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PORTUGUÊS 

 
Leia o texto a seguir e responda as questões 01 a 03. 

 
“Norte-americano que fez gesto ofensivo paga multa de R$ 50 mil 

para deixar o país. 
 
O aposentado norte-americano Douglas Alan Skolnick, 55, que foi 

preso em Foz do Iguaçu (PR) anteontem ao fazer um gesto obsceno ao ser 
fotografado pela Polícia Federal, pagou uma multa de R$ 50 mil após fazer 
um acordo com a Justiça para poder deixar o país sem ser processado. 

Skolnick permaneceu o dia preso em um quarto no Hotel das 
Cataratas, com escolta de dois policiais federais. À tarde, ele foi autorizado a 
ir a uma casa de câmbio, onde trocou dólares por reais para pagar a multa. 

Em uma audiência de três horas com o juiz federal Rony Ferreira, 
na madrugada de ontem, Skolnick concordou em pagar a multa em troca da 
extinção da punição pelo crime de desacato. 

O grupo de norte-americanos com o qual o aposentado viaja deixa 
o Brasil hoje pela manhã, com destino aos EUA. A data da volta já estava 
prevista. 

Skolnick, ao ser fotografado, colocou o dedo médio de uma das 
mãos em riste à frente do papel que segurava o número de identificação. 
Segundo a PF, na audiência com o juiz, o aposentado disse saber o 
significado do gesto, mas quis fazer uma brincadeira. Ele afirmou ao juiz que 
não quis ofender às autoridades nem à população brasileira.” O valor da 
multa será dividido entre duas instituições filantrópicas.”  

(Folha de S. Paulo, São Paulo, 08 fev. 2004. p. C4.) 
 
 01. Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto: 

(A) O aposentado admitiu, em audiência com o juiz, que pretendia 
ofender às autoridades brasileiras.  

(B) O aposentado recebeu autorização para ir a uma casa de câmbio 
após a audiência com o juiz. 

(C) O aposentado declarou ignorar o que o gesto simbolizava, 
interpretando-o como uma brincadeira. 

(D) O aposentado fez o gesto obsceno porque foi preso pela Polícia 
Federal. 
 

02. Observe a frase: “O grupo de norte-americanos com o qual o aposentado 
viaja deixa o Brasil hoje pela manhã (...)” O uso do tempo presente em 
meio à predominância do pretérito ao longo da notícia se explica da 
seguinte maneira: 
(A) A partir deste parágrafo e nos parágrafos subseqüentes, os fatos 

ainda não tinham sido concluídos na data em que a notícia foi 
publicada. 

(B) É uma situação comum, pois a notícia apresenta os fatos em uma 
seqüência: cada parágrafo progride de acordo com a ordem dos 
acontecimentos. 

(C) O fato exposto é o último acontecimento dentro da seqüência de 
eventos passados, presentes e futuros apresentados no texto. 

(D) Trata-se de um recurso adequado à redação dessa passagem, 
pois o uso do passado ou do futuro seria impróprio. 

 
03. Observe o trecho: “o aposentado disse saber o significado do gesto, mas 

quis fazer uma brincadeira.” Assinale a alternativa que apresenta a 
correta substituição da conjunção, sem prejuízo do significado original: 
(A) o aposentado disse saber o significado do gesto, entretanto quis 

fazer uma brincadeira. 
(B) o aposentado disse saber o significado do gesto, porque quis fazer 

uma brincadeira. 
(C) o aposentado disse saber o significado do gesto, portanto quis 

fazer uma brincadeira. 
(D) o aposentado disse saber o significado do gesto, quando quis fazer 

uma brincadeira. 

Leia os textos a seguir e responda as questões 04 a 07. 
 
TEXTO 1 
A temporada de verão está levando ao Nordeste 42 voos charter por 
semana vindos de catorze países. Fortaleza, Natal e Porto Seguro são os 
campeões da preferência. É um desempenho de dar água na boca: no 
verão passado, apenas dezoito voos desse tipo desembarcavam na 
região. (Nordeste 40 graus, 2OO4, P.22.) 

