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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Segundo a lei nº. 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe 
sobre o exercício profissional da enfermagem, é correto 
afirmar: 
 
A) A direção de órgão de Enfermagem não é atividade 

privativa do Enfermeiro, podendo ser dirigido por outros 
profissionais de saúde.  

B) A auditoria em enfermagem é um processo avaliativo 
sistemático que tem por finalidade apontar as fragilidades 
e as potencialidades da assistência, tomando por base os 
padrões e os indicadores assistenciais e é uma atividade 
exclusiva do enfermeiro.  

C) A consulta de enfermagem é uma atividade realizada 
prioritariamente pelo enfermeiro, pode ser realizada por 
técnicos e auxiliares de enfermagem por delegação do 
enfermeiro.  

D) É permitido ao enfermeiro obstétrico o acompanhamento à 
parturiente em parto normal e realização de parto com 
distócia gravídica. 

E) É permitido ao enfermeiro participar da equipe de saúde 
das unidades de terapia intensiva executando atividades 
simples como: medicação oral dos pacientes, higiene 
corporal, verificação de glicemia capilar entre outras. 

 
 
 
 
O artigo 11 da Lei nº. 7.498, de 25 de junho de 1986, referente 
ao exercício profissional da enfermagem, dispõe sobre a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Sobre 
este assunto, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. A Consulta de enfermagem, a prescrição da assistência e os 

cuidados de enfermagem à pacientes graves e com risco de 
vida, bem como os cuidados de enfermagem de maior 
complexidade e que exijam conhecimentos de base 
científica e capacidade de tomar decisões imediatas, são 
atividades privativas do enfermeiro. 

2. A implementação, planejamento, organização, execução e 
avaliação do processo de enfermagem compreendem as 
etapas de consulta de enfermagem, histórico, exame físico, 
diagnóstico e evolução de enfermagem, sendo etapas de 
execução exclusiva do enfermeiro: 

3. A Implementação da SAE deverá ser registrada 
formalmente no prontuário do paciente/cliente e, nos casos 
de assistência domiciliar, não há necessidade formal do 
registro no prontuário do paciente/cliente. 

4. A Implementação da SAE nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) não é uma necessidade visto que atende somente 
pacientes a nível primário e secundário. 

 

Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 4, apenas 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3, apenas. 

 
 
 

Os direitos do paciente devem estar garantidos nos pressupostos 
dos códigos de ética dos profissionais da saúde. Sobre os 
direitos dos pacientes, é correto afirmar que: 
 
A) o paciente e/ou responsáveis legais só terão acesso ao 

prontuário por decisão judicial. 
B) ao paciente deve ser dado o direito de conhecer as 

condutas e procedimentos técnicos a que será submetido. 
C) a gravidade do caso permite o uso de tratamento 

experimental, independente da aprovação do comitê de 
ética da instituição e do paciente. 

D) a decisão sobre a pessoa do paciente, seu tratamento e bem 
estar cabe a equipe de saúde.  

E) as decisões quanto aos procedimentos relativos à 
terminalidade do tratamento cabem à equipe de saúde. 

 
 
 
 

A sistematização da assistência de enfermagem permite ao 
enfermeiro: 
 
A) adequar a assistência de enfermagem prestada, com a 

finalidade de ser reconhecida pela equipe de trabalho. 
B) mostrar sua capacidade de organização da unidade de 

trabalho. 
C) estabelecer normas e rotinas na unidade de trabalho. 
D) planejar e implementar cuidados de enfermagem 

individualizados e globalizados aos pacientes. 
E) estabelecer normas e mostrar sua capacidade de 

organização da unidade de trabalho. 
 
 
 
 

Para que um serviço de saúde alcance o nível 2 de acreditação 
pela Organização Nacional de Acreditação - ONA, é necessário 
que, além do previsto no nível 1: 
 
A) atenda aos requisitos básicos de qualidade na assistência 

prestada ao cliente, com recursos humanos em quantidade 
e qualificação compatíveis com a complexidade do 
serviço. 

B) demonstre evidências de organização da assistência, 
treinamento dos trabalhadores, rotinas, uso de indicadores 
para a tomada de decisão clínica e gerencial, e prática de 
auditoria interna. 

C) existem políticas institucionais de melhoria contínua em 
termos de estrutura, novas tecnologias, atualização 
técnico-profissional, ações assistenciais e procedimentos 
médico-sanitários. 

D) apresente alvará de regularidade da inspeção da Vigilância 
Sanitária, tenha Comissão de Prontuários e Óbitos e 
Serviço de Treinamento para recém-admitidos. 

E) atenda a todos os níveis de complexidade de assistência à 
saúde, seja reconhecido como de excelência nos órgãos de 
comunicação social e mantenha uma ouvidoria 
permanente. 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Sobre as doenças sexualmente transmissíveis (DST), assinale a 
única alternativa correta. 
 
