
    INSTITUTO MACHADO DE ASSIS – IMA              CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO-PI 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

ssssdds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS 
Seriedade, compromisso e competência 

 

CARGO 
 

 

ENFERMEIRO PSF 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

MANHÃ 

 
 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: 0(86) 9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

                             

 
                                            
 

SOU CONTRA A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL 

A brutalidade cometida contra dois jovens em São Paulo reacendeu a fogueira da redução da idade penal. 

A violência seria resultado das penas que temos previstas em lei ou do sistema de aplicação das leis? É 

necessário também pensar nos porquês da violência, já que não há um único tipo de crime.  

De qualquer forma, um sistema socioeconômico historicamente desigual e violento só pode gerar mais 

violência. Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo está sendo feito, mas o 

problema só piora. Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes e mais condizentes com os valores que 

defendemos. Defendo uma sociedade que cometa menos crimes e não que puna mais. Em nenhum lugar do 

mundo houve experiência positiva de adolescentes e adultos juntos no mesmo sistema penal. Fazer isso não 

diminuirá a violência e formará mais quadros para o crime. Além disso, nosso sistema penal como está não 

melhora as pessoas, ao contrário, aumenta sua violência. 

O Brasil tem 500 mil trabalhadores na segurança pública e 1,5 milhão na segurança privada para uma 

população que supera 171 milhões de pessoas. O problema não está só na lei, mas na capacidade para aplicá -

la. Sou contra a redução da idade penal porque tenho certeza que ficaremos mais inseguros e mais violentos. 

Sou contra porque sei que se há possibilidade de sobrevivência e transformação destes adolescentes, está na 

correta aplicação do ECA. Lá estão previstas seis medidas diferentes para a responsabilização de 

adolescentes que violaram a lei. Agora não podemos esperar que adolescentes sejam capturados pelo crime 

para, então, querer fazer mau uso da lei. Para fazer o bom uso do ECA é necessário dinheiro, competência e 

vontade. 

Sou contra toda e qualquer forma de impunidade. Quem fere a lei deve ser responsabilizado. Mas reduzir 

a idade penal, além de ineficiente para atacar o problema, desqualifica a discussão. Isso é muito comum quando 

acontecem crimes que chocam a opinião pública, o que não respeita a dor das vítimas e não reflete o tema 

seriamente. 

Problemas complexos não serão superados por abordagens simplórias e imediatistas. Precisamos de 

inteligência, orçamento e, sobretudo, um projeto ético e político de sociedade que valorize a vida em todas as suas 

formas. Nossos jovens não precisam ir para a cadeia. Precisam sair do caminho que os leva lá. A decisão agora é 

nossa: se queremos construir um país com mais prisões ou com mais parques e escolas. 

 

Renato Roseno é advogado. Coordenador do CEDECA – Ceará e da ANCED – Associação Nacional dos 
Centros de Defesa da Criança e do Adolescente.  

Disponível em: <http://www.cedecaceara.org.br/artigos.htm> Acesso em: 22 mar. 2007. 
 

. 
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O texto lido é: 

A) Um editorial; 

B) Um texto de divulgação científica; 

C) Um artigo de opinião; 

D) Um depoimento pessoal; 

E) Um conto narrativo 

 

 

 

 

Assinale, dentre as alternativas, a que expressa de maneira mais adequada o principal objetivo do texto: 

A) Convencer os leitores a respeito da ineficiência da redução da maioridade penal. 

B) Defender a impunidade para os menores de dezesseis anos de idade. 

C) Convencer o leitor de que a culpa das infrações cometidas pelos menores é da sociedade, que é violenta. 

D) Convencer os leitores da eficiência da redução da maioridade penas 

E) Convencer o leitor de que menores infratores sempre existirão, pois se constituem num dos problemas complexos 

de uma nação. 

 

 

 

 

A questão polêmica geradora do texto está adequadamente expressa em: 

A) Os problemas sociais de um país com um sistema socioeconômico injusto e desigual não podem ser resolvidos de 

imediato. 