 
TEXTO 2 

 

Argentina e Portugal lideram a bem-vinda invasão, com quase a metade 
das linhas de charters. Até da República Checa, Bolívia e Guiana 
Francesa vem gente. Nenhum desses voos é oriundo dos EUA. E, do 
jeito que estão as coisas, nem é bom tentar trazê-los... (Veja, 14 jan. 
2004, p. 35.) 

 

 
04. Com base nos textos, assinale a alternativa correta: 

(A) O número de países que enviam voos do tipo charter ao 
Nordeste brasileiro e que não foram identificados na reportagem 
é oito. 

(B) O número de voos internacionais do tipo charter para o 
Nordeste brasileiro quase dobrou do verão de 2003 para o verão 
de 2004. 

(C) O número de voos internacionais do tipo charter que chega a 
Porto Seguro é superior ao que chega a Salvador. 

(D) Os voos norte-americanos do tipo charter contribuíram para o 
êxito do verão no Nordeste brasileiro. 

 
05. Observe a frase: “Até da República Checa, Bolívia e Guiana Francesa 

vem gente.” Assinale a alternativa correta: 
(A) A frase revela o espírito de inclusão e confraternização com 

povos de culturas tão exóticas como os citados, saudados como 
novos integrantes da miscigenação cultural brasileira. 

(B) A frase revela um sentimento de incômodo e aversão ao 
estrangeiro, com a chegada maciça de turistas provenientes de 
países pouco civilizados. 

(C) A frase revela uma atitude preconceituosa em relação a países 
de pouca projeção econômica, pois a vinda de turistas de países 
com mais tradição turística como França e Alemanha não 
causaria estranhamento. 

(D) A frase revela uma estranheza diante da chegada de turistas 
pobres, reduzidos a um povo culturalmente desqualificado. 
  

06. Observe as palavras: “países”, “preferência” e “água”. Assinale a 
alternativa correta quanto à acentuação destas palavras: 
(A) A primeira palavra é acentuada pelo mesmo motivo que 

“Croácia”. 
(B) A primeira palavra é acentuada porque se trata de paroxítona 

terminada em hiato. 
(C)  A terceira palavra é acentuada porque apresenta um hiato. 
(D)  As duas últimas palavras são acentuadas porque são 

paroxítonas terminadas em ditongo. 
 
07. Observe a frase: “É um desempenho de dar água na boca: no verão 

passado, apenas dezoito voos desse tipo desembarcavam na região.” 
Assinale a alternativa que contém uma versão adequada desta frase, 
sem lhe alterar o sentido: 
(A) É um desempenho estimulante, pois, no verão passado, apenas 

dezoito voos desse tipo desembarcavam na região. 
(B) É um desempenho invejável o do verão passado: dezoito voos 

desse tipo desembarcavam na região. 
(C) Foi um desempenho fascinante, no verão passado: somente 

dezoito voos desse tipo chegavam à região. 
(D) No último verão, somente dezoito voos desse tipo chegavam à 

região: foi um desempenho excitante. 
 
08. Uma outra maneira igualmente correta de reescrever-se a frase “Os 

riscos da inflação podem ser calculados, e o prejuízo financeiro deles, 
previsto”, mantendo-se o seu sentido original é:  
(A) Podem ser calculados e previstos os riscos da inflação e seu 

prejuízo financeiro. 
(B) Os riscos da inflação e seu prejuízo financeiro podem ser 

calculados e previstos. 
(C)  Podem ser calculados os riscos da inflação e pode ser previsto 

seu prejuízo financeiro. 
(D) Podem ser calculados os prejuízos financeiros advindos dos 

riscos inflacionários. 
 

09. A primeira oração da frase da questão anterior – os riscos da inflação 
podem ser calculados – está na voz passiva; sua forma 
correspondente na voz ativa é:  
(A) Podem-se calcular os riscos da inflação; 
(B) Os economistas podem calcular os riscos da inflação; 
(C) Podem calcular os riscos da inflação; 
(D) Podem vir a ser previstos os riscos da inflação.  

