EDITAL N° 001/2012 de 08 de maio de 2012
Realização da prova objetiva dia: 17/06/2012
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
ESTADO DE SANTA CATARINA

CADERNO DE QUESTÕES

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
► A prova objetiva é composta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco)
alternativas, divididas em (A,B,C,D e E). Cada questão tem somente uma alternativa correta.
► A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário para o
preenchimento do cartão-resposta.
► Ao receber o caderno de provas, aguarde autorização para abri-lo, após verifique o caderno de
questões, seu cargo, número de questões. Qualquer irregularidade comunique ao aplicador (a) de
provas. Não serão aceitas reclamações posteriores.
► Leia atentamente cada questão e assinale no cartão-resposta a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O cartão-resposta será o único documento válido para a correção.
O preenchimento do cartão-resposta será de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá
substituição do cartão-resposta, por erro do candidato.
► O aplicador (a) de provas não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de
dúvida solicite a presença do (a) coordenador (a) local.
► O candidato poderá se ausentar da sala somente com acompanhamento de um aplicador (a) de
provas.
► Ao terminar a prova, somente após 60 minutos de seu início, poderá entregá-la. É de
responsabilidade do candidato a entrega do caderno de questões e do cartão-resposta.
► Observe as seguintes recomendações relativas ao cartão-resposta:
- Nos quadrículos de marcação do número da inscrição, virá marcado o número de inscrição do
candidato, CONFIRA SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CARTÃO RESPOSTA QUE ESTÁ
SOBRE SUA CLASSE, distribuído nas seis linhas de quadrículos, como segue demonstração:
DEMONSTRAÇÃO DA FORMA CORRETA DE PREENCHIMENTO
Número de inscrição DEMONSTRATIVO: 105271

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente o quadrículo, com caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, dentro do espaço correspondente a letra a ser assinalada,
conforme segue:

- Outras formas de marcação diferentes, implicarão a rejeição do cartão-resposta.
BOA PROVA

Realização:
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O texto abaixo é de autoria de Lya Luft. O texto foi publicado na revista VEJA do dia 09 de
maio de 2012.
A mãe da gente
Não gosto de escrever sobre ou em datas especiais, mas desta vez falo dessa singular
criatura que é a mãe da gente, e dessa mais singular ainda relação entre nós e ela. Entre ela
e nós? Há discrepâncias iniciais: o que sentimos e pensamos não coincide, em geral, com o
que ela sente e pensa. Um dos dramas humanos é a distância entre a intenção de quem
disse a palavra ou fez o gesto, o olhar, e quem os recebeu e tantas vezes interpretou
erradamente, guardando mágoas das quais o causador nunca teve a menor ideia, muito
menos intenção.
A intensidade com que sentimentos e cultura caracterizam e oneram as relações
humanas, sobretudo essa, de mães e filhos, pode ser pungente. Algumas brincadeiras bobas
não são tão bobas: "Mãe de mais, vira mimado; mãe de menos, fica revoltado". Peso
excessivo se coloca sobre os ombros de mãe, e de pai também. Se uma boa família, isto é,
razoavelmente saudável, em que corra mais forte o rio do afeto e da alegria do que o da
frieza e do rancor, tende a produzir indivíduos emocionalmente mais saudáveis, a regra tem
muitas exceções. Boas famílias podem conter filhos neuróticos, violentos, drogados, e
famílias disfuncionais podem produzir gente equilibrada, positiva, produtiva.
Partindo do princípio de que relações são complicadas, ter um filho (a mais incrível
experiência humana), ter de (ou querer) criá-lo para que seja feliz (seja lá o que isso
significa), cuidar de sua saúde, seu desenvolvimento, dar-lhe afeto, bom ambiente,
encontrar o dificílimo equilíbrio entre vigiar (pois quem ama cuida) e liberar (para que se
desenvolva), é tarefa gigantesca. Que a mais simples mãe do mundo pode realizar sem se
dar conta, e na qual a mais sofisticada mãe pode falhar de maneira estrondosa, dando-se
conta disso, ou jamais pensando nisso.
Neste universo de contradições, pressões, exigências, variedades e ansiedade em que
andamos metidos, qualquer tarefa fica mais difícil, que dirá a de manter, concreta e
emocionalmente, uma família numa relação boa dentro do possível. Os compromissos de
pais e mães se avolumam, as necessidades e exigências de filhos e filhas se multiplicam, as
ofertas se abrem como bocas devoradoras, o stress, a pressa, a multiplicidade de tudo, nos
deixam pouco tempo físico para conviver com alegria ou escutar com atenção, e pouca
disponibilidade psíquica: também pais e mães estão aflitos.
Se antes o pai chegava em casa à noite cansado, querendo jantar, ler o jornal, olhar
um pouco os filhos e a mulher descansar, hoje chegam exaustos os dois: a mãe, além disso,
pela constituição biopsíquica com que a dotou a mãe natureza (para preservação da
espécie), e pela culpa que nossa cultura lhe impõe (ou é uma culpa natural e inevitável),
chega duplamente sobrecarregada. Incluam-se aqui tarefas que parecem banais, como olhar
roupa, comida, questões escolares dos filhos, embora hoje uma parcela crescente de pais
tenha entendido que, não sendo nem retardados nem deficientes físicos (ou mesmo sendo),
podem assumir e curtir esses pequenos grandes trabalhos.
A mãe da gente é aquela que nos controla e assim nos salva e nos atormenta; e nos
aguenta mesmo quando estamos mal-humorados, exigentes e chatos, mas também algumas
vezes perde a calma e grita, ou chora. Mãe da gente é aquela que nos oprime e nos alivia
por estar ali; que nos cuida, às vezes demais, e se não cuida a gente faz bobagem; é a que
se queixa de que lhe damos pouca bola, não ligamos para seus esforços, e, mais tarde, de
que quase não a visitamos; é aquela que só dorme quando sabe que a gente está em casa,
e chegou bem; a que levanta da cama altas horas para pegar a gente numa festa quando o
pai não está ou não existe, ou já fez isso vezes demais.
A mãe da gente é o mais inevitável, inefugível, imprescindível, amável, às vezes
exasperante e carente ser que, seja qual for a nossa idade, cultura, país, etnia, classe social
ou cultura, nos fará a mais dramática e pungente falta quando um dia nos dermos conta de
que já não temos ninguém a quem chamar "mãe".
Disponível em: http://www.cpp.org.br/noticiascpp.php Acesso em 16/05/2012.
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Com base no texto acima responda às questões 01 a 10:
Questão 01
Em relação ao texto:
I-A autora afirma que o pai também pode realizar tarefas inebriantes como olhar a roupa do
filho ou conferir o tema de casa.
II- As tarefas ou ações de uma mãe são um universo de incompatibilidades.
III-O pouco convívio de pais e filhos deve-se ao aumento dos compromissos dos primeiros e
das necessidades e exigências dos segundos.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