B) O aumento da violência pode estar sendo gerado pela suavidade das penas previstas em lei para menores de idade. 

C) A redução da maioridade penal pode não ser uma solução para o fim da criminalidade juvenil. 

D) Uma sociedade justa e quase igualitária com justiça social, emprego e uma lei que sempre eficiência. 

E) A lei é eficiente, mas não está sendo aplicada adequadamente. 

 

 

 

 

Para o autor, a solução para a questão polêmica é: 

A) A adoção mais branda de medidas em relação aos adolescentes porque são pessoas já traumatizadas  

B) A adoção de medidas mais repressivas em relação aos crimes cometidos por adolescentes. 

C) A adoção de métodos baseados em experiências positivas adotados em outros países. 

D) Reduzir a maioridade penal porque quem fere a lei deve ser responsabilizado. 

E) A correta aplicação das medidas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente para a responsabilização dos 

menores que violam a lei. 

 

 

 

 

 

 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 
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Um dos recursos dos textos argumentativos é a previsão, feita pelo autor, dos contra-argumentos que poderiam ser 

usados para refutar sua tese. Qual o contra-argumento implícito no trecho a seguir? 

 

 

 

 

A) Adolescentes não deveriam ser punidos de maneira nenhuma. 

B) As leis não são cumpridas nesse país. 

C) O sistema penal não aumenta a violência. 

D) A lei é cumprida ao pé da letra e isso faz aumentar a violência 

E) São necessárias punições mais severas para os adolescentes infratores. 

 

 

 

 

Segundo o autor, para retirar os jovens do caminho que os leva para a cadeia é fundamental: 

A) A adoção de uma legislação mais punitiva para os maiores de idade. 

B) Votar leis mais rígidas no momento em que acontecem crimes que chocam a opinião pública, pois é uma forma de 

respeitar a dor das vítimas. 

C) Manter crianças e adolescentes em escolas para aprender e dar-lhes direito o lazer em espaços públicos como 

parques. 

D) Que a sociedade inteira cometa menos crimes e não que seja mais punitiva. 

E) A redução da maioridade para uma punição severa como defende o autor em seu texto. 

 

 

 

 

O autor do texto afirma que “Problemas complexos não serão superados por abordagens simplórias e imediatistas.” 

Releia o texto e assinale a alternativa que expressa o que o autor considera uma “abordagem simplória e imediatista”: 

A) Reduzir a maioridade penal; 

B) Crimes que chocam a opinião pública; 

C) Uma reformulação no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

D) A impunidade; 

E)  O cumprimento das leis propostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Então, medidas mais repressivas nos dão a falsa sensação de que algo 

está sendo feito, mas o problema só piora. 

 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 
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Leia o texto abaixo. 

                             EROS E PSIQUE 

 

Conta à lenda que dormia 

Uma princesa encantada 

A quem só despertaria 

Um Infante, que viria. 

De além do muro da estrada. 

[...] 

A princesa adormecida, 

Se espera, dormindo espera. 

Sonha em morte a sua vida, 

E orna-lhe a fronte esquecida, 

Verde, uma grinalda de hera. 

 

Longe o Infante, esforçado, 

Sem saber que intuito tem, 

Rompe o caminho fadado. 

Ele dela é ignorado. 

Ela para ele é ninguém.  

 
 

 

 

 
Muitos sinônimos dependem do texto ou contexto para a compreensão do seu significado, portanto releia o texto e 

associe a 1ª coluna de acordo com a 2ª, em seguida assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

[...] 

 

E, se bem que seja obscuro. 

Tudo pela estrada fora, 

E falso, ele vem seguro, 

E vencendo estrada e muro, 

Chega onde em sonho ela 

mora. 

 

E inda tonto do que houvera, 

À cabeça, em maresia, 

Ergue a mão, e encontra hera, 

E vê que ele mesmo era 

A princesa que dormia. [...] 