A) Não se pode afirmar que o surgimento da pílula 

anticoncepcional possa ser um dos fatores responsáveis 
pelo ressurgimento das DSTs. 

B) A sífilis, a gonorréia, o herpes e a AIDS são DSTs que 
podem ser transmitidas durante a gravidez, mas raramente 
por meio do parto. 

C) O vírus do HIV é transmitido através das vias sexual e 
sangüínea de transmissão vertical e da amamentação. 

D) A sífilis congênita é transmitida da mãe ao feto apenas 
durante o último trimestre da gravidez. 

E) Não existem vacinas para DSTs, e raramente uma pessoa 
pode ter uma mesma DST mais de uma vez. 

 
 
 
 
Qual conduta prioritária mais adequada para um paciente que 
logo após o início de um processo hemodiálico apresenta 
hipotensão severa, torpor, broncoespasmo e estertores 
crepitantes disseminados por todo o campo pulmonar? 
 
A) Expansão volêmica com solução salina. 
B) Inalação de broncodilatadores. 
C) Garroteamento em rodízio nos quatro membros. 
D) Interrupção imediata do processo dialítico. 
E) Observação da evolução do quadro.  
 
 
 
 
Sobre os traumatismos músculo-esqueléticos, assinale a 
afirmativa incorreta. 
 
A) Contusão é uma lesão dos tecidos moles produzida pela 

força de uma pancada, como soco, batida ou queda, 
podendo haver dor, edema, equimose e hematoma. 

B) Entorse é uma lesão das estruturas ligamentares que 
circulam uma articulação provocada por movimento de 
torção provocando edema e dor à movimentação. 

C) Luxação de uma articulação ocorre quando as superfícies 
osseas que formam a articulação deixam de permanecer 
em contato anatômico, não sendo necessário imobilizar a 
região até que o paciente seja encaminhado à emergência. 

D) Fratura é a quebra da continuidade do osso, sendo definida 
de acordo com o tipo e extensão. 

E) O tratamento das contusões, distensões e entorses 
consistem em repouso, elevação da parte afetada e 
aplicação de compressas frias. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
A anemia ferropriva é a carência nutricional mais prevalente no 
mundo. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
A) Os sinais e os sintomas mais freqüentemente observados 

são inespecíficos como anorexia, perversão do apetite, 
geofagia, apatia, adinamia e irritabilidade. 

B) A anemia acomete aproximadamente 17% das crianças 
menores de cinco anos em países em desenvolvimento. 

C) A absorção do ferro ocorre no intestino grosso, 
prioritariamente no Cólon. 

D) O ferro somente pode ser absorvido em sua forma férrica 
(Fe2+). 

E) A suplementação medicamentosa de ferro é indicada para 
todas as faixas etárias. 

 
 
 
 
Em relação à desinfecção e esterilização de artigos médico-
hospitalares, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. A limpeza é o processo de remoção mecânica das 

sujidades, realizado com água, sabão ou detergente, de 
forma manual ou automatizada com a finalidade de 
remover sujidade, remover ou reduzir microorganismos e 
substâncias pirogênicas. 

2. O glutaradeíodo é um desinfetante de alto nível na 
concentração de 2%, sendo, segundo o Ministério da 
Saúde, necessário um tempo de exposição de 20 minutos 
para os artigos médico-hospitalares serem considerados 
desinfetados. 

3. O método de esterilização pelo calor úmido sobe pressão é 
recomendado para artigos termo-resistentes como: 
instrumentais, tecidos, vidros e líquidos. 

4. A monitorização biológica na esterilização por autoclave 
deve ser feita através de bacillus Stearothermophilus. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10
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Sobre a infecção hospitalar, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. Infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do 

paciente e que se manifeste durante a internação ou após a 
alta, quando puder ser relacionada com a internação ou 
procedimentos hospitalares. 

2. Quando se desconhecer o período de incubação do 
microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado 
laboratorial de infecção no momento da internação, 
convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação 
clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta 
e duas) horas após a admissão. 

3. É aquela constatada ou em incubação no ato de admissão 
do paciente, desde que não relacionada com internação 
anterior no mesmo hospital. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, apenas. 
D) 3, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
 
O Centro de Controle de Doenças (CDC), em Atlanta, 
normatizou categorias de precauções seguidas por todos os 
profissionais de saúde para prevenir ocorrências de infecções 
hospitalares e publicou uma série de recomendações e 
precauções conhecidas como "Precauções Universais". Sobre 
esse assunto, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. Os líquidos corporais são considerados potencialmente 

infecciosos para hepatites B e C e infecção pelo HIV. 
2. Luvas devem ser usadas quando se entra em contato com 

líquidos corporais, membranas mucosas, pele não integra, 
para manuseio de instrumentos ou superfícies com sangue, 
ou para a realização de punção venosa e outros acessos 
vasculares. 

