
A família contribuía bastante. Minha tia detestava 
que joga__em bola na rua e quando uma bola caía 
dentro do prédio ela furava, por i__o os garotos da 
rua não gostavam de mim. Eu ficava olhando-os 
divertirem-se por trá__ da cortina da janela do meu 
quarto.

(Ivan Jaf. Manual de sobrevivência familiar. 11 Ed. 
São Paulo: Atual, 2007, p. 69)

Assinale a alternativa que preenche, rigorosamente 
em ordem e de forma correta, as lacunas do texto.
a) SC; SS; S; S; SS; Z; C; SS; SS; Z.
b) C; SS; SS; S; SS; S; C; SS; SS; Z.
c) SC; SS; S; S; SS; S; C; SS; SS; S.
d) SC; SS; SS; S; SS; Z; S; SS; SS; S.
________________________________________

10. Assinale abaixo a alternativa que NÃO respeita 
a norma culta da Língua Portuguesa no que tange 
à ortografia, acentuação e concordância verbal e/
ou nominal:
a) Ao prestar depoimento, sócio de empresa privada 
confessa seu envolvimento à Polícia Federal. 
Ministério Público pretende denunciá-lo.  
b) Cúpula tenta dinamizar negócios entre árabes e 
entidades europeias.
c) Os Estados Unidos da América é ainda a maior 
potência mundial.
d) Em alguns países a pesquisa com células-tronco 
para fins terapêuticos é permitida.
________________________________________

11. Assinale abaixo a alternativa que apresenta uso 
INCORRETO da crase:
a) Os trabalhadores chegaram atrasados à reunião.
b) Sugiro irmos àquele parque hoje!
c) Os candidatos serão levados à presença do 
diretor.
d) Todos afirmam que ir à pé é mais saudável!
________________________________________

12. Nas orações coordenadas abaixo se estabelece 
uma relação adversativa, EXCETO em: 
a) Todos se dedicaram ao trabalho, porém não 
lograram êxito.

b) Fomos descuidados, contudo revertemos a 
situação...
c) Resista até o fim, pois a persistência vence os 
maiores obstáculos.
d) Os clientes visitaram a exposição, entretanto não 
ficaram satisfeitos.
________________________________________

Atenção: o texto a seguir refere-se às questões 
13 e 14:

TOADA DE TERNURA

Para Leonardo, um menino meu amigo. 

Meu companheiro menino, 
perante o azul do teu dia, 
trago sagradas primícias 
de um reino que vai se erguer 
de claridão e alegria. 

É um reino que estava perto, 
de repente ficou longe; 
não faz mal, vamos andando, 
porque lá é o nosso lugar. 

Vamos remando, Leonardo, 
porque é preciso chegar. 
Teu remo ferindo a noite 
vai construindo a manhã. 
Na proa do teu navio, 
chegaremos pelo mar. 

Talvez cheguemos por terra, 
na poeira do caminhão, 
um doce rastro varando 
as fomes da escuridão.
Não faz mal se vais dormindo, 
porque teu sono é canção. 

Vamos andando, Leonardo. 
Tu vais de estrela na mão, 
tu vais levando o pendão,
Tu vais plantando ternuras 
na madrugada do chão. 

Meu companheiro menino, 
neste reino serás homem, 
um homem como teu pai. 
Mas leva contigo a infância, 
como uma rosa de flama 
ardendo no coração: 
porque é de infância, Leonardo, 
que o mundo tem precisão. 

(Thiago de Mello. Faz escuro mas eu canto. p. 
27,28. Rio de Janeiro: Record, 1965)
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13. “É um reino que estava perto, 
de repente ficou longe; 
não faz mal, vamos andando, 
porque lá é o nosso lugar.”