a. Somente II e III estão corretas.
b. Somente I e II estão corretas.
c. Somente I está correta.
d. Somente II está correta.
e. Somente III está correta.

Questão 02
Sobre o texto é incorreto afirmar:
( ) a. Ser mãe é a mais incrível experiência humana.
( ) b. Educar um filho subentende que os pais desejam que ele seja feliz.
( ) c. O conceito do que é felicidade é relativo; cada qual tem o seu.
( ) d. É mais fácil liberar o filho para que possa desenvolver suas potencialidades do que
vigiá-lo.
( ) e. Amor de mãe compreende doação, pois põe o bem-estar e a segurança de outro em
primeiro plano.
Questão 03
“...de mães e filhos, pode ser pungente.” O vocábulo em negrito significa:
( ) a. desgastante
( ) b. intrigante
( ) c. arrogante
( ) d. aconchegante
( ) e. lancinante
Questão 04
“Incluam-se aqui tarefas que parecem banais,...” Tarefa banal só não é:
( ) a. amadora
( ) b. frívola
( ) c. fútil
( ) d. trivial
( ) e. vulgar
Questão 05
1-“...é aquela que só dorme quando sabe que a gente está em casa, e chegou bem; a que
levanta da cama...”
2-“...que corra mais forte o rio do afeto e da alegria do que o da frieza e do rancor,...”
3- “...podem assumir e curtir esses pequenos grandes trabalhos.”
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

a. Em 1 há uma elipse; em 2 uma metonímia e em 3 uma onomatopéia.
b. Em 1 há personificação; em 2 um anacoluto e em 3 uma antítese.
c. Em 1 há elipse; 2 uma personificação e 3 um paradoxo.
d. Em 1 há metonímia; em 2 uma elipse e em 3 uma antítese.
e. Em 1 há uma personificação; em 2 um paradoxo e em 3 uma antítese.