3. Máscaras e protetores oculares devem ser usados durante 
procedimentos que provavelmente geram gotas de sangue 
ou outros fluidos orgânicos, como punção ou dissecção 
venosa profunda, aspiração de vias aéreas e entubação 
traqueal, entre outros. 

4. As mãos devem ser lavadas imediatamente após a remoção 
das luvas, pois não há barreira 100% eficaz. 

 
Esta(ão) correta(s): 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1 e 4 apenas. 
D) 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 

 
 
 
Em 1984, o Ministério da Saúde, atendendo às reivindicações 
do movimento de mulheres, elaborou o Programa de 
Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), marcando, 
sobretudo, uma ruptura conceitual com os princípios 
norteadores da política de saúde das mulheres e com os critérios 
para eleição de prioridades nesse campo. Sobre este assunto, é 
correto afirmar: 
 
A) O PAISM inclui ações educativas, preventivas, de 

diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a 
assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, 
parto e puerpério, no climatério, em planejamento familiar, 
DST, câncer de colo de útero e de mama, além de outras 
necessidades identificadas a partir do perfil populacional 
das mulheres. 

B) No ano de 2000, o Ministério da Saúde lançou a Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - 
Princípios e Diretrizes, construída a partir da proposição 
do SUS, respeitando as características da nova política de 
saúde. 

C) A construção da Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher não contou com contribuições dos 
movimentos de mulheres, sociedades científicas, 
organizações não-governamentais, gestores do SUS e 
agências de cooperação internacional. 

D) A direção municipal do SUS, com referência à saúde da 
mulher, tem como principais atribuições promover a 
descentralização de serviços, executar ações e 
procedimentos de forma complementar aos municípios e 
prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. 

E) No que diz respeito à saúde da mulher, compete à direção 
estadual do SUS a execução, controle e avaliação das 
ações e serviços das ações de saúde. 

 
 
 
 
Quanto às normas do Ministério da Saúde, no programa de 
assistência à saúde da mulher, analise as afirmativas abaixo. 
 
1. A participação igualitária de homens e mulheres no 

planejamento familiar é importante para o desenvolvimento 
de co-responsabilidade, independente do estado civil. 

2. Os métodos contraceptivos devem respeitar aspectos de: 
eficácia, aceitabilidade, disponibilidade, facilidade de uso e 
reseversibilidade. 

3. O teste imunológico para a gravidez detecta a 
gonadotrofina coriônica excretada pela urina da gestante, 
importante no diagnóstico da gravidez. 

4. No puerpério, a involução uterina em mulheres 
amamentando ocorre mais lentamente devido ao estímulo 
de sucção. 

 

Estão corretas: 
 

A) 1, 2, 3 e 4 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2 e 4, apenas 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2 e 3, apenas. 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14



 
Prefeitura Municipal de Barreiros 
Concurso Público 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                                             Cargo: Enfermeiro / Nível Superior 

Página 4/11  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
São ações do programa saúde da criança, desenvolvidas pelo 
enfermeiro em saúde pública: 
 
A) Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, 

promoção do aleitamento materno e realização do esquema 
vacinal. 

B) Acompanhamento do crescimento e planejamento 
alimentar. 

C) Realização de esquema vacinal, promoção do aleitamento 
materno e higiene corporal. 

D) Promoção do aleitamento materno e higiene oral. 
E) Promoção do aleitamento materno, higiene oral e 

realização do esquema vacinal. 
 
 
 
Quanto às medidas de higiene e segurança para o trabalhador, 
assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A industrialização e o conseqüente desenvolvimento 

econômico e social trazem muitos benefícios, estando 
associada à exposição a agentes químicos, físicos, 
biológicos ou psicossociais capazes de gerar agravos à 
saúde dos trabalhadores. 

B) Um dos principais objetivos da higiene ocupacional ou 
higiene do trabalho é proporcionar ambientes de trabalhos 
salubres, promover e proteger a saúde dos trabalhadores e 
proteger o meio ambiente. 

C) O momento ideal para a instalação das medidas de 
controle de engenharia é durante a construção, que requer 
o manuseio de agentes potencialmente agressivos. 

D) A adoção de medidas relativas ao trabalhador tais como o 
rodízio de função, a limitação no tempo de exposição, a 
educação e uso de equipamento de proteção individual 
(EPIs) substitui as medidas relativas à proteção do 
ambiente de trabalho. 

E) A adoção de medidas de controle restrita ao uso de EPIs 
não configura uma prática adequada de higiene 
ocupacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Em relação à Norma Regulamentadora nº. 32 (NR 32), de 16 de 
novembro de 2005, que dispõe sobre a Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde, analise as afirmativas abaixo. 
 