 

Fernando Pessoa. Obra 

poética. Rio de Janeiro: José 

Aguilar, 1969, p.181. 

 

 

(2) Orna-lhe 

(1) Despertaria 

(     ) Planta de verde folhagem 
(3) Fronte 

(4) Grinalda 

(     ) coroa (de flores ou pedrarias) 

(6) Intuito 

(5) Hera  

(     ) testa, cabeça 

(     ) enfeitar-lhe 

(     ) acordaria 

(     ) É o emblema da constância e da amizade 

(    ) propósito, intenção 

1ª coluna 
2ª coluna 

QUESTÃO 08 
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A) 6 – 4 – 5 – 3 – 1 – 2 – 5  

B) 5 – 3 – 1 – 5 – 2 – 4 – 6  

C) 4 – 1 – 2 – 5 – 5 – 6 – 3  

D) 2 – 5 – 3 – 4 – 5 – 6 – 1 

E) 3 – 2 – 4 – 1 – 6 – 5 – 5  

 
 

 

 

Considere a colocação do pronome “Te” nas três frases 

I. Eu te havia contado a história 

II. Eu havia-te contado a história 

III. Eu havia contado-te a história 

Estão corretas 

A) I, II e III; 

B) Apenas III 

C) Apenas I e III 

D) Apenas I e II 

E) Apenas II e III 

 
 

 

 

Assinale a alternativa em que as preposições POR e COM exprimem as mesmas ideias que possuem em: POR 

displicência, machucou-se COM a faca. 

A) Por mais que estude, não é aprovado com destaque; 

B) Por caminhos estranhos, andava a maluca com fome. 

C) Por ironia do destino, o policial matou-se com sua arma. 

D) Por nosso esforço, conseguimos a aprovação com méritos. 

E) Por hoje, eu diria com vocês: basta; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                       QUESTÕES DE 11 A 30 
 

 
 

 

 

 

Em paciente com queimadura em grande área do corpo devemos: 

A) ( ) Fazê-lo tomar muita água. 

B) ( ) Passar pomada em toda a área lesada. 

C) ( ) Fazer hidratação endovenosa com urgência para prevenir que ele entre em estado de choque. 

D) ( ) Dar analgésico via oral. 

E) N.D.A 
 

 

 

 

A primeira dose da vacina contra a Hepatite B deverá ser feita: 

A) somente entre o 1º e 2º ano de vida. 

B) ao nascer. 

C) somente entre o 4o e 6o. mês de vida. 

D) somente a partir do 15º mês de vida. 

E) N.D.A 
 

 

 

 

Em um paciente idoso, o choque séptico pode ser manifestado por sinais clínicos atípicos como: 

A) Edema de membros superiores, sangramento nasal e hipotensão arterial. 

B) Taquipnéia, hipotensão arterial e estado confuso agudo inexplicável; 

C) Alopécia, prurido e hipotensão arterial; 

D) Estado confuso agudo, náuseas e diarreia; 

E) N.D.A 
 

 

 

 

Maria, 69 anos, deu entrada no setor de urgência apresentando um infarto agudo do miocárdio extenso que afeta ambos 

os ventrículos, diante do risco de que sofra uma insuficiência cardíaca por causa desta situação, quais sinais e sintomas o 

enfermeiro deve identificar neste paciente? 

A) Congestão pulmonar. 

B) Oligúria, agitação e confusão mental. 

C) Febre e arritmias. 

D) Taquicardia supraventricular. 

E) N.D.A 
 

 

 

 

O detergente mais indicado para ajudar o processo de limpeza dos artigos médico-hospitalares, na central de material, é 

do tipo: 

A) Catiônico.  B) Plasmático.   C) Enzimático.   D) Lipídico.  E)  N.D.A. 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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A dor abdominal é uma das queixas mais frequentes em serviços de emergência, podendo ser causada por condições 

benignas ou graves e fatais. Uma das causas é a cólica renal, que é possível suspeitar naqueles pacientes que:  

A) costumam ficar parados, pois a movimentação pode piorar a dor. 