Questão 06
“Se antes o pai chegava em casa à noite cansado...” Somente uma das assertivas abaixo
utiliza o acento indicador de crase corretamente. Identifique-a:
( ) a. A artista pintava seus quadros à óleo.
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(
(
(
(

)
)
)
)

b. O parque aquático está fechado à visitas.
c. Fiquei parada à distância de cinco metros do acidente.
d. Viajamos à Brasília para reivindicar nossos direitos.
e. As crianças entravam uma à uma no ônibus escolar.

Questão 07
“...dessa singular criatura que é a mãe da gente...” O substantivo sublinhado de acordo com
a flexão de gênero é denominado:
( ) a. epiceno
( ) b. sobrecomum
( ) c. comum de dois gêneros
( ) d. feminino
( ) e. masculino
Questão 08
Dadas as informações, use V para verdadeiro e F para falso:
(
)“...é a que se queixa de que lhe damos pouca bola,...” A palavra bola foi usada no
sentido conotativo.
( ) “...muito menos intenção.” A palavra intenção foi usada no sentido denotativo.
( ) “Há discrepâncias iniciais...” A palavra discrepâncias foi usada no sentido pejorativo.
A
(
(
(
(
(

ordem correta é:
) a. V – V – V
) b. F – V – F
) c. F – F – V
) d. F – V – V
) e. V – V – F

Questão 09
“...e quem os recebeu e tantas vezes interpretou...” O termo destacado no fragmento
anterior é:
( ) a. Artigo definido
( ) b. Artigo indefinido
( ) c. Pronome possessivo
( ) d. Pronome oblíquo
( ) e. Pronome demonstrativo
Questão 10
“...encontrar o dificílimo equilíbrio...” Dificílimo é o superlativo absoluto sintético da palavra
difícil. Qual par de palavras apresenta uma forma incorreta do superlativo:
( ) a. cruel - cruelíssimo
( ) b. íntegro - integérrimo
( ) c. sábio - sapientíssimo
( ) d. humilde - humílimo
( ) e. frágil - fragílimo

Questão 11
Chamamos de progressão geométrica (PG) toda sequência numérica em que, a partir do 2º
termo, o quociente entre um termo e seu antecessor é igual a uma constante, chamada de
razão e indicada por q. O sétimo termo da progressão geométrica (16, 8, 4, ...) é igual a:
( ) a. 0
( ) b. 1/4
( ) c. 1
( ) d. 1/8
( ) e. 1/16
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Questão 12
Dois reservatórios de água com formato de paralelepípedo têm a mesma largura, mas
profundidades e comprimentos diferentes. No reservatório que tem 8 m de comprimento e 3
de profundidade, a quantidade de água que cabe no reservatório é 45.000 litros. O total de
litros de água que cabem no reservatório com 10 m de comprimento e 4 metros de
profundidade é igual a:
( ) a. 42.640 litros
( ) b. 46.540 litros
( ) c. 48.600 litros
( ) d. 50.625 litros
( ) e. 75.000 litros
Questão 13
Um casal trabalha numa empresa. Ele ganha 15% menos que ela. A diferença entre os
salários líquidos é de R$ 360,00. O salário do marido é igual a:
( ) a. R$ 2.040,00
( ) b. R$ 2.360,00
( ) c. R$ 2.400,00
( ) d. R$ 2.480,00
( ) e. R$ 3.600,00
Questão 14
Um capital de R$ 12.500,00 foi aplicado a uma taxa de juro composto de 1,2% ao mês. O
montante após um ano de aplicação foi de:
Dado: (1,012)12 = 1,154
( ) a. R$ 1.925,00
( ) b. R$ 2.240,00
( ) c. R$ 14.425,00
( ) d. R$ 14.875,00
( ) e. R$ 15.248,00
Questão 15
O número de combinações simples sem repetição que podemos formar com as letras A, B,
C, D, E, F, G, H, I, J, tendo cada uma 4 letras é igual a:
( ) a. 24
( ) b. 40
( ) c. 120
( ) d. 210
( ) e. 360