1. A NR tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 
para a implementação de medidas de proteção à segurança 
e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem 
como daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. 

2. Para fins de aplicação da NR 32 entende-se por serviços de 
saúde qualquer edificação destinada à prestação de 
assistência à saúde da população, e todas as ações de 
promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino em 
saúde em qualquer nível de complexidade. 

3. As medidas de proteção devem ser adotadas a partir do 
resultado da avaliação, previstas no Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

4. No processo de elaboração e implementação do Programa 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e do Programa 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) 
devem ser consideradas as atividades desenvolvidas pela 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do 
estabelecimento ou comissão equivalente 

 

Estão corretas: 
 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 

A Lei Federal nº. 10.216, de 06 de abril de 2001, importante 
marco no processo de reestruturação do modelo assistencial da 
área de saúde mental, dispõe sobre: 
 

A) a criação e o funcionamento de Centros de Atenção 
Psicossociais (CAPS), visando à integração social dos 
cidadãos, com a finalidade de inserir as pessoas em 
desvantagens no mercado econômico, por meio do 
trabalho. 

B) a instituição de um Grupo de Trabalho Interdisciplinar 
para apresentar propostas para rever, propor e discutir a 
política do governo federal para a atenção a usuários de 
álcool, bem como harmonizar e aperfeiçoar a legislação 
que envolva o consumo e a propaganda de bebidas 
alcoólicas. 

C) a instituição do auxílio-reabilitação psicossocial para 
pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de 
internações. 

D) a adequação dos hospitais psiquiátricos, leitos 
psiquiátricos em hospitais gerais, construção de unidades 
psiquiátricas e sua estruturação dentro do SUS. 

E) a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais e o redirecionamento do modelo 
assistencial em saúde mental entendendo que a internação, 
em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando 
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18
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A Lei nº. 10.741, de 1º de outubro de 2003, instituiu o Estatuto 
do Idoso, que tem como prerrogativa regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 
Em relação a esse Estatuto, analise as afirmativas abaixo: 
 
1. O Estatuto retira do Poder Público e transfere para a 

sociedade civil a obrigatoriedade de assegurar ao idoso a 
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. 

2. O Capítulo I do Estatuto trata do Direito à Vida, e em seu 
artigo 8º afirma que o envelhecimento é um direito 
personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos 
termos da Lei e da legislação vigente. 

3. No que diz respeito ao direito à saúde, as instituições de 
saúde devem atender aos critérios mínimos para o 
atendimento às necessidades do idoso, promovendo o 
treinamento e a capacitação dos profissionais, assim como 
uma orientação a cuidadores familiares e grupos de auto-
ajuda. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 2 e 3, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 3, apenas 
E) 1, apenas. 
 
 
 
 
A Política Nacional do Idoso tem com objetivo: 
 
A) Assegurar o processo de envelhecimento que diz respeito à 

sociedade em geral, devendo ser objeto de conhecimento e 
informação para todos. 

B) Prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o 
atendimento das necessidades básicas do idoso, mediante a 
participação das famílias e da sociedade. 

C) Assegurar ao idoso o direito de dispor de seus bens, 
proventos, pensões e benefícios. 

D) Diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas. 
E) Assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições 

para promover sua autonomia, integração e participação 
efetiva na sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acerca das características gerais das doenças imunopreveníveis, 
constantes do Programa Nacional de Imunização (PNI), 
assinale a alternativa correta. 
 
A) A poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral 

aguda, que se multiplica no tubo digestivo e cuja 
transmissão ocorre somente pelo contato direto de pessoa a 
pessoa. 

B) A coqueluche é uma doença altamente infecciosa, cujo 
único reservatório é o homem e a transmissão ocorre 
apenas de pessoa a pessoa, por meio de secreções 
nasofaringes. 

C) A difteria é uma doença infecciosa grave, causada por uma 
bactéria que se localiza nas vias aéreas superiores, 
altamente transmissível mediante contato direto com o 
exsudato exclusivamente anaeróbico, não-contagiosa. 

D) O tétano é uma doença infecciosa aguda contagiosa grave, 
caracterizada por contrações musculares, espasmos, 
convulsões que podem levar à morte por asfixia. 

E) O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza 
viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa e a 
doença geralmente confere imunidade. 

 
 
 
 
A vacina é o imunobiológico que contém um ou mais agentes 
imunizantes (vacina isolada ou combinada) sob diversas 
formas: bactérias ou vírus vivos atenuados, vírus inativados, 
bactérias mortas e componentes de agentes infecciosos 
purificados e/ou modificados quimicamente ou geneticamente. 
O produto em que a vacina é apresentada contém, além do 
agente imunizante, os componentes a seguir especificados: 
 
1. Líquido de suspensão: constituído geralmente por água 

destilada ou solução salina fisiológica, podendo conter 
proteínas e outros componentes originários dos meios de 
cultura ou das células utilizadas no processo de produção 
das vacinas. 

