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Caderno  
de Prova

janeiro

15 15 de janeiro

das 15:10 às 18:10 h

3 h de duração*

30 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

7S01 Enfermeiro, Fisioterapeuta e Odontólogo
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Português 5 questões

Texto

“Quase um terço dos vegetais mais consumidos pelos 
brasileiros apresentam resíduos de agrotóxicos em 
níveis inaceitáveis, de acordo com a Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária).

O campeão de irregularidades é o pimentão – 92% das 
amostras analisadas foram consideradas insatisfatórias, 
no relatório do Para (Programa de Análise de Resíduos 
de Agrotóxicos da Anvisa). Há dois anos, esse índice 
era de 65%. Os outros dois alimentos mais problemá-
ticos são o morango e o pepino, com 63% e 57% de 
amostras com mais agrotóxicos do que o permitido, 
respectivamente.”

Agrotóxico irregular aparece em 28% dos vegetais no Brasil, 1º e 3º 
parágrafos. O Estado de São Paulo, 7 dez., 2011, p. C1.

1. Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a. ( ) Para a Ansiva, os agrotóxicos são inaceitáveis.
b. ( ) Em “esse índice” a expressão sublinhada 

refere-se a pimentão.
c. ( X ) Em “Há dois anos” a expressão sublinhada 

equivale a Faz.
d. ( ) O termo respectivamente indica que o pepino 

conta com 63% mais de agrotóxicos do que o 
permitido e o morango, com 57%.

e. ( ) Em “foram consideradas insatisfatórias, no 
relatório do Para”, a expressão sublinhada 
pode ser substituída por com, sem prejuízo 
para a compreensão da frase em que se 
encontra.

Conhecimentos Gerais (10 questões)

2. Assinale a alternativa correta, quanto à pontuação.

a. ( ) No texto, os parênteses indicam uma reflexão 
sobre o nível de agrotóxicos utilizados no país.

b. ( ) O travessão, no início do 2o parágrafo, indica 
mudança de interlocutor.

c. ( ) As aspas, no início e no fim do texto, realçam 
as ideias nele apresentadas.

d. ( X ) Em “Há dois anos,” a vírgula isola um adjunto 
adverbial deslocado na frase.

e. ( ) Depois de “mais consumidos pelos brasileiros” 
deve haver uma vírgula, para enfatizar essa 
expressão.

3. Leia os dois textos abaixo.

1. “A ingestão de comida com excesso de agrotó-
xicos de forma prolongada pode causar cân-
cer, problemas neurológicos e malformação 
fetal.” (Agrotóxico irregular aparece em 28% dos 
vegetais no Brasil, cit.)

2. “O poeta é um fingidor. / Finge tão completa-
mente / Que chega a fingir que é dor/ A dor 
que deveras sente.” (Fernando Pessoa)

Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Os textos 1 e 2 são literários; não apresentam 
compromisso com a realidade exterior a eles.

b. ( ) O texto 1 é não-literário, pois o conteúdo fica 
em segundo plano, em relação à objetividade.

c. ( ) O texto 2 é literário; o conteúdo visa informar 
o leitor, objetivamente, sobre os sentimentos 
do autor.

d. ( ) O texto 2 é literário e científico, já que o autor, 
Fernando Pessoa, aborda fatos da vida real, de 
forma agradável.

e. ( X ) O texto 1 é não-literário, pois apresenta uma 
informação de modo objetivo, com compro-
misso com a verdade científica do assunto 
abordado.