 
10. Assinale a frase em que só é admitida uma forma de concordância 

verbal.  
(A) Dez por cento do corpo docente não aceitou as mudanças 

propostas;  
(B) Grande parte dos animais está correndo risco de extinção;  
(C) A interpretação do texto e a redação foram feitas 

antecipadamente;  
(D) Um décimo dos transeuntes não atravessam na faixa. 
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CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

 
11. Dos itens abaixo, qual não corresponde a um REQUISITO específico 

para a gestão PLENA estadual de saúde? 
(A) Operação do SIA/SUS e do SIH/SUS, conforme normas do MS, e 

alimentação dos bancos de dados de interesse nacional. 
(B) Comprovar a implementação da programação integrada das ações 

ambulatoriais, hospitalares e de alto custo, contendo a referência 
intermunicipal e os critérios para a sua elaboração. 

(C) Comprovar a operacionalização de mecanismos de controle da 
prestação de serviços ambulatoriais e hospitalares, tais como: 
centrais de controle de leitos e internações, de procedimentos 
ambulatoriais e hospitalares de alto custo e ou complexidade e de 
marcação de consultas especializadas. 

(D) Dispor de 80% dos municípios habilitados nas condições de gestão 
estabelecidas na NOB96, independente do seu contingente 
populacional; ou 50% dos municípios, desde que, nestes, residam 
80% da população. 
 

12. As condições de gestão, estabelecidas na NOB96, explicitam as 
responsabilidades do gestor estadual, os requisitos relativos às 
modalidades de gestão e as prerrogativas que favorecem o seu 
desempenho. A habilitação dos estados às diferentes condições de 
gestão significa a declaração dos compromissos assumidos por parte do 
gestor perante os outros gestores e perante a população sob sua 
responsabilidade. A partir da NOB/96, os estados poderão habilitar-se em 
duas condições de gestão, quais sejam: 
(A) Gestão Avançada do Sistema Municipal e Gestão Plena do 

Sistema Estadual; 
(B) Gestão Avançada do Sistema Nacional e Gestão Plena do Sistema 

Municipal; 
(C) Gestão Avançada do Sistema Estadual e Gestão Plena do Sistema 

Estadual; 
(D) Gestão Avançada do Sistema Nacional e Gestão Plena da Atenção 

Básica; 
 
13. Qual o prazo para a homologação da habilitação pela Comissão 

Intergestores Tripartite, na Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada? 
(A) 120 dias; 
(B) 60 dias; 
(C) 3 meses; 
(D) 6 meses.  

 
14. Qual o prazo para os estados, após a publicação da regulamentação dos 

planos de regionalização e da PPI prevista na Noas/2001, elaborarem os 
respectivos planos diretores de regionalização e PPI? 
(A) 120 dias; 
(B) 3 meses; 
(C) 150 dias; 
(D) 6 meses. 

 
15. Qual dos itens abaixo corresponde aos recursos do Fundo Nacional de 

Saúde que destinar-se-ão a investimentos na rede de serviços, à 
cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de 
saúde? 
(A) Recursos referentes a despesas de custeio e de capital do 

Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta; 

(B) Recursos referentes a investimentos previstos em lei orçamentária, 
de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 
Nacional; 

(C) Recursos referentes a investimentos previstos no Plano 
Qüinqüenal do Ministério da Saúde; 

(D) Recursos referentes à cobertura das ações e serviços de saúde a 
serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.  

16. Em que consiste o Programa Desconcentrado de Ações de Vigilância 
Sanitária? 
(A) Pagamento direto às SES e SMS, pela prestação de serviços 

relacionados às ações de competência exclusiva da SVS/MS, 
contra a apresentação de demonstrativo de atividades realizadas 
pela SES ao Ministério. Após negociação e aprovação na CIT e 
prévia aprovação no CNS, e observadas às condições 
estabelecidas nesta NOB, a SVS/MS publica a tabela de 
procedimentos do PDAVS e o valor de sua remuneração. 

(B) Pagamento direto às SES e às SMS, pela execução de ações de 
média e alta complexidade de competência estadual e municipal 
contra a apresentação de demonstrativo de atividades realizadas 
ao MS. Essas ações e o valor de sua remuneração são definidos 
em negociação na CIT e formalizados em portaria do órgão 
competente do Ministério (SVS/MS), previamente aprovadas no 
CNS. 