B) apresentam histórico social de uso de drogas ilícitas e de álcool. 

C) tiveram perda de volume para o terceiro espaço na diarreia. 

D) se apresentam inquietos e não encontram uma posição de alívio. 

E) N.D.A 
 

 

 
 

A resolução COFEN 311/07, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aponta no art. 25 que é dever e 

responsabilidade de todos os profissionais de enfermagem registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e 

indispensáveis ao processo de cuidar. Os registros no prontuário devem ser legíveis, objetivos, completos, precisos, 

claros, concisos, sem rasuras, de modo a garantir a continuidade dos cuidados. Em relação aos registros de enfermagem, 

avalie as afirmativas que seguem: 

I. É proibida a utilização de qualquer tipo de abreviaturas. 

II. Todo profissional é responsável pela assinatura dos registros e/ou procedimentos por ele executados, uma vez que é 

proibido realizar e/ou delegar esse ato a outras pessoas. 

III. É proibido registrar fatos e outras situações relacionadas a juízo de valor. 

IV. As anotações devem ser realizadas somente ao final de cada turno. 

Está(ão) ERRADA(S): 

A) Somente as afirmativas I e IV. 

B) Somente as afirmativas I, II e IV. 

C) Somente as afirmativas II e III. 

D) Somente as afirmativas III e IV. 

E) N.D.A 
 

 

 

 
 

O enfermeiro ao realizar os cuidados à puérpera, controlando pulso e pressão arterial, comprimindo o útero para expulsar 

coágulos e avaliando o globo uterino, tem como finalidade a detecção precoce de: 

A) toxemia pós-parto 

B) hemorragia pós-parto 

C) involução uterina 

D) perfuração uterina 

E) N.D.A 
 

 

 
 

Quando se observa a redução do número de casos de determinada doença a um patamar aceitável, em conseqüência da 

adoção de medidas adequadas, que precisam ser continuadas para evitar a recrudescência, denominamos de: 

A) Endemia. 

B) Controle; 

C) Erradicação; 

D) Imunização; 

E) N.D.A 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 16 
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O enfermeiro tem importante papel a ser desempenhando no programa de atenção integral à saúde da mulher, cujos 

conteúdos são desenvolvidos por meio de atividade de assistência (...). A alternativa que completa corretamente a 

pergunta é: 

A) Pré-natal e assistência ao parto e puerpério imediato. 

B) Clínico-ginecológico, assistência pré-natal e assistência ao parto e puerpério. 

C) Pré-natal e assistência ao parto e puerpério imediato e tardio. 

D) Ginecológica e assistência ao parto e puerpério. 

E) N.D.A 
 

 

 

 

Quais são os riscos advindos, em mulheres jovens fumantes, do uso de anticoncepcionais orais? 

A) Neoplasia endometrial, doença fibrocística da mama, endometriose. 

B) Doença cardíaca, dismenorreia e gravidez ectópica. 

C) Infarto do miocárdio, embolia pulmonar e tromboflebite. 

D) Embolia pulmonar, tensão pré-menstrual e câncer de endométrio. 

E) N.D.A 
 

 

 
 

A Resolução COFEN-358/2009 dispõe sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem e a Implementação do 

Processo. Uma das etapas deste processo diz respeito à interpretação e agrupamento dos dados coletados. Que nome é 

dado a esta etapa? 

A) Prognóstico. 

B) Histórico. 

C) Diagnóstico. 

D) Implementação. 

E) N.D.A 
 

 

 

 
 

Faz parte do diagnóstico de certeza da gravidez: 

A) Prurido nas mamas. 

B) BCF por volta da 16º semana. 

C) Atraso menstrual. 

D) Vômitos e náuseas. 