Ao ler esta estrofe (2ª estrofe) e interpretá-la no 
contexto do poema, pode-se afirmar que:

a) Leonardo e seu amigo estão viajando para um 
país distante.
b) A vida do menino Leonardo sofre adversidades, 
porém, seu amigo o encoraja a não desistir.
c) Leonardo e seu amigo são príncipes que foram 
levados para longe de casa e agora precisam voltar 
para seu reino
d) A expressão “não faz mal” significa que não há 
nada de ruim acontecendo com o menino.
________________________________________

14. “Meu companheiro menino, 
neste reino serás homem, 
um homem como teu pai.
Mas leva contigo a infância, 
como uma rosa de flama 
ardendo no coração: 
porque é de infância, Leonardo,
que o mundo tem precisão”. 

Uma interpretação correta a este trecho da última 
estrofe do poema, que melhor traduz a sua 
mensagem, seria:
a) O mundo seria muito melhor se somente 
existissem crianças.
b) A infância não é uma boa coisa, pois é comparada 
a uma flama ardendo no coração, o que significa 
sofrimento.
c) O mundo seria melhor se a ternura da criança 
continuasse ardendo no coração das pessoas, 
mesmo depois de adultas.
d) Leonardo se tornará um homem como seu pai 
e toda sua infância será passado, não exercendo 
nenhuma influência em sua vida.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A estabilidade tem por finalidade assegurar, 
aos ocupantes de cargos públicos de provimento 
efetivo, a permanência no serviço público, de modo 
a evitar que sejam alvo de coações que o façam 
atuar em desacordo com os princípios regedores 
da administração pública. A respeito da regra de 
estabilidade prevista no art. 85 da Lei Orgânica 
do Município de Arapongas, é correto afirmar que 
serão estáveis os servidores nomeados em virtude 
de concurso público após:

a) 02 (dois) anos da nomeação. 
b) 03 (três) anos de efetivo exercício.
c) 03 (três) anos da posse.
d) 02 (dois) anos de efetivo exercício.
________________________________________

16. Os municípios consistem em pessoas jurídicas 
de direito público interno dotados de autonomia 
e capacidade de auto-organização, cuja lei de 
regência denomina-se “Lei Orgânica”. A respeito 
das disposições da Lei Orgânica do Município de 
Arapongas, assinale a alternativa INCORRETA.  
a) Ao Município é vedado celebrar contrato com 
empresas que comprovadamente desrespeitarem 
normas de segurança, de medicina do trabalho e 
de preservação do meio ambiente.
b) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
municipais informações de seu interesse particular, 
ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
c) Constitui infração político-administrativa do 
Prefeito descumprir o orçamento aprovado para o 
exercício financeiro.
d) Ao servidor público municipal que for proprietário, 
diretor ou integrante de conselho de empresa 
fornecedora que realize qualquer modalidade 
de contrato com o Município caberá a pena de 
demissão do serviço público.
________________________________________

17. A soberania  popular é primado republicano e 
deve ser observada por todos os entes federativos, 
sendo seu exercício mais claro a garantia 
constitucional de voto secreto e direto, com valor 
igual para todos. Além do exercício do voto, segundo 
a Lei Orgânica do Município de Arapongas, o 
exercício direto da soberania popular ocorrerá, nos 
termos da lei, mediante: 
a) referendo, plebiscito, iniciativa popular e 
cooperação no planejamento municipal.
b) referendo e plebiscito, apenas.
c) plebiscito, iniciativa popular e cooperação nas 
ações de planejamento fiscal apenas.
d) plebiscito, referendo e cooperação no 
planejamento municipal, apenas.
________________________________________

18. A respeito do que dispõe a Lei Orgânica do 
Município de Arapongas, julgue verdadeiro (V) 
ou falso (F) os itens a seguir e, após, assinale a 
alternativa que expressa a sequência correta de 
julgamentos. 
I- São Poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.
II- Compete ao Município cuidar da limpeza das 
vias e logradouros públicos e dar destinação final 
adequada ao lixo residencial, industrial, hospitalar e 
a outros tipos de resíduos.
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III- A Lei Orgânica do Município poderá ser 
emendada por proposta de cidadãos, mediante 
iniciativa popular subscrita por, no mínimo, 5% 
(cinco por cento) dos leitores.
a)V, V, F
b) F, V, V
c) V, V, V
d) F, V, F
________________________________________