 
(C) Atribuição de valores adicionais equivalentes a até 2% do teto 

financeiro da vigilância sanitária do estado, a serem 
transferidos, regular e automaticamente, do Fundo Nacional ao 
Fundo Estadual de Saúde, como incentivo à obtenção de 
resultados de impacto significativo sobre as condições de vida 
da população, segundo critérios definidos na CIT, e fixados em 
portaria do órgão competente do Ministério (SVS/MS), 
previamente aprovados no CNS. Os recursos do IVISA podem 
ser transferidos pela SES às SMS, conforme definição da CIB. 

(D) Consiste em um montante de recursos financeiros destinado ao 
custeio de procedimentos e ações básicas da vigilância 
sanitária, de responsabilidade tipicamente municipal. Esse Piso 
é definido pela multiplicação de um valor per capita nacional 
pela população de cada município (fornecida pelo IBGE), 
transferido, regular e automaticamente, ao fundo de saúde ou 
conta especial dos municípios e, transitoriamente, dos estados, 
conforme condições estipuladas nesta NOB. O PBVS somente 
será transferido a estados para cobertura da população 
residente em municípios ainda não habilitados na forma desta 
Norma Operacional. 

17. De acordo com o que dispões a Lei 8080/90, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
(A) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz 

de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 
saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços 
que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 

(B) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde - SUS, apenas de forma direta, sem a participação do 
particular serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente 

(C) Entende-se por vigilância epidemiológica 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. 

(D) 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. 

 

18. Qual a finalidade das comissões intersetoriais, de âmbito nacional, 
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos 
Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil? 
(A) Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja 

execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS. 

(B) A direção do Sistema Único de Saúde. 
(C) Propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e 

educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único 
de Saúde - SUS, na esfera correspondente, assim como em 
relação à pesquisa e à cooperação técnica. 

(D) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões 
de qualidade para promoção da saúde do trabalhador. 
 

19. Acerca dos serviços privados de assistência à saúde, assinale a 
alternativa CORRETA. 
(A) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, 

serão observados os princípios éticos e as normas expedidas 
pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde - SUS, 
todavia, não no que diz respeito às condições para seu 
funcionamento, por ser questão de ordem subjetiva de cada 
prestador de serviço. 

(B) É livre a participação direta ou indireta de empresas ou de 
capitais estrangeiros na assistência à saúde principalmente 
através de doações de organismos internacionais vinculados à 
Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação 
técnica e de financiamento e empréstimos. 

(C) Em qualquer caso é obrigatória a autorização do órgão de 
direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS, 
submetendo-se a seu controle salvo as atividades que forem 
desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 

(D) Caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas 
jurídicas de direito privado na promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 
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20. Julgue as assertivas a seguir, optando pela INCORRETA. 

(A) O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de 
Saúde - SUS será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos 
seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da 
política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de 
saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União. 

(B) Os planos de saúde serão a base das atividades e programações 
de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde - SUS, e seu 
financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária. 

(C) É livre a transferência de recursos para o financiamento de ações 
não previstas nos planos de saúde, exceto nos casos em que haja 
situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de 
saúde, onde estes serão exclusivamente manejados pelo Poder 
Público competente. 

(D) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem 
observadas na elaboração dos planos de saúde, em função das 
características epidemiológicas e da organização dos serviços em 
cada jurisdição administrativa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Para uma atuação plena do exercício profissional do enfermeiro no PSF, 

não é só necessária a competência técnica, o conhecimento da 
construção do SUS, do surgimento do PACS e PSF, de suas atribuições 
dentro deste programa, mas também compreender e saber de seus 
limites legais no exercício dentro do PSF, conferidos por sua legislação. 
Qual afirmativa está INCORRETA? 
(A) A Resolução COFEn n° 195 de 1997 é taxativa em afirmar no seu 

art. 1° o seguinte: “o enfermeiro pode solicitar exames de rotina e 
complementares quando no exercício de suas atividades 
profissionais; 