E) N.D.A 
 

 

 
 

Um paciente apresentou sinais e sintomas de anafilaxia após receber determinada medicação de emergência. Das 

manifestações cardiovasculares, as que não fazem parte do quadro são: 

A) Palidez e insuficiência circulatória 

B) Taquicardia e pressão arterial decrescente. 

C) Taquicardia e pulso imperceptível. 

D) Pulso imperceptível e silbilância. 

E) N.D.A 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 20 
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Neuroses e psicoses são duas classificações básicas de doenças mentais e dentre as neuroses está a depressão que 

tem por característica: 

A) tem como aspectos principais a fuga da realidade, as manias de perseguições, as alucinações, entre outros. 

B) conseqüência de um grande estímulo estressor, como conflitos no trabalho ou família. Causa apagamento e falta de 

vontade. 

C) picos muito grandes de humor, em pouco espaço de tempo, distimia ou disforia e euforia ou eutimia. 

D) repetição de algum ato diversas vezes ao dia não controlável e causador de grande ansiedade. 

D) intenso retraimento e medo do mundo exterior. Causa baixa-estima e pode levar ao suicídio. 

E) N.D.A 
 

 

 
 

Sobre a tuberculose, é CORRETO afirmar que: 

A) a prova tuberculínica positiva, como exame isolado, confirma o diagnóstico da tuberculose. 

B) a falência do tratamento da tuberculose acontece no quinto ou sexto mês, quando aparecem bacilos isolados no 

escarro, mesmo com melhora clínico radiológica. 

C) é considerado tuberculose pulmonar positiva quando o caso apresentar duas baciloscopias diretas positivas, ou uma 

baciloscopia direta positiva e cultura de escarro positiva; ou uma baciloscopia direta positiva e imagem radiográfica 

sugestiva de tuberculose. 

D) no esquema I do tratamento para a tuberculose, a primeira fase dura 2 meses e a segunda fase dura 7 meses. 

E) N.D.A 
 

 

 
 

Na assistência de enfermagem ao paciente em situação de urgência e emergência, o enfermeiro deve realizar a avaliação 

neurológica, utilizando a Escala de Glasgow. Acerca dessa escala, é correto afirmar: 

A) avalia o estado neurológico do paciente, considerando a abertura ocular, resposta do MMSS e resposta não verbal. 

B) serve para avaliar os movimentos músculo-esquelético do paciente. 

C) avalia o estado neurológico do paciente, considerando a abertura ocular, resposta motora e resposta verbal. 

D) são utilizados estímulos verbais, dolorosos e hídricos para avaliação. 

E) N.D.A 
 

 

 
 

Julgue as proposições abaixo, marcando V (verdadeiro) ou F (falso): 

( ) Na assistência de enfermagem, a prioridade imediata em paciente com suspeita de traumatismo medular consiste na 

imobilização provisória do paciente. 

( ) Em relação aos métodos utilizados para prevenção e controle das infecções hospitalares é correto afirmar que 

assepsia é o processo de eliminação total ou parcial da carga microbiana de artigos e superfícies. 

( ) Um dos sinais característicos de desidratação aguda no lactente é a depressão das fontanelas. 

( ) Em relação a um quadro de diarréia aguda bacteriana em criança, a conduta de enfermagem é incentivar a ingesta de 

dieta obstipante. 

( ) Em relação à avaliação do crescimento e desenvolvimento da criança, segundo a orientação do Programa de 

Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC – MS), é correto afirmar que a interação adaptativa da criança com o 

meio ambiente favorece a avaliação do desenvolvimento. 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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( ) Ao atender paciente politraumatizado, a assistência de enfermagem de emergência tem por objetivo prevenir o choque, 

manter vias aéreas desobstruídas e identificar lesões viscerais. 

Marque a alternativa com a seqüência CORRETA: 

A) F – V – F – V – V – F  

B) F – F – V – V – F – V  

C) V – F – F – F – V – F  

D) V – F – V – F – V – V 

E) N.D.A 
 

 

 

 

 Analise as ações estratégicas para a saúde do idoso no Sistema Único de Saúde: 

I. Valorizar o efeito favorável do ambiente familiar no processo de recuperação do idoso. 

II. Implementar programa de educação permanente na área do envelhecimento e saúde do idoso, voltado para 

profissionais que trabalham na rede de atenção básica em saúde. 