19. Tem por finalidade primordial promover e 
consolidar o pleno exercício, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, da função de 
gestor da atenção à saúde dos seus munícipes, com 
a consequente redefinição das responsabilidades 
dos Estados, do Distrito Federal e da União, 
avançando na consolidação dos princípios do SUS 
(Sistema Único de Saúde).
A maior estratégia de funcionamento do SUS fica 
a cargo da Municipalização, no tocante à direção 
única, assumindo o papel de gestores do SUS.
O texto acima refere-se a:
a) Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/90.
b) Lei Orgânica da Saúde nº 8.142/90.
c) Norma Operacional Básica de 06 de novembro 
de 1996.
d) Norma Operacional Básica de 07 de janeiro de 
1991.
________________________________________

20. Frente aos princípios e diretrizes da Lei nº 
2.488/11, considere as afirmações abaixo.
I - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto 
de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrange a promoção e a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, 
a reabilitação, redução de danos e a manutenção 
da saúde.
II – Ter território adscrito, de forma a permitir 
planejamento, programação descentralizada 
de ações setoriais e intersetoriais sempre em 
consonância com os princípios da equidade.
III - Possibilitar o acesso universal e contínuo de 
saúde de qualidade e resolutividade, acolhendo 
o usuário e promovendo a vinculação e 
corresponsabilização.
IV - Ter usuários adstritos e desenvolver relações 
de vínculo e responsabilização entre as equipes e 
a população adscrita garantindo a continuidade das 
ações de saúde.

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

21. A Portaria nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012, 
vem para redefinir os parâmetros de vinculação 
dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), 
Modalidades 1 e 2, às Equipes Saúde da Família 
e/ou Equipes de Atenção Básica para populações 
específicas, cria a Modalidade NASF 3, e dá outras 
providencias.
Envolvidos nos preceitos desta lei, todas as 
alternativas abaixo estão corretas, EXCETO:
a) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família podem 
ser organizados, com financiamento federal, nas 
modalidades NASF 1, NASF 2 e NASF 3, seguindo 
os parâmetros e critérios pré estabelecidos nesta 
lei.
b) Cada NASF 1 deverá estar vinculado a no 
mínimo 3 (três) e a no máximo 6 (seis) Equipes 
Saúde da Família e/ou equipes de Atenção Básica 
para populações específicas (consultórios na rua, 
equipes ribeirinhas e fluviais).
c) A modalidade NASF 2 deverá ter uma equipe 
formada por uma composição de profissionais de 
nível superior que reúnam as seguintes condições: 
a soma das cargas horárias semanais dos membros 
da equipe deve acumular no mínimo 120 (cento e 
vinte) horas semanais.
d) Cada NASF 3 deverá estar vinculado a no 
mínimo 1 (uma) e a no máximo 2 (duas) Equipes 
Saúde da Família e/ou Equipes de Atenção Básica 
para populações específicas (consultórios na 
rua, equipes ribeirinhas e fluviais), agregando-
se de modo específico ao processo de trabalho 
das mesmas, configurando-se como uma equipe 
ampliada.
________________________________________

22. O Ministério da Saúde tem reafirmado o 
HumanizaSUS como política que atravessa as 
diferentes ações e instâncias do Sistema Único 
de Saúde, englobando os diferentes níveis e 
dimensões da atenção e da gestão.
Dentro do objetivo geral que a Política de 
Humanização dispõe, considere as afirmações a 
seguir.

I - Operando com o princípio da transversalidade, 
o HumanizaSUS lança mão de ferramentas e 
dispositivos para consolidar redes, vínculos e a 
corresponsabilização entre usuários, trabalhadores 
e gestores.
II - Acolhimento consiste em atender a todas as 
pessoas que procuram os serviços de saúde 
garantindo acessibilidade universal.
III - Demanda Espontânea é o nome dado para 
qualquer atendimento não programado na 
Unidade de Saúde. Representa uma necessidade 
momentânea do usuário. Pode ser uma informação, 
um agendamento de consulta, uma urgência ou 
uma emergência.
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IV - Entende-se por Sala de Espera o ambiente 
onde os usuários aguardam o acolhimento de suas 
demandas. Representa um momento potencial para 
práticas coletivas e de educação popular em saúde 
dentre outras possibilidades criativas.
V – Ambiência é todo aquele ambiente para 
Acolhimento, onde há o encontro profissional-
usuário. Todavia deve-se primar por um ambiente 
que privilegie a privacidade, o sigilo, o respeito ao 
paciente.