Página 4

Secretaria Municipal de Saúde

5. Leia as frases abaixo, extraídas de textos de alunos 
com nível universitário.

1. Hoje em dia falasse muito no emprego exage-
rado de agrotóxicos.

2. Discussões sobre o meio ambiente estão em 
nosso cotidiano do dia a dia.

3. Estamos preocupados para o futuro da 
humanidade.

Assinale a alternativa com a afirmação gramatical-
mente correta.

a. ( X ) Há erro em 1; o correto é fala-se.
b. ( ) Há erro em 1; o correto é falou-se.
c. ( ) A frase 2 está correta; a expressão dia a dia foi 

empregada como reforço de cotidiano.
d. ( ) Em 3 a palavra para foi empregada correta-

mente, pois refere-se a futuro da humanidade.
e. ( ) Em “sobre o meio ambiente”, na frase 2, a pala-

vra sublinhada equivale a embaixo de.

Temas Atuais 5 questões

6. Os resultados do Censo 2010 trouxeram dados 
interessantes em relação ao crescimento da popula-
ção brasileira.

Assinale a alternativa correta a respeito desse tema.

a. ( ) A população brasileira não registrou cresci-
mento na primeira década do século 21.

b. ( X ) A população brasileira cresceu, na primeira 
década do século 21, em percentuais inferiores 
ao verificado na última década do século 20.

c. ( ) A população brasileira teve um crescimento 
superior a 101% na década de 2001 a 2010, 
em relação à década anterior.

d. ( ) A população brasileira, na primeira década do 
século 21, cresceu quase duas vezes em rela-
ção à taxa registrada na década anterior.

e. ( ) A população brasileira teve crescimento nega-
tivo na última década, confirmando uma ten-
dência que se iniciou nos anos 90 do século 
passado.

4. Leia as frases abaixo, extraídas de textos de alunos 
com nível universitário.

1. É um projeto que deverá oferecer informações 
importantes e nele descrito deverá conter 
dados importantes para nosso trabalho.

2. Essa opinião sobre o uso excessivo de agrotó-
xicos no país é considerada por mim e autores 
abalizados a mais correta.

3. Deve-se falar sobre educação junto a comuni-
dade que as pessoas estão envolvidas.

Assinale a alternativa com a afirmação gramatical-
mente correta.

a. ( ) A frase 1 apresenta-se correta, com lógica e 
clareza.

b. ( X ) Em “junto a comunidade”, da frase 3, há erro 
no emprego de crase.

c. ( ) No fragmento “é considerada por mim e auto-
res abalizados”, da frase 1, é desnecessário 
acrescentar por, em “e autores abalizados”.

d. ( ) Na frase 3, é desnecessário acrescentar em, na 
expressão “comunidade que as pessoas estão 
envolvidas”.

e. ( ) Na frase 1, a expressão verbal “deverá conter” 
deve ir para o plural (deverão conter), a fim de 
concordar com informações.
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10. O crescimento demográfico é um dos grandes 
problemas que o mundo enfrenta por seus reflexos 
na piora das condições de vida, principalmente nas 
nações mais pobres.

Segundo estimativas da ONU a população mundial 
atingiu em 31 de Outubro de 2011, a cifra de:

a. ( ) 2 bilhões de habitantes.
b. ( ) 4 bilhões de habitantes.
c. ( ) 5 bilhões de habitantes.
d. ( ) 6 bilhões de habitantes.
e. ( X ) 7 bilhões de habitantes.

7. Representantes de cerca de 190 países aprovaram 
recentemente, em uma Conferência da ONU realizada 
em Durban, um mapa do caminho para um acordo 
global em 2015.

O principal objetivo desse acordo é:

a. ( ) A melhor distribuição de renda.
b. ( ) O fim da crise no Oriente Médio.
c. ( ) A redução do número de ogivas nucleares.
d. ( X ) A redução das emissões de gases de efeito 

estufa.
e. ( ) A melhoria dos meios de comunicação.

8. Segundo a alta comissária para direitos humanos 
das Nações Unidas, Navi Pillay, cerca de 5000 pessoas 
foram mortas pela repressão do regime do ditador 
Bashar al Assad às manifestações que estão ocorrendo 
em seu país.