2. Conservantes, estabilizadores e antibióticos: pequenas 
quantidades de substâncias antibióticas ou germicidas; são 
incluídas na composição de vacinas para evitar o 
crescimento de contaminantes − bactérias e fungos; 
estabilizadores – nutrientes são adicionados a vacinas 
constituídas por agentes infecciosos vivos atenuados. 
Reações alérgicas podem ocorrer se a pessoa vacinada for 
sensível a algum destes componentes. 

3. Adjuvantes: compostos contendo alumínio são comumente 
utilizados para aumentar o poder imunogênico de algumas 
vacinas, amplificando o estímulo provocado por estes 
agentes imunizantes. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 1, apenas. 
D) 3, apenas 
E) 1, 2 e 3 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21

QUESTÃO 22
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Com relação aos objetivos, diretrizes e metas nacionais, 
segundo o Plano Nacional de Saúde – PNS, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
1. Efetivar a atenção básica como espaço prioritário de 

organização do SUS, usando estratégias de atendimento 
integral, como exemplo, o Programa de Saúde da Família. 

2. Reorganizar a atenção especializada, visando garantir a 
integralidade da atenção, com a redefinição do papel dos 
hospitais da rede assistencial. 

3. Regionalizar a oferta de tecnologia de maior complexidade, 
regulando a sua incorporação a partir de critérios de 
necessidades, eficiência, eficácia, efetividade e qualidade 
técnico-científica. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2 e 3, apenas 
E) 3, apenas 
 
 
 
 
Numa Emergência Estadual, a população que aguardava 
atendimento revoltou-se ao perceber que um homem de 40 
anos, casado e com quatro filhos, que estava na sala de espera, 
aproximadamente há 4 horas, faleceu antes de ser atendido. 
Este fato foi noticiado pela mídia e mobilizou os trabalhadores 
e o gestor da Emergência a discutirem propostas de melhoria do 
atendimento. Considerando os princípios norteadores da 
Política Nacional de Humanização, estiveram em pauta as 
seguintes ações: 
 
1. Acolhimento da demanda por meio de critérios de 

avaliação de risco. 
2. Garantia do acesso referenciado aos demais níveis de 

assistência. 
3. Organização da fila de espera, considerando a idade do 

usuário. 
4. Definição de protocolos clínicos adequados. 
 
Estão corretas: 
 
A) 1 e 4, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 2, 3 e 4, apenas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quanto às atribuições comuns aos profissionais que integram as 
equipes do programa de saúde da família, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
1. Conhecer a realidade das famílias pelas quais são 

responsáveis, com ênfase em suas características sociais, 
econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas. 

2. Verificar a relação entre adultos e crianças, para a criação 
de um vínculo de trabalho. 

3. Executar, de acordo com a qualificação de cada 
profissional, os procedimentos de vigilância à saúde e de 
vigilância epidemiológica, nas diferentes fases do ciclo de 
vida. 

4. Resolver os problemas de saúde no nível de alta 
complexidade. 

 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
Segundo a atual Política Nacional de Atenção Básica, estimula-
se a implantação do Programa de Saúde da Família em todo o 
território nacional, como forma de reorientar o modelo 
assistencial, sendo correto afirmar que: 
 
A) as áreas prioritárias incluem o controle da tuberculose e a 

eliminação da hanseníase, com exceção da Região Norte 
onde estas doenças não são prevalentes. 

B) a principal estratégia para a reorientação do modelo 
assistencial é o Plano de Humanização do Pré-Natal e 
Nascimento. 

C) a programação de atividades e a definição do território de 
adscrição são ações sob a responsabilidade do nível 
federal. 

D) o processo de trabalho das equipes de saúde na Atenção 
Básica caracteriza-se pelo desenvolvimento de ações 
focalizadas sobre grupos de risco. 

E) o acesso ao apoio diagnóstico e laboratorial não faz parte 
das diretrizes da Atenção Básica, sendo responsabilidade 
do nível de média complexidade do SUS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26
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Na Estratégia de Saúde da Família, a Equipe de Saúde Bucal - 
Modalidade I é composta por: 
 
A) Cirurgião-Dentista, Auxiliar de Consultório Dentário e 

Técnico em Higiene bucal. 
B) Cirurgião-Dentista e Auxiliar de Consultório Dentário. 
C) Cirurgião-Dentista, Técnico de Consultório Dentário e 

Técnico em Higiene Dental.  
D) Cirurgião-Dentista, Auxiliar de Consultório Dentário e 

Técnico em Higiene Dental. 
E) Cirurgião-Dentista, Auxiliar de Consultório Dentário e 

Agente Comunitário de Saúde. 
 