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

23. O processo de descentralização das ações dos 
serviços de saúde ampliou o contato do Sistema com 
a realidade social, política e administrativa do país 
e com suas especificidades regionais, tornando-se 
mais complexo e colocando os gestores à frente 
de desafios que busquem superar a fragmentação 
das políticas e programas de saúde por meio 
da organização de uma rede regionalizada e 
hierarquizada de ações e serviços e da qualificação 
da gestão.
Com base nesse contexto, assinale a alternativa 
que se encontra INCORRETA frente ao Pacto 
firmado entre os três gestores do SUS.
a) O Pacto pela Vida conta com 5 prioridades, 
sendo elas: Saúde do Idoso; Controle do câncer do 
colo do útero e da mama; Redução da mortalidade 
infantil e materna; Fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza; Promoção da Saúde.
b) O Pacto em Defesa do SUS busca desenvolver 
e articular ações, no seu âmbito de competência e 
em conjunto com os demais gestores, que visem 
qualificar e assegurar o Sistema Único de Saúde 
como política pública.
c) Ampliação e fortalecimento das relações com 
os movimentos sociais, em especial os que lutam 
pelos direitos da saúde e cidadania consiste em 
uma das ações do Pacto em Defesa do SUS.
d) O Pacto de Gestão do SUS estabelece diretrizes 
para a gestão do sistema nos aspectos da 
Descentralização, regionalização, financiamento, 
planejamento; Programação Pactuada e Integrada 
– PPI, Regulação, Participação e Controle Social, 
Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.

24. A Lei nº 8.142 de 1990 dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde - SUS e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na 
área da saúde e dá outras providências.
Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao 
conteúdo dessa Lei.
a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 4 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor 
as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder 
Executivo ou, extraordinariamente, por este ou pelo 
Conselho de Saúde.
b) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências de Saúde será de 1/3 em 
relação ao conjunto dos demais segmentos.
c) O Conselho de Saúde tem caráter permanente 
e deliberativo, é um órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários.
d) As Conferências de Saúde e os Conselhos 
de Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento próprio 
aprovados pelo respectivo Conselho.
________________________________________

25. A Lei nº 8.080/90 veio para organizar o Sistema 
Único de Saúde, ela regula em todo o território 
nacional as ações e serviços de saúde executados 
isolada ou conjuntamente, em caráter permanente 
ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 
direito público ou privado.
Baseando-se nos conceitos dessa Lei, assinale a 
alternativa que traz as afirmativas corretas.
I - Entende-se por vigilância sanitária um conjunto 
de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos.
II - Cabe privativamente à União exercer em seu 
âmbito administrativo atribuições como definição 
das instâncias e mecanismos de controle, 
avaliação e fiscalização das ações e serviços de 
saúde; administração dos recursos orçamentários 
e financeiros destinados, em cada ano, à saúde; 
acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saúde da população e das condições ambientais.
III - Os Municípios poderão constituir consórcios 
para desenvolver, em conjunto, as ações e os 
serviços de saúde que lhes correspondam. Aplica-
se aos consórcios administrativos intermunicipais 
o princípio da direção única e os respectivos atos 
constitutivos disporão sobre sua observância.
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IV - Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 
regional, subordinadas ao Conselho Nacional 
de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos 
competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil.
a) Apenas a III está correta.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Todas estão corretas.
d) Apenas I e IV estão corretas.
________________________________________

26. A ampliação das ações do serviço de saúde na 
atuação da Estratégia Saúde da Família, bem como 
na diminuição do nível de pobreza da população 
num modo geral, fez com que a taxa de mortalidade 
infantil (referente às crianças menores de um ano) 
caísse significativamente nas últimas décadas no 
Brasil.  
Assinale a alternativa que indica as afirmativas 
corretas relacionadas à descrição preconizada 
aos esquemas alimentares recomendados pelo 
Ministério da Saúde para crianças amamentadas e 
não amamentadas menores de 2 anos.