Assinale a alternativa que indica o país em que tais 
fatos estão ocorrendo.

a. ( X ) Síria
b. ( ) Líbia
c. ( ) Rússia
d. ( ) Afeganistão
e. ( ) Cazaquistão

9. O Brasil inteiro prepara-se para uma verdadeira 
guerra. O Ministério da Saúde revela que, dos 561 muni-
cípios monitorados pela pasta, 48 estão em situação de 
risco de surto, 236 estão em alerta para a doença e 277 
apresentam índices considerados satisfatórios.

Assinale a alternativa que identifica a doença a que o 
texto se refere.

a. ( ) HIV
b. ( ) AIDS
c. ( X ) Dengue
d. ( ) Malária
e. ( ) Influenza.
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Temas de Saúde Pública (20 questões)

11. A Norma Operacional Básica do Sistema Único de 
Saúde, a NOB-SUS/96, tem por finalidade primordial:

a. ( ) Exercer a gestão do SUS, no âmbito estadual.
b. ( ) Exercer a gestão do SUS, no âmbito nacional.
c. ( ) Promover as condições e incentivar o poder 

municipal para que assuma a gestão da aten-
ção à saúde de seus munícipes, sempre na 
perspectiva da atenção integral.

d. ( X ) Promover e consolidar o pleno exercício, 
por parte do poder público municipal e do 
Distrito Federal, da função de gestor da aten-
ção à saúde dos seus munícipes.

e. ( ) Fomentar a harmonização, a integração e a 
modernização dos sistemas estadual com-
pondo o SUS-Nacional.

12. São Diretrizes e características do modelo assis-
tencial do SUS:

a. ( ) Universalidade, Igualdade, Solidariedade, 
Hierarquia e Regionalização, Municipalização

b. ( X ) Universalidade, Equidade, Integralidade, 
Hierarquia e Regionalização, Descentralização 
e Controle Social.

c. ( ) Universalidade, Igualdade, Isonomia, 
Hierarquia e Regionalização, Descentralização 
e Controle Social.

d. ( ) Universalidade, Equidade, Integralidade, 
Resolutividade, Regionalização e 
Municipalização.

e. ( ) Universalidade, Equidade, Integralidade, 
Resolutividade, Regionalização e Controle 
pelo Gestor Federal.

13. A Diretriz do SUS que é a garantia dada pelo 
Estado que a sociedade civil organizada tem a possi-
bilidade concreta de influir sobre as políticas de saúde, 
inclusive com caráter deliberativo, em todos os níveis, 
com os conselhos federal, estadual e municipal de 
saúde é:

a. ( ) Equidade.
b. ( ) Integralidade.
c. ( ) Universalidade.
d. ( X ) Controle Social.
e. ( ) Hierarquia e Regionalização.

14. No Brasil, algumas Diretrizes do modelo assisten-
cial do SUS ainda são apenas pro forma, ou seja, não 
estão completamente implantadas. Por exemplo, em 
algumas cidades, os mais pobres e marginalizados 
chegam com alguma facilidade ao nível de atenção 
primária. A partir daí, somente chegam a outros 
níveis do sistema com muito sacrifício ou quando 
têm alguma doença rara que atenda aos requisitos de 
algum protocolo de pesquisa.

Esta característica de modelo assistencial do SUS que 
precisa superar alguns obstáculos para ser implemen-
tada integralmente é a:

a. ( ) Isonomia.
b. ( ) Igualdade.
c. ( X ) Equidade.
d. ( ) Municipalização.
e. ( ) Hierarquia e Regionalização.
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17. Em relação à organização de serviços de Atenção 
Primária à Saúde, analise as afirmativas abaixo:

1. É a porta de entrada para o sistema de saúde.
2. Tem responsabilidade pelos indivíduos ao 

longo do tempo, independente da presença 
de doença.