 
 
 
A formação do auxiliar de enfermagem vem utilizando por mais 
de duas décadas a metodologia da problematização em suas 
atividades curriculares normais e especiais. 
A primeira referencia a metodologia da problematização é o 
método do Arco de Maguerez. Sobre esse método, analise as 
afirmativas abaixo. 
 
1. A metodologia da problematização pode ser desenvolvida 

em cinco etapas que se desenvolvem a partir da realidade 
ou um recorte da realidade: Observação da Realidade; 
Pontos-Chave; Teorização; Hipóteses de Solução e 
Aplicação à Realidade (prática). 

2. Na etapa de Observação da Realidade social concreta a 
partir de um tema ou unidade de estudo, os alunos são 
orientados pelo professor a olhar atentamente e registrar 
sistematizadamente o que perceberem sobre a parcela da 
realidade em que aquele tema está acontecendo. 

3. A etapa da teorização é a etapa do estudo, da investigação 
propriamente dita. Os alunos se organizam tecnicamente 
para buscar as informações que necessitam sobre o 
problema, onde quer que elas se encontrem (livros, revistas 
especializadas, pesquisas já realizadas, etc.); vão consultar 
especialistas sobre o assunto para obter informações. 

4. Na das hipóteses de solução. Todo o estudo realizado 
deverá fornecer elementos para os alunos, crítica e 
criativamente, elaborarem as possíveis soluções. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Em relação aos conhecimentos acerca do aleitamento materno, 
analise as afirmações abaixo. 
 
1. A Política Nacional de Aleitamento Materno tem como 

objetivos promover, proteger e apoiar a prática do 
aleitamento materno exclusivo até seis meses e 
complementado até três anos de idade. 

2. Crianças menores de seis meses que não foram 
amamentadas apresentam risco, de oito a dez vezes, maior 
de morrerem por diarréia que as que foram amamentadas. 

3. O aleitamento materno diminui o risco de diabetes na 
criança e reduz a incidência de câncer de mama e de ovário 
na mãe. 

4. Crianças com idade inferior a um ano e que não receberam 
aleitamento materno apresentam 2,5 vezes mais risco de 
morte por doenças respiratórias que as que foram 
amamentadas. 

 
Está(ão) correta(s): 
 
A) 1, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 3, e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
A Norma Operacional da Assistência à Saúde, NOAS-SUS 
01/2001 estabelece o processo de regionalização da assistência 
de média e alta complexidade, no âmbito do SUS, como 
estratégia para a otimização de recursos e garantia de acesso. 
Uma das características desse processo é: 
 
A) a garantia de superposição na oferta de tecnologias de 

média e alta complexidade. 
B) o uso da noção de territorialidade na identificação das 

prioridades de intervenção. 
C) a atuação do gestor municipal como único mediador e 

coordenador da organização da oferta. 
D) a atividade normativa clássica com valorização do papel 

do administrador em âmbito federal. 
E) a supremacia do poder decisório do governo federal na 

definição das prioridades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 
As questões 31 e 32 têm como base a leitura do Texto 01. Leia-
o com bastante atenção para responder ao que se pede. 
 

Texto 01 
 

 
 

Veja Especial – Outubro de 2006. 
 
 
 
 
A partir da leitura do Texto 01, que contém elementos verbais e 
não verbais, afirma-se que: 
 
1. o gráfico é apenas ilustrativo e não acrescenta informações 

novas em relação ao texto verbal. 
2. desde 2004, os cartões têm recebido a preferencia dos 

consumidores como forma de pagamento. 
3. o crescimento do uso do cartão pode ser atribuído à sua 

natureza analógica, mais conhecida entre os consumidores 
brasileiros. 

4. a partir de 2004, os consumidores deixaram completamente 
de usar o cheque em suas compras. 

5. o verbo ‘detonar’, usado no título, nesse contexto, tem 
sentido equivalente a ‘superar’, ‘transcender’, ‘ganhar de’. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1, 4 e 5, apenas; 
B) 2 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A leitura do gráfico nos permite constatar que: 
 
1. no Brasil, 28% das compras realizadas em 1996 eram feitas 

com cheque, enquanto que 8% delas eram realizadas por 
meio dos cartões. 

2. de acordo com a pesquisa, o cartão digital terá a 
preferência de 32% dos consumidores para realizar 
compras em 2014. 

3. o uso do cheque como forma de pagamento de produtos 
acabará em 2014. 

4. a tendência, a partir de 2004, tem sido de os consumidores 
passarem a usar mais o cartão do que o cheque em suas 
compras. 