(B) A Lei n° 7498 de 25 de junho de 1986 que regulamenta o exercício 
da enfermagem no Brasil, é clara e garante os direitos de todos 
que compõem a classe de enfermagem (Art. 01). São pontos 
relevantes para a prática da enfermagem no PSF, sendo ação 
privativa do enfermeiro, a Consulta de Enfermagem em toda a sua 
complexidade de execução (Art. 11, alínea i);  

(C) Os Conselhos Regionais e Federal de Enfermagem, criados pela 
Lei nº 5905/73, são autarquias (órgãos vinculados e dependentes 
do poder judiciário do Governo), reguladores e disciplinadores do 
exercício da profissão  de enfermagem e demais categorias da 
enfermagem (art. 2º); 

(D) A Lei n° 7498 estabelece (Art. 11, alínea c) que como integrante da 
equipe de saúde o enfermeiro pode realizar a prescrição de 
medicamentos desde que sejam estabelecidos em programas de 
Saúde Pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.  

 
22. O PSF incorpora e reafirma os princípios básicos do Sistema Único de 

Saúde (SUS). De acordo com o Ministério da Saúde o PSF trabalha com 
base nos seguintes princípios, exceto.  
(A) Universalidade - baseado nos preceitos constitucionais, da 

construção do SUS e da Estratégia de saúde da Família, o 
indivíduo passa a ter direito de acesso à unidade de saúde da 
família, quando morador da área de abrangência  da equipe.  

(B) Caráter Substitutivo - onde se verifica que o PSF não significa 
criação de novas unidades de saúde, pois veio substituir o modelo 
antigo e tradicionalista; 

(C) Hierarquização - a Unidade de Saúde da Família está inserida no 
primeiro nível de ações e serviços do sistema local de assistência; 

(D) Territorialização - porque há um território de abrangência definido. 
 
23. Julgue os itens que se seguem, com respeito a Diabetes Mellitus (DM),  e 

responda corretamente. 
(A) O portador de DM pode apresentar complicações agudas ou 

crônicas; a cetoacidose diabética ou cetose é uma complicação 
aguda do DM  TIPO II; 

(B) O DM é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta de 
insulina e/ou incapacidade de a insulina exercer adequadamente 
seus efeitos. Caracteriza-se por hiperglicemia crônica com distúrbio 
do metabolismo dos carboidratos, lipídeos e proteínas; 

(C) O DM, em curto prazo, provoca disfunção e falência de vários 
órgãos, especialmente dos rins, olhos,  nervos, coração, vasos 
sangüíneos e músculos; 

(D) O DM TIPO II (INSULINO-DEPENDENTE) caracteriza-se pela 
destruição das células Beta do pâncreas. Resulta da combinação 
de fatores genéticos, imunológicos (resposta auto-imune) e 
possivelmente ambientais. 

 
 
 
 

 

 
24. As Sulfaniluréias são  hipoglicemiantes orais utilizados no tratamento 

da DM2. Sobre estes fármacos é correto afirmar: 
(A) Atuam nos tecidos hepático, muscular e adiposo por diferentes 

mecanismos, melhorando a função das células-β do pâncreas e 
a resistência insulínica; 

(B) São inibidores de α-glicosidase que retarda a absorção de 
glicose no intestino delgado reduzindo a magnitude da 
hiperglicemia no período pós prandial; 

(C) Reduzem a insulina circulante sem causar hipoglicemia e 
diminui as complicações macrovasculares da diabete; 

(D) São agentes estimulantes da secreção de insulina pelas células 
-β do pâncreas. 