3. Integralidade da atenção.
4. Capacidade de coordenar os cuidados às 

necessidade dos indivíduos, suas famílias e 
comunidades.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. ( X ) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

18. Os instrumentos utilizados para a organização 
local de serviços de atenção primária, para a adequa-
ção das ações de saúde às necessidades da população, 
as informações colhidas por outras agências e setores 
governamentais ou não, como o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), Fundação nacional 
de saúde (FUNASA) ou a Fundação Oswaldo Cruz 
(FIOCRUZ), por exemplo, caracterizam os instrumentos 
na busca de adequação de:

a. ( ) Dados primários.
b. ( X ) Dados secundários.
c. ( ) Estudos de demanda.
d. ( ) Inquéritos domiciliares.
e. ( ) Pesquisas qualitativas na comunidade.

15. A partir da nova Constituição da República, várias 
iniciativas institucionais legais e comunitárias foram 
criando as condições de viabilização plena do direito 
à saúde.

A lei que regulamenta Sistema Único de Saúde (SUS) 
que agrega todos os serviços estatais das esferas fede-
ral, estadual e municipal e os serviços privados (desde 
que contratados ou conveniados) é a:

a. ( X ) Lei no 8.080/90.
b. ( ) Decreto no 99.438/90
c. ( ) Norma Operacional Básicas(NOB),  

editada em 1991
d. ( ) Norma Operacional Básica (NOB),  

editada em 1993.
e. ( ) Norma Operacional Básica (NOB),  

editada em 1996.

16. O financiamento do SUS é de responsabilidade 
das três esferas de governo e cada uma deve assegu-
rar o aporte regular de recursos, ao respectivo fundo 
de saúde.

Por parte do governo federal, são fontes de 
financiamento:

a. ( ) Fundo de Participação dos Municípios.
b. ( ) Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza.
c. ( ) Imposto sobre Vendas e Varejo de 

Combustíveis líquidos e Gasosos.
d. ( ) Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana.
e. ( X ) Contribuição sobre o Faturamento (COFINS) e 

a Contribuição sobre o Lucro Líquido.
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21. A Estratégia de Saúde da Família é um modelo 
de organização dos serviços de Atenção primária à 
saúde do SUS, baseada em equipes multiprofissio-
nais. Segundo a Portaria no 2.488, de 21 de outubro 
de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica e que estabeleceu a revisão de diretrizes e 
normas para a organização da Atenção Básica, para 
a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS), a composi-
ção mínima da equipe multiprofissional de Saúde da 
Família é:

a. ( ) Um médico generalista ou de família, médico 
pediatra, médico ginecologista, um enfer-
meiro e dentista.

b. ( X ) Um médico generalista ou de família, um 
enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 
quatro a seis agentes comunitários de saúde.

c. ( ) Um médico especialista em família e comuni-
dade, um dentista, um enfermeiro, um técnico 
de higiene dental, um auxiliar de consultório 
dentário, um auxiliar de enfermagem e quatro 
a seis agentes comunitários de saúde.

d. ( ) Um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem, 
um técnico de higiene dental, um facilita-
dor DST/AIDS e um agente de controle de 
endemias.

e. ( ) Um médico generalista ou de família, um 
dentista, um auxiliar de enfermagem, um téc-
nico de higiene dental e quatro a seis agentes 
comunitários de saúde.

22. O diagnóstico de saúde da Comunidade envolve 
diversos passos para a avaliação da situação de saúde 
local.

A área de abrangência de uma unidade de saúde, com 
dimensões econômicas, políticas, culturais e epide-
miológicas caracteriza a:

a. ( X ) Territorialização.
b. ( ) Adscrição da clientela.
c. ( ) Identificação de microáreas de risco.
d. ( ) Identificação de grupos prioritários como 

crianças, adolescentes, gestantes e idosos.
e. ( ) Cálculo de indicadores de saúde com 

coeficientes de natalidade, morbidade e 
mortalidade.