5. de 1996 a 2014, terá crescido em 25% o uso do cartão 
como instrumento para realização de compras no Brasil, 
segundo as estimativas apontadas no gráfico. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 2, 4 e 5, apenas; 
B) 1, 4 e 5, apenas; 
C) 1, 3 e 5, apenas; 
D) 3, 4 e 5, apenas; 
E) 1, 2, 3, 4 e 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32
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Texto 02 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Analise as afirmações a seguir, todas referentes ao Texto 02. 
 
1. O sentido atribuído pelo autor para ‘populismo’ foi o de 

“política fundada no aliciamento das classes sociais de 
menor poder aquisitivo” para que o governante se torne 
bem quisto pela maioria da população de um país. 
(Dicionário Aurélio) 

2. Se o segundo erro de Hugo Chávez foi controlar os preços, 
o primeiro foi adotar o populismo econômico. 

3. Os encantos de uma política populista são duradouros e 
benéficos à população de baixa renda, que passa a ser o 
alvo das principais ações governamentais. 

4. A nacionalização de empresas pelo governo chavista tem 
surtido efeito positivo na economia da Venezuela, uma vez 
que os preços foram tabelados pelo governo. 

5. Chávez tem dosado bem seu populismo econômico de 
forma a controlar a inflação na casa dos 7,1% no primeiro 
trimestre deste ano. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 5, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Acompanhando a perspectiva defendida pelo autor, é incorreto 
afirmar: 
 
A) Os venezuelanos estão passando por graves problemas de 

ordem econômica. 
B) Desabastecimento e inflação, juntamente com a tentativa 

de controle dos preços pelo governo, têm agravado a 
situação econômica da Venezuela. 

C) Chávez está convencido de que a nacionalização é uma boa 
medida para a economia da Venezuela. 

D) Chávez parece desesperado para ampliar sua aceitação 
entre o povo, por isso toma medidas econômicas mágicas, 
na visão do autor, como aumentar o gasto com programas 
sociais e tabelar preços de produtos. 

E) O presidente da Venezuela pretende estatizar três empresas 
de cimento, porque elas estão ajudando a implantar o 
programa de construção de habitações populares de 
Chávez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

O Vício do Populismo 
 

Editorial da Folha de São Paulo em 10/04/2008 
 

O PROBLEMA com o populismo econômico é 
que, embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo, as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar. 

É o que se vê agora na Venezuela. O presidente 
Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar sua base de 
apoio, vem há anos aumentando os gastos em toda sorte de 
programas sociais. O risco dessa política é que, se ela não 
for bem dosada – e não foi –, converte-se em fonte de 
pressão inflacionária. Para debelá-la, Chávez, bem a seu 
estilo, optou pela solução mais tonitruante: o controle de 
preços. Foi seu segundo erro. A Venezuela padece de 
grave desabastecimento e acumula inflação alta, de 7,1% 
no primeiro trimestre. Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a 
maior do continente. Nenhum empresário de bom senso 
faz novos investimentos num ambiente em que é o 
governo, e não o mercado, que fixa os preços. Já chegam a 
400 os produtos e serviços com valor tabelado. 

A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez 
às dificuldades crescentes tem sido a estatização de 
cadeias produtivas. Só em 2008, ele nacionalizou duas 
gigantes do setor de alimentos e agora fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, as quais acusa de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. O presidente, entretanto, não se contenta em 
nacionalizar. Também costuma fazer populismo tarifário 
com as companhias recém-adquiridas. Foi assim com as 
telefônicas, encampadas em 2007. Sua primeira medida foi 
baixar o valor das tarifas. A popularidade de Chávez está 
caindo - perdeu o referendo de dezembro, que lhe daria 
mais poderes. Por isso, é provável que intensifique suas 
mágicas econômicas, agravando ainda mais os problemas 
dos venezuelanos. 
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Aponte o item que contém um erro na atribuição de sentido em 
relação às expressões destacadas, no segmento transcrito do 
Texto 02. 
 
A) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 

tempo...”, o termo destacado aponta para a possibilidade 
de realização de certa ação, mesmo que um outro fato tente 
obstruí-la.  

B) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o termo destacado retoma a expressão 
“populismo econômico” posta anteriormente. 

C) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...”, o verbo destacado indica uma certeza sobre a 
eficácia dos feitiços. 

D) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...” a palavra destacada tem um valor negativo, 
considerando-se o teor inteiro do texto. 

E) Em “... embora seus feitiços possam funcionar por certo 
tempo...,” a palavra destacada indica tempo indeterminado, 
imprecisão, inexatidão. 

 
 
 
 
Há palavras e expressões que permitem pressupor informações 
não explícitas no texto. Aponte a alternativa em que a análise 
não justifica a pressuposição. 
 
A) Em “...as políticas adotadas acabam criando dificuldades 

ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, a palavra destacada indica que já havia grandes 
dificuldades antes. 

B) Em “Para debelá-las, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante...”, a expressão destacada indica 
que a atitude tomada pelo presidente venezuelano não 
surpreendeu, pois estava de acordo com seu modo habitual 
de agir. 