 
25. Com a emergência da população idosa em todo país, fazem-se 

necessárias estratégias de ações voltadas a esta clientela. A Unidade 
Básica de Saúde da Família é caracterizada como porta de entrada do 
sistema local de saúde, e cabe aos profissionais oferecer uma 
assistência humanizada com orientação, acompanhamento e apoio 
domiciliar. O enfermeiro no acolhimento à pessoa idosa deve: 
I. Estabelecer uma relação respeitosa, considerando que, com a 

experiência de toda uma vida, as pessoas se tornam em geral 
mais sábias, desenvolvem maior senso de dignidade e prudência 
e esperam ser reconhecidas por isso;   

II. Partir do pressuposto de que o idoso é incapaz de compreender 
com clareza as perguntas que lhe são feitas ou as orientações 
que lhe são fornecidas, assim sendo o profissional de saúde deve 
primeiramente passar as orientações para o seu acompanhante;  

III. Chamar a pessoa idosa por seu nome e manter contato visual, 
preferencialmente, de frente e em local iluminado, considerando 
um possível declínio visual ou auditivo;  

IV. Utilizar uma linguagem clara, evitando a adoção de termos 
técnicos que podem não ser compreendidos; 

V. Evitar submeter as pessoas idosas a situações constrangedoras 
quando essas não entenderem o que lhes foi dito ou pedirem para 
que a fala seja repetida; carinhosamente informe-o que passará 
todas as orientações ao seu acompanhante. 

Responda corretamente:  
(A) Todas as afirmativas estão erradas; 
(B) Apenas as afirmativas I e IV estão erradas; 
(C) As afirmativas II, III e V estão erradas; 
(D) Apenas as afirmativas II e V estão erradas. 

 
26. Sobre a situação vacinal do idoso é correto afirmar, exceto:  

(A) Recomenda-se uma dose anual da vacina contra influenza no 
outono; 

(B) Idosos com mais de 60 anos devem também receber ao menos 
uma dose de vacina anti-pneumocócica durante a vida.  

(C) Idosos com mais de 60 anos devem ser revacinados  a cada 
cinco anos, pois o envelhecimento produz um declínio do 
sistema imunológico; 

(D) A vacina dupla adulto (dT – contra difteria e tétano) deve ser 
administrada a cada dez anos podendo ser reforçada em cinco 
anos no caso de ferimentos considerados “sujos”: 

 
27. Criança de cinco anos (16kg) é levada à unidade do PSF por 

familiares, apresentando um quadro clinico de Desidratação grave.  
Qual plano deve ser indicado para o tratamento desta criança?  
(A) Plano C: Tratar inicialmente com 400ml de SRO, em 4horas, 

reavaliar a cada 2horas; 
(B) Plano C: Tratamento Intravenoso, com Solução Polieletrolítica 

(Ringer Lactato), preconizada pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), (100ml/kg) para infusão em 2 horas. 

(C) Plano C: Tratar com 800ml de SRO, em 6 horas, reavaliar a 
cada hora; 

(D) Plano C: Tratamento Intravenoso, com soro glicosado a 5% e 
soro fisiológico em partes iguais, (200ml/kg) para correr em 1 
hora. 

 
28. Amebíase é uma Infecção causada por protozoário. Esse parasita 

pode atuar como comensal ou provocar a invasão de tecidos, 
originando as formas intestinal e extra-intestinal da doença. São 
complicações desta infecção, exceto: 
(A) Dejeções muco sanguinolentas; 
(B) Abscesso hepático; 
(C) Pericardite; 
(D) Amebomas. 
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29. Sobre o Bacilo de Hansen, é Incorreto afirmar:  

(A) É um Bacilo de alta infectividade; 
(B) É um Bacilo álcool-ácido resistente; 
(C) É um bacilo de baixa sensibilidade ao esquema de tratamento 

poliquimioterápico; 
(D) É um bacilo de baixa patogenicidade. 

 
30. Indivíduos adultos com diagnóstico de hanseníase devem ser tratados 

em regime ambulatorial. Qual o esquema poliquimioterápico indicado 
para um paciente paucibacilar, conforme recomendação da (OMS)?  
(A) Rifampicina (RFM) - 600mg, uma vez por mês, supervisionada. 

Dapsona (DDS) - 100mg/dia, auto-administrada. 
(B) Rifampicina (RFM) - 600mg, uma vez por mês, supervisionada. 

Dapsona (DDS) - 100mg/dia, auto-administrada. Clofazimina (CFZ) 
- 300mg, uma vez por mês, supervisionada + 100mg, em dias 
alternados, ou 50mg/dia, auto-administrada. 