19. Os sistemas de informação em saúde são utili-
zados por diversas prefeituras no Brasil como forma 
de vigilância à saúde. Desses sistemas, o Sistema 
Nacional de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) 
com suas características mais importantes, como sexo, 
local onde ocorreu o nascimento, tipo de parto e peso 
ao nascer, entre outras, utiliza como fonte de dados:

a. ( ) Atestado médico.
b. ( ) Caderneta de vacinação.
c. ( ) Certidão de Nascimento.
d. ( X ) Declaração de Nascido Vivo (DN).
e. ( ) Autorização para Internação Hospitalar (AIH).

20. Em relação ao preenchimento da Declaração de 
Nascido Vivo (DN), assinale a alternativa correta.

a. ( ) No caso de parto domiciliar, com assistência 
médica, a DN deverá ser preenchida pelo 
Cartório de Registro Civil.

b. ( ) No caso de parto domiciliar, com assistência 
médica, a DN deverá ser preenchida pelo 
médico da Unidade Local de Saúde da respec-
tiva área de abrangência.

c. ( X ) No caso de parto hospitalar ou parto domi-
ciliar em que, posteriormente, mãe ou 
recém-nascido, tenham recebido assistência 
hospitalar, a DN deverá ser preenchida pelo 
estabelecimento de saúde.

d. ( ) No caso de parto domiciliar, sem assistência 
médica, a DN deverá ser preenchida pelo 
médico da Unidade Local de Saúde da respec-
tiva área de abrangência.

e. ( ) No caso de parto hospitalar ou parto domi-
ciliar em que, posteriormente, mãe ou 
recém-nascido, tenham recebido assistência 
hospitalar, a DN deverá ser preenchida pela 
Secretaria Municipal de Saúde estabeleci-
mento de saúde.
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25. Em uma Unidade Local de Saúde, a base do aten-
dimento para a organização da demanda que surge 
a partir de percepções individuais ou familiares da 
necessidade de atendimento pelos serviços de saúde 
caracteriza a demanda:

a. ( ) Referida.
b. ( ) Prioritária.
c. ( ) De grupos de risco.
d. ( ) Hierarquizada.
e. ( X ) Espontânea.

26. Uma das atribuições da Equipe de saúde da 
Família é a identificação de possíveis agravos à 
saúde encontrados na comunidade e diagnóstico de 
doenças infecto contagiosas.

Nesses casos a definição de um “caso suspeito” é:

a. ( ) É a presença do agente (infeccioso no modelo 
biomédico) ou fator de risco que pode deter-
minar uma doença.

b. ( X ) A pessoa cuja história clínica, sintomas e pos-
sível exposição a uma fonte de infecção suge-
rem que o mesmo possa estar com alguma 
doença infecciosa ou vir a desenvolvê-la.

c. ( ) A pessoa ou animal infectado ou doente que 
apresenta características clínicas, laboratoriais 
e epidemiológicas específicas de uma doença 
ou agravo.

d. ( ) São todos aqueles (pessoa ou animal) que 
estiveram em contato com um reservatório 
(pessoa - caso clínico ou doente e portadores 
ou animal infectado) ou com ambiente con-
taminado, de forma a ter oportunidade de 
adquirir o agente etiológico de uma doença.

e. ( ) Significa operações ou programas desenvolvi-
dos para eliminar ou para reduzir sua incidên-
cia ou prevalência de uma doença ou ainda 
atividades destinadas a reduzir um agravo até 
alcançar um determinado nível que não cons-
titua mais problema de saúde pública.

23. A base de atuação das equipes de Saúde da 
Família são as unidades básicas de saúde.

O enfermeiro como membro dessa equipe, possui 
como atribuições exclusivas:

a. ( ) Realizar a visita domiciliar – com a finalidade 
de monitorar a situação de saúde das famílias.

b. ( ) Realizar a internação domiciliar – utilizada no 
intuito de humanizar e garantir maior quali-
dade e conforto ao paciente.

c. ( ) Realizar o diagnóstico com a finalidade de 
obter o perfil epidemiológico para planeja-
mento e programação em saúde bucal.

d. ( ) Realizar consultas clínicas e procedimentos na 
Unidade Local de Saúde e quando indicado 
e necessário no domicílio ou demais espaços 
comunitários.

e. ( X ) Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as 
ações desenvolvidas pelos agentes comunitá-
rios de saúde.