III. Implantar a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa – instrumento com informações relevantes sobre a situação da 

saúde do idoso, o que possibilita um melhor acompanhamento por parte dos profissionais de saúde. 

IV. Reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde. 

Marque a alternativa coreta . 

A) Apenas a ação estratégica I é verdadeira. 

B) Apenas as ações estratégicas III e IV são verdadeiras. 

C) Apenas as ações estratégicas I, II e III são verdadeiras. 

D) As ações estratégicas I, II, III e IV são verdadeiras. 

E) N.D.A 
 

 

 

 

 Segundo o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, são vacinas recomendadas aos idosos: 

A) dupla tipo adulto (DT), influenza sazonal e BCG-ID. 

B) vacina oral de rotavírus humano (VORH), tretravalente e BCG-ID. 

C) dupla tipo adulto (DT), influenza sazonal e vacina oral poliomielite (VOP). 

D) dupla tipo adulto (DT), influenza sazonal e pneumocócica 23-valente (Pn23). 

E) N.D.A 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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Nos termos da lei 8080/90, as ações e serviços públicos de saúde nela citada, seguem as orientações e diretrizes 

previstas na Constituição Federal 1988, obedecendo aos seguintes princípios, entre outros: 

I. divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

II. igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

III. utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação 

programática. 

IV. participação da comunidade. 

Assinale a opção correta: 

A) Apenas IV está correta 

B) Apenas III está incorreta 

C) Apenas I e IV estão corretas 

D) Apenas II e III estão incorretas 

E) Todas as alternativas estão corretas 
 

 

 
 

A Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, aprova a Política Nacional de Atenção Básica, nos quais são 

estabelecidas a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família 

(PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS). De acordo com essa Portaria é correto afirmar que a 

Atenção Básica: 

A) Utiliza tecnologias de alta complexidade e baixa densidade, que devem resolver os problemas de saúde de menor 

frequência e relevância no território. 

B) Tem as ações programáticas como estratégia prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do SUS. 

C) Considera o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na inserção sociocultural e busca exclusivamente a 

promoção de sua saúde e a prevenção de doenças. 

D) Utiliza tecnologias de baixa complexidade e elevada densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior 

frequência e relevância no território. 

E) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a 

proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. 
 

 

 
 

À direção municipal do Sistema Único de Saúde, compete: 

A) a vigilância sanitária de portos e aeroportos; 

B) a coordenação da rede de laboratórios de saúde pública e hemocentros; 

C) o financiamento pleno dos recursos para o setor de saúde local; 

D) a formulação de políticas de alimentação e nutrição. 

E) a execução de serviços de saúde do trabalhador; 

 

 

 
 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 31 
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Qual a diretriz que orienta o processo de descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação 

e pactuação entre os gestores do SUS? 

A) Universalização. 

B) Regionalização. 

C) Regulamentação. 

D) Hierarquização. 

E) Municipalização. 
 

 

 

 

As doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória serão notificados e 

registrados no sistema representado pela sigla: 

A) SISVAN. 

B) SIM. 

C) SINAN. 

D) SINASC. 

E) SIAB. 
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QUESTÃO 35 

ÁREA LIVRE 



                                                                                                                     

 

 
 Cargo: ENFERMEIRO PSF                                                 ~ 14 ~                                                  Instituto Machado De Assis 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 

CONHECIMENTOS LOCAIS / GERAL ATUALIDADE  -  QUESTÕES DE 36 A 40 
 

 
 

Com base nos conhecimentos sobre Campo Alegre do Fidalgo, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(  ) Segundo dados do último Censo de 2010, Campo Alegre do Fidalgo possui uma população de 4.693 habitantes. 