(C) Rifampicina (RFM) - 300mg, uma vez por mês, supervisionada. 
Dapsona (DDS) - 50mg/dia, auto-administrada. Clofazimina (CFZ) - 
250mg, uma vez por mês, supervisionada + 50mg, em dias 
alternados, ou 25mg/dia, auto-administrada. 

(D) Rifampicina (RFM) - 500mg, uma vez por mês, supervisionada. 
Dapsona (DDS) - 200mg/dia, auto-administrada. 

31. Toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente de 
Hanseníase, nos últimos 5 anos é considerada contato  intradomiciliar e 
deve ser avaliada. Após a avaliação, se o contato for considerado indene, 
avaliar cicatriz vacinal de BCG e seguir a recomendação das novas 
condutas preconizadas. Qual destas condutas não deve ser indicada?  
(A) Sem cicatriz de BCG - Prescrever uma dose de BCG ID; 
(B) Sem cicatriz de BCG - Prescrever uma dose de BCG ID e  aprazar 

a segunda dose; 
(C) Com uma cicatriz de BCG - Prescrever uma dose de BCG ID; 
(D) Com duas cicatrizes de BCG - Não prescrever nenhuma dose de 

BCG. 
 
32. Qual é o propósito terapêutico da crioterapia?  

(A) Reduzir o calor do corpo induzindo a um estado de hipotermia para 
favorecer a elevação da taxa metabólica local e promover a 
diminuição das necessidades de oxigênio pelas células.; 

(B) Provocar estímulo geral do metabolismo celular com aumento da 
síntese protéica e da atividade enzimática com modificações da 
permeabilidade da membrana celular; 

(C) Promover no organismo humano uma reação homeotérmica, ou 
seja, reduzir a temperatura corporal ou local, respeitando limites 
fisiológicos  regulados através de mecanismos ativados pelo 
cérebro; 

(D) Retirar o calor do corpo induzindo a um estado de hipotermia para 
favorecer uma redução da taxa metabólica local e promover a 
diminuição das necessidades de oxigênio pelas células.; 

 
33. A higienização das mãos é considerada a ação isolada mais importante 

no controle de infecções em serviços de saúde. Porém, a falta de adesão 
dos profissionais a esta prática é uma realidade que vem sendo 
constatada ao longo dos anos e tem sido objeto de estudos em diversas 
partes do mundo.  Julgue as afirmativas sobre este tema e responda:  

I. A microbiota normal da pele é dividida em residente, comensalista 
e transitória. 

II. Em geral, os microrganismos são transmitidos por contato direto ou 
indireto, no ambiente da assistência à saúde e é consenso que a 
transmissão por contato desempenha o papel mais importante 
nesta dinâmica de  transmissão. 

III. A importância da higienização das mãos na prevenção da 
transmissão das infecções hospitalares é baseada na capacidade 
da pele para abrigar microrganismos e transferi-los de uma  
superfície para a outra. 

IV. A  microbiota residente  é de  fácil remoção mecânica, formam 
colônias de microrganismos que se multiplicam e promovem 
desequilíbrio das defesas do hospedeiro.  

V. A  microbiota  Comensalista é composta por microrganismos que 
invadem e colonizam a superfície da pele. Normalmente é formada 
por bactérias gram negativas, como enterobactérias, 
Pseudomonas, bactérias aeróbicas formadoras de esporos, fungos 
e vírus, possuem elevado potencial patogênico.  

As afirmativas corretas são: 
(A) I, III e V; 
(B) II e III; 
(C) II e IV; 
(D) I, III, IV e V. 

 
 

 

 
34. Desde 2004, o Ministério da Saúde adota três calendários obrigatórios 

de vacinação; são eles:  
(A) O da criança, da gestante e do adulto e idoso; 
(B) O da criança, o de imunobiológicos especiais e o do adulto e 

idoso; 
(C) O da criança, o da mulher em idade fértil e o do adulto e idoso; 
(D) O da criança, do adolescente e do adulto e idoso. 

 
35. A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação 

do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de 
equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Sobre esta 
estratégia, considere as afirmativas a seguir. 
I. É um projeto dinamizador do SUS, condicionada pela evolução 

histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. 
II. É uma estratégia que prioriza as ações de promoção, proteção e 

recuperação da saúde dos indivíduos da família, do recém-
nascido ao idoso, sadios ou doentes, de forma integral e contínua.  