I - A criança amamentada, ao completar 7 meses 
deve receber leite materno por livre demanda, papa 
de fruta e papa salgada.
II - A criança não amamentada, ao completar 8 
meses deve receber leite, fruta, papa salgada ou 
refeição básica da família.
III - A criança amamentada, ao completar 12 meses 
deve receber leite materno por livre demanda, 
frutas, refeição básica da família, pão simples ou 
tubérculo ou cereal.
IV - Do nascimento até completar quatro meses a 
criança não amamentada deve receber somente 
bebida láctea e água.

a) Apenas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas II e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.
________________________________________

27. Com o objetivo de desenvolver ações de 
controle dos cânceres do colo do útero e da mama, 
é necessário dispor de uma equipe multiprofissional, 
com práticas interdisciplinares. Frente a este 
controle, em concordância com as atribuições dos 
profissionais de saúde, assinale a alternativa correta 
que traz ações que a equipe de enfermagem da 
Atenção Básica exerce.

I - Planejar e programar as ações de controle 
dos cânceres do colo do útero e da mama, com 
priorização das ações segundo critérios de risco, 
vulnerabilidade e desigualdade.
II - Realizar consulta de enfermagem, coleta de 
exame preventivo e exame clínico das mamas.

III - Realizar atenção domiciliar, quando necessário.
IV - Manter a disponibilidade de suprimentos para a 
realização do exame do colo do útero.

a) Apenas I, II e III estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas.
c) Apenas I, III e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.
________________________________________

28. Está relacionado corretamente ao Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem, EXCETO:
a) 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.
b) O profissional de enfermagem participa, como 
integrante da equipe de saúde, das ações que visem 
satisfazer as necessidades de saúde da população 
e da defesa dos princípios das políticas públicas de 
saúde e ambientais, que garantam a universalidade 
de acesso aos serviços de saúde, integralidade 
da assistência, resolutividade, preservação 
da autonomia das pessoas, participação da 
comunidade, hierarquização e descentralização 
político-administrativa dos serviços de saúde.
c) O profissional de enfermagem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, a 
autonomia de ação é  restritiva ao profissional de 
medicina.
d) A trajetória da reformulação, coordenada 
pelo Conselho Federal de Enfermagem com 
a participação dos Conselhos Regionais de 
Enfermagem, incluiu discussões com a categoria 
de enfermagem considerando o resultado dos 
estudos originais de seminários realizados pelo 
Cofen, com a participação dos diversos segmentos 
da profissão.
________________________________________

29. As medidas de controle de infecções devem 
ser incorporadas às práticas diárias para proteção 
da equipe de assistência e usuários em saúde, 
além de ter um papel fundamental na promoção da 
consciência sanitária, importância na preservação 
do meio ambiente e da redução geral de riscos à 
saúde e acidentes ocupacionais.
De acordo com o texto acima, classifique as 
afirmações a seguir com V para verdadeiro e F para 
falso.
(   ) 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. 
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 12/09/2016.

(     ) O nosso contato com microrganismos significa 
obrigatoriamente que desenvolveremos doenças, a 
convivência do homem com os germes resulta em 
diferentes afecções.
(   ) 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.
(     ) 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 perfurocortantes. Eles devem ser 
descartados em caixas apropriadas, rígidas e 
impermeáveis que devem ser colocadas próximo à 
área em que os materiais são usados.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta.
a) V – V – V - V
b) F – F – V - V
c) F – V – F - F
d) V – F – F - V
________________________________________

30. A Higienização do ambiente dos serviços de 
saúde é de suma importância para as boas práticas 
nas ações do serviço de enfermagem e no controle 
de infecções. 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.

Acerca desse assunto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
a) Por definição, a limpeza é a remoção ou retirada 
de sujeira através de fricção de uma superfície com 
água e sabão ou detergente.
b) 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.
c) 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.
d) 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.