Questão 16
Sobre o município de São Miguel da Boa Vista é correto afirmar:
(
) a. No plebiscito para aprovação ou não da emancipação, realizado em 31/03/1991,
ocorreu empate no resultado final, sendo então realizado novo plebiscito em outubro do
mesmo ano quando foi aprovada a criação do município.
(
) b. O município foi criado a partir do desmembramento de parte dos Municípios de
Maravilha, Campo Erê e Romelândia.
( ) c. O presidente da comissão emancipatória tornou-se, mais tarde, o primeiro prefeito
eleito do Município.
( ) d. Na Economia, o município é predominantemente agrícola, cultivando, comercialmente
entre outras culturas: milho, feijão , trigo, soja e fumo. No hino do Município há o seguinte
trecho: “O Rio Sargento que corta nossa Terra; É um marco provedor de nossa historia”.
( ) e. Possui área territorial superior a 100km².
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Questão 17
Ao tratarmos da UNASUL, é correto afirmar:
( ) a. Constitui-se em um bloco econômico internacional formado por todos os países do
hemisfério sul do planeta.
( ) b. É formada exclusivamente pelos países que compõem o MERCOSUL.
( ) c. Sua sede está situada em Copenhagen.
(
) d. É o nome dado aos três estados do sul do Brasil na composição do Congresso
Nacional.
( ) e. O tratado constitutivo da entidade foi assinado em 2008, em Brasília.
Questão 18
Em abril de 2011 o Brasil se deparou com uma situação pouco comum em nosso país, mas
comum nos Estados Unidos. Um atirador invadiu uma escola e efetuou muitos disparos de
arma de fogo matando 12 crianças. Esse fato ocorreu no Estado:
( ) a. de Minas Gerais.
( ) b. de São Paulo.
( ) c. do Rio de Janeiro.
( ) d. do Rio Grande do Sul.
( ) e. de Santa Catarina.
Questão 19
O primeiro presidente brasileiro eleito através de eleições diretas após o regime militar foi:
( ) a. Tancredo Neves.
( ) b. Fernando Collor de Melo.
( ) c. José Sarney.
( ) d. Fernando Henrique Cardoso.
( ) e. Itamar Franco.
Questão 20
O nome do estado brasileiro indicado pela seta 1 e o nome da capital do estado brasileiro
indicada na seta 2, são:

1

2
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

a. 1 = Tocantins;
b. 1 = Pará;
c. 1 = Goiás;
d. 1 = Mato Grosso;
e. 1 = Ceará;

2
2
2
2
2

=
=
=
=
=

Belo Horizonte.
Salvador.
São Paulo.
Vitória.
Cuiabá.

Questão 21
Em algumas situações existe necessidade de uma consulta especializada em unidades de
referência secundária ou terciária, para pacientes com Hipertensão Arterial, devendo-se,
nesses casos, ser estabelecida uma rede de referência e contra-referência. São critérios de
encaminhamento para unidades de referência:
A. Insuficiência cardíaca congestiva (ICC)
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B.
C.
D.
E.

Insuficiência renal crônica (IRC)
Angina do peito
Crise hipertensiva (160 /100 mmHg)
HAS resistente ou grave