III. A consolidação dessa estratégia precisa ser sustentada por um 
processo que permita a real substituição da rede básica de 
serviços tradicionais no âmbito dos municípios e pela capacidade 
de produção de resultados positivos nos indicadores de saúde e 
de qualidade de vida da população assistida. 

Assinale a alternativa correta: 
(A) Todas as afirmativas estão corretas; 
(B) Apenas a afirmativa I está correta; 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas; 
(D) A única afirmativa correta é a II. 

 
36. A dor é considerada um dos sintomas mais freqüentes nas neoplasias. 

O enfermeiro é o profissional da área da saúde que permanece mais 
tempo junto ao paciente com dor, portanto, tem a oportunidade de 
contribuir muito para aumentar o conforto do paciente e aliviar sua dor. 
Sobre a avaliação e  intervenções de enfermagem para o alívio da 
dor, responda qual ação é considerada inadequada: 
(A) Transmitir a sensação de que a dor do paciente é compreendida 

e que pode ser controlada; 
(B) Esclarecer o paciente sobre as medidas tomadas a fim de 

reduzir e eliminar sua dor; 
(C) Buscar ajuda de religiosos (quando o paciente professar uma 

determinada religião e for receptivo); 
(D) A dor referida pelo paciente deve ser avaliada quanto a sua 

veracidade, pois muitas vezes ela é constituída pela “dor” 
somática, psicológica, psicossocial e espiritual. 

 
37. Considerando o Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB - 

relacione corretamente a coluna A com a coluna B.  
A B 

1 - Ficha para cadastramento das 
famílias. 

(A) Relatório SSA2 e 
SSA4 

2- São instrumentos de 
consolidação de dados. 

(B) Ficha A 

3-Instrumento utilizado para o 
acompanhamento da criança 

(C) Ficha D 

4-Cada profissional deve entregar 
preenchida ao final do mês 

(D) PMA4 

5-Relatório utilizado em municípios 
não informatizados 

(E) Ficha C 

 
É correto: 
(A) 1B, 2A, 3E, 4C, 5D; 
(B) 1E, 2B, 3A, 4D, 5C; 
(C) 1A, 2C, 3D, 4E, 5B; 
(D) 1C, 2D, 3B, 4A, 5E. 

 
38. O ministro de estado da saúde, através da portaria nº 2.007, de 1º de 

setembro de 2009, resolve:   
(A) Fixar o valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica 

(PAB) Fixo em R$ 18,00 (dezoito reais) por habitante ao ano; 
(B) Fixar o valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica 

(PAB) Fixo em R$ 180,00 (cento e oitenta reais) por habitante 
ao mês; 

(C) Fixar o valor mínimo da parte fixa do Piso de Atenção Básica 
(PAB) Fixo em R$ 1080,00 (mil e oitenta reais) por habitante ao 
ano.  

(D) Fixar o valor máximo da parte fixa do Piso de Atenção Básica 
(PAB) Fixo em R$ 80,00 (oitenta reais) por habitante ao mês; 
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39. A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais freqüente das doenças 

cardiovasculares. Das classes de fármacos abaixo, não possuem ação 
anti-hipertensiva:  
(A) Diuréticos e Inibidores adrenérgicos; 
(B) Inibidores colinérgicos, Biguanidas e Bloqueadores dos canais de 

Sódio; 
(C) Vasodilatadores diretos e Bloqueadores dos canais de cálcio; 
(D) Antagonistas do sistema renina-angiotensina e diuréticos. 

 
40. A CIPE® é um instrumento dinâmico e mutável e, para sua manutenção, 

é preciso constante avaliação, bem como revisão e validação dos termos 
para reduzir a ambigüidade e redundância.  O fruto deste 
aperfeiçoamento resultou em diferentes versões. Qual delas é a atual?  
(A) CIPE Versão 1; 
(B) CIPE Alfa; 
(C) CIPE Beta; 
(D) CIPE Beta 2. 

 

 

 

 