C) Em “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e 
ampliar sua base de apoio, vem há anos aumentando os 
gastos em toda sorte de programas sociais”, os verbos 
destacados levam a pressupor que o presidente tenta 
recuperar a base de apoio, que ele perdeu completamente 
com sua política populista.  

D) Em “Em 2007 a carestia foi de 22,5%, a maior do 
continente”, a expressão em destaque leva à pressuposição 
de que outros países da América enfrentam problemas com 
o controle da inflação. 

E) Em “... as políticas adotadas acabam criando dificuldades 
ainda maiores que as originais, as quais pretendiam 
superar”, os verbos destacados pressupõem a idéia de 
condução a conseqüências.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
As normas da gramática padrão, referentes à concordância 
nominal, foram inteiramente observadas nos enunciados abaixo, 
exceto em: 
 
A) Diante de tantos problemas por que passa a Venezuela, é 

provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

B) Diante de tantas dificuldades enfrentadas pela Venezuela, 
é provável que Chávez intensifique suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais os problemas dos 
venezuelanos. 

C) Diante da crise econômica pela qual passa a Venezuela, é 
provável que Chávez aumente suas mágicas político-
econômicas, agravando ainda mais a situação dos 
venezuelanos. 

D) Em face dos diversos problemas pelo qual passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

E) Em face aos diversos problemas por que passa a 
Venezuela, é provável que Chávez intensifique suas 
mágicas político-econômicas, agravando ainda mais a 
situação dos venezuelanos. 

 
 
 
 
As normas de concordância verbal estão completamente de 
acordo com a gramática padrão nos enunciados abaixo, exceto 
em: 
 
A) Fazem vários anos que o presidente Hugo Chávez vêm 

aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

B) Só em 2008, Chávez nacionalizou duas gigantes do setor 
de alimentos e agora fala em privatizar as três empresas 
que produzem cimento, as quais acusa de sabotar seu 
programa de construção de habitações populares. 

C) Em 2008, duas gigantes do setor de alimentos foram 
nacionalizadas por Chávez e agora ele fala em encampar 
as três empresas que produzem cimento, acusando-as de 
sabotar seu programa de construção de habitações 
populares. 

D) Faz vários anos que o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

E) Há vários anos o presidente Hugo Chávez vem 
aumentando os gastos em toda sorte de programas sociais, 
a fim de satisfazer e ampliar sua base de apoio. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37

QUESTÃO 38
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 Analise os aspectos de concordância e regência e veja se estão 
de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa nos 
enunciados a seguir. 
 
1. Chávez prefere mais tomar medidas populistas do que 

ouvir o que dizem as vozes ponderadas de seus 
conselheiros. 

2. Embora tenha perdido o referendo de dezembro, Chávez 
informou os venezuelanos que todos devem o obedecer. 

3. Nenhuma nem outra medida de Chávez está agradando 
seus adversários. 

4. Os números da inflação chegou em 22,5% na Venezuela, 
sendo o maior índice do continente. 

5. A maioria da Venezuela disseram não ao referendo que 
aumentaria aos poderes do presidente Chávez. 

 
Há erro nos itens: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1, 2 e 3, apenas. 
C) 1, 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2, 3, 4 e 5. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
 
 
 
 
Em qual das alternativas a seguir não há equivalência de 
sentido entre os dois enunciados? 
 
A) “O presidente Hugo Chávez, a fim de satisfazer e ampliar 

sua base de apoio, vem há anos aumentando os gastos em 
toda sorte de programas sociais.”  
• Para satisfazer e ampliar sua base de apoio, o 
presidente Hugo Chávez vem aumentando os gastos em 
todo tipo de programas sociais há anos. 

B) “O risco dessa política é que, se ela não for bem dosada – e 
não foi –, converte-se em fonte de pressão inflacionária.”  
• Se a política de investimento em todo tipo de 
programas sociais não for equilibrada – e não foi – 
transforma-se em fonte de pressão inflacionária. 

C) “Para debelá-la, Chávez, bem a seu estilo, optou pela 
solução mais tonitruante: o controle de preços.”  
• Chávez escolheu a solução mais polêmica quando 
recorreu ao controle de preços com o fim de preservar seu 
jeito de administrar a inflação. 

D) “A Venezuela padece de grave desabastecimento e 
acumula inflação alta...”  
• A Venezuela sofre de grave falta de produtos no 
mercado e acumula inflação alta... 

E) “A situação deve piorar, pois a resposta de Chávez às 
dificuldades crescentes tem sido a estatização de cadeias 
produtivas.”  
• A estatização de cadeias produtivas tem sido a resposta 
de Chávez às dificuldades crescentes, por isso a situação 
deve piorar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