(  ) O atual município de Campo Alegre do Fidalgo foi elevado a categoria de cidade com base em uma Lei Federal que 

regulamenta os preceitos legais para a criação de novos municípios no Piauí. 

(    ) Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Campo Alegre do Fidalgo, em1995, desmembrado 

dos municípios de São João do Piauí e Lagoa do Barro do Piauí.  

(  ) O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Município de Campo Alegre do Fidalgo é de 0,529, índice considerado 

médio. 

 

Marque a sequência correta: 

 

A) V – V – V – V  

B) F – V – F – V  

C) V – F – V – F  

D) V – F – V – V   

E) F – V – V – F  

 

 
 

Com base nos conhecimentos sobre Campo Alegre do Fidalgo, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

 

(  ) Segundo dados do último Censo de 2010, Campo Alegre do Fidalgo possui uma população de 4.693 habitantes. 

(  ) O atual município de Campo Alegre do Fidalgo foi elevado a categoria de cidade com base em uma Lei Federal que 

regulamenta os preceitos legais para a criação de novos municípios no Piauí. 

(    ) Elevado à categoria de município e distrito com a denominação de Campo Alegre do Fidalgo, em1995, desmembrado 

dos municípios de São João do Piauí e Lagoa do Barro do Piauí.  

(  ) O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do Município de Campo Alegre do Fidalgo é de 0,529, índice considerado 

médio. 

 

Marque a sequência correta: 

 

A) V – V – V – V  

B) F – V – F – V  

C) V – F – V – F  

D) V – F – V – V   

E) F – V – V – F  

 

 

 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Sobre tecnologias que entraram com mais intensidade no mercado nacional, julgue os itens abaixo: 

I – Tablet é sinônimo de i-pad. 

II – Sinal HD é uma espécie de transmissão de sinal televisivo que permite uma maior definição de imagem e resolução 

de até 1080p. 

III – Smartphones são aparelhos celulares que possuem múltiplas funções: além de efetuar ligações, enviar mensagens, 

permite acesso a internet, possui uma série de aplicativos eletrônicos, e muitas vezes, podem ser utilizados como 

câmeras de fotografia e vídeo. 

A) Somente o item I está correto. 

B) Somente o item II está correto. 

C) Somente o item III está correto. 

D) Somente o item I está incorreto. 

E) I, II, III estão corretas. 
 

 

 
 

Leia o seguinte trecho de uma entrevista do diretor da ONG SOS Mata Atlântica, Mauro Mantovani. 

 

Ele disse que aprovação é uma "tragédia anunciada" com impacto muito negativo às vésperas da Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. "Hoje 80% das terras estão nas mãos de 

menos de 20% dos proprietários rurais. São esses que querem anistia e fazer um cadastro irreal em prefeituras 

para continuar ocupando terras de forma irregular e tendo financiamento público”. 
 

A aprovação a que ele se refere aconteceu na Câmara dos Deputados em Brasília. Os deputados Federais aprovaram: 
 

A) Uma nova Lei de Educação 

B) O novo Código de Trânsito 

C) O Código Florestal 

D) A redução dos juros Bancários 

E) A Regulamentação da Copa 

 

 

 

O BRICS trata-se de um grupo de países emergentes e seu termo foi ideia do economista Jim O’Nill, que o criou em 2001 

para referir-se, inicialmente, aos quatro países que apresentarão as maiores taxas de crescimento até 2050. E a este 

grupo foi adicionado um quinto país, em abril de 2010. O grupo não se configura como um bloco econômico, o que ocorre 

é que os países integrantes compartilham de uma situação de desenvolvimento parecida. No presente ano, a presidente 

Dilma foi ao encontro deste grupo e mostrou a importância política do Brasil no cenário internacional. 

Qual dos países abaixo faz parte do BRICS? 

A) Irlanda. 

B) Reino Unido. 

C) Suécia 

D) África do Sul. 

E) Bélgica 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 

QUESTÃO 38 