Aponte a alternativa correta.
( ) a. A, B, C, E
( ) b. A, B, D, E
( ) c. A, C, D, E
( ) d. B, C, D, E
( ) e. Todas as alternativas estão corretas.
Questão 22
São condições mínimas para atendimento ambulatorial do paciente com diabetes tipo 2 na
unidade de saúde:
A. Metformina, sulfoniluréia
B. Insulinas de ação rápida e intermediária
C. Materiais mínimos para manejo básico do pé diabético
D. Caneta para aplicação da insulina
E. Materiais educativos.
Aponte a alternativa correta.
( ) a. A, B, C, D
( ) b. A, B, C, E
( ) c. A, C, D, E
( ) d. B, C, D, E
( ) e. Todas as alternativas estão corretas.
Questão 23
É um sistema de informação em saúde, exceto o exposto em qual alternativa.
( ) a. SIA
( ) b. SIH
( ) c. SIM
( ) d. CONASS
( ) e. SIAB
Questão 24
Em relação à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, aponte a alternativa
incorreta.
(
) a. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem deve evidenciar os
principais fatores de morbi-mortalidade na saúde do homem.
(
) b. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem deve explicitar o
reconhecimento de determinantes sociais que resultam na vulnerabilidade da população
masculina aos agravos à saúde.
(
) c. A proposição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem visa
qualificar a atenção à saúde da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado
que resguardem a integralidade da atenção.
( ) d. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, grande parte da
não-adesão às medidas de atenção integral, por parte do homem, decorre das variáveis
econômicas.
( ) e. A proposição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem não deve
se restringir à recuperação, mas garantir, sobretudo, a promoção da saúde e a prevenção a
agravos evitáveis.
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Questão 25
Em relação à atenção básica, aponte a alternativa incorreta.
(
) a. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde voltadas
somente no âmbito 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.
( ) b. É desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas
e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem
delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade
existente no território em que vivem essas populações.
( ) c. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, que devem resolver
os problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território.
( ) d. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde.
( ) e. Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação do
cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da humanização,
da equidade e da participação social.
Questão 26
A Atenção Básica tem a Saúde da Família como estratégia prioritária para sua organização
de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, sendo assim você como
coordenador da estratégia Saúde da Família deve intervir quanto aos fundamentos da
Atenção Básica.
A. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e
resolutivos.
B. Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações
programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde,
prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de
forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços.
C. Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população
adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do
cuidado.
D. Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento
constante de sua formação e capacitação.
E. Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como
parte do processo de planejamento e programação.
Aponte a alternativa correta quanto aos fundamentos da Atenção Básica.
( ) a. A, B, C, D
( ) b. A, B, C, E
( ) c. A, C, D, E
( ) d. B, C, D, E
( ) e. Todas as alternativas estão corretas.
Questão 27
As secretarias Municipais de Saúde, como gestoras dos sistemas locais de saúde, são
responsáveis pelo cumprimento dos princípios da Atenção Básica, pela organização e
execução das ações em seu território, sendo os princípios:
A. Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma
universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo
estado e pela União.
B. Incluir a proposta de organização da Atenção Básica e da forma de utilização dos
recursos do PAB fixo e variável, nos Planos de Saúde municipais e do Distrito Federal.
C. Organizar o fluxo de usuários, visando a garantia das referências a serviços e ações
de saúde fora do âmbito da Atenção Básica.
D. Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite, estratégias, diretrizes e normas de
implementação da Atenção Básica no Estado, mantidos os princípios gerais
regulamentados nesta Portaria.
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E. Desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais de qualificação de
recursos humanos para gestão, planejamento, monitoramento e avaliação da Atenção
Básica.
Aponte a alternativa correta.
( ) a. A, B, C, D
( ) b. A, B, D, E
( ) c. A, B, C, E
( ) d. B, C, D, E
( ) e. Todas as alternativas estão corretas.
Questão 28
São itens necessários à realização das ações de Atenção Básica nos municípios:
A. Unidade(s) Básica(s) de Saúde (UBS) com ou sem Saúde da Família inscrita(s) no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde, de acordo
com as normas sanitárias vigentes.
B. Equipe multiprofissional composta por médico, enfermeiro, cirurgião dentista, auxiliar
de consultório dentário ou técnico em higiene dental, auxiliar de enfermagem ou
técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde, somente quando existe Saúde
da Família inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério
da Saúde.
C. Consultório médico, consultório odontológico e consultório de enfermagem para os
profissionais da Atenção Básica.
D. Área de recepção, local para arquivos e registros, uma sala de cuidados básicos de
enfermagem, uma sala de vacina e sanitários, por unidade.
E. Garantia dos fluxos de referência e contra-referência aos serviços especializados, de
apoio diagnóstico e terapêutico, ambulatorial e hospitalar.
Aponte a alternativa correta.
( ) a. A, B, C, D
( ) b. A, B, D, E
( ) c. A, C, D, E
( ) d. B, C, D, E
( ) e. Todas as alternativas estão corretas.
Questão 29
Em relação ao repasse financeiro de recursos do Piso da Atenção Básica, aponte a
alternativa correta.
( ) a. Considera-se alimentação irregular dos bancos de dados nacionais de informação a
ausência de envio de informações por 3 meses consecutivos ou 3 meses alternados no
período de um ano.
( ) b. Considera-se alimentação irregular dos bancos de dados nacionais de informação, a
ausência de envio de informações por 2 meses consecutivos ou 3 meses alternados no
período de um ano.
( ) c. Considera-se alimentação irregular dos bancos de dados nacionais de informação a
ausência de envio de informações por 2 meses consecutivos ou 2 meses alternados no
período de um ano.
( ) d. Considera-se alimentação irregular dos bancos de dados nacionais de informação a
ausência de envio de informações por 1 mês ou 3 meses alternados no período de um ano.
( ) e. Nenhuma das alternativas está correta.
Questão 30
O Ministério da Saúde suspenderá o repasse de recursos dos incentivos a equipes de Saúde
da Família ou de Saúde Bucal ao município, nos casos em que forem constatadas, alguma
das seguintes situações:
A. inexistência de unidade de saúde cadastrada para o trabalho das equipes.

9

B. ausência de qualquer um dos profissionais da equipe por período superior a 90
(noventa) dias, com exceção dos períodos em que a contratação de profissionais
esteja impedida por legislação específica.
C. descumprimento da carga horária para os profissionais das Equipes de Saúde da
Família ou de Saúde