24. Os atributos dos Agentes Etiológicos ou 
Biopatógenos, segundo sua relação com o hospedeiro, 
são fundamentais para o entendimento das doenças 
infecciosas encontradas em uma população adscrita.

Assim, a Infectividade é definida como:

a. ( ) A capacidade do agente, uma vez instalado, 
produzir sintomas e sinais (doença).

b. ( ) A capacidade do agente de produzir efeitos 
graves ou fatais, relaciona-se à capacidade de 
produzir toxinas, de se multiplicar etc.

c. ( X ) A capacidade de certos organismos (agentes) 
de penetrar, desenvolver-se e/ou multiplicar-se 
em um outro (hospedeiro) ocasionando uma 
infecção.

d. ( ) Capacidade do agente de, após a infecção, 
induzir a imunidade no hospedeiro.

e. ( ) Capacidade do agente de induzir a imunidade 
no hospedeiro sem infecção.
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29. O desenvolvimento das ações do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) constitui-se 
em constitui em um dos pilares da Atenção Básica no 
Brasil e se dá por meio dos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS).

Sobre os ACS assinale a alternativa incorreta.

a. ( ) Devem incentivar o aleitamento materno.
b. ( ) Devem visitar no mínimo uma vez por mês 

cada família da sua comunidade.
c. ( ) Devem identificar situação de risco e encami-

nhar aos setores responsáveis;
d. ( X ) São pessoas escolhidas por concurso publico 

que não residam na comunidade para atua-
rem junto à população. Devem atender entre 
400 e 750 pessoas.

e. ( ) São responsáveis por pesar e medir mensal-
mente as crianças menores de dois anos e 
registrar a informação no Cartão da Criança;

30. São grupos prioritários do trabalho dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS):

a. ( X )  Planejamento Familiar, Pré-natal, Resguardo e 
o Recém-nascido.

b. ( ) Cartão da Criança, Diarréia, doenças cirúrgicas 
do recém nascido.

c. ( ) Adolescência, o adolescente e as drogas, 
sexualidade.

d. ( ) Velhice não é doença, Alzeimer e doença de 
Parkinson.

e. ( ) DST, Hanseníase e Tuberculose.

27. Quanto às formas de apresentação das doenças 
nos diversos modelos de atenção à saúde, aquela em 
que o indivíduo que não apresenta nenhum sinal ou 
sintoma (ou que apresenta muito poucos), apesar 
de estar com a doença presente. (revelada às vezes 
somente através de exames laboratoriais), caracteriza a:

a. ( ) Forma Manifesta.
b. ( ) Forma Fulminante.
c. ( X ) Forma Inaparente ou Sub-Clínica.
d. ( ) Forma Abortiva ou Frustra.
e. ( ) Forma Idiopática.

28. A incidência de uma doença, em um determinado 
local e período, é definida como:

a. ( X ) Número de casos novos da doença que inicia-
ram no mesmo local e período.

b. ( ) Conjunto dos indivíduos que adquirem doen-
ças (ou determinadas doenças) num dado 
intervalo de tempo em uma determinada 
população.

c. ( ) Taxa de uma determinada doença para um 
grupo de pessoas expostas ao mesmo risco 
limitadas a uma área bem definida

d. ( ) Conjunto dos indivíduos que morreram num 
dado intervalo do tempo.

e. ( ) Conjunto dos indivíduos que se recuperaram 
e se tornaram sadios após uma determinada 
doença num dado intervalo do tempo.
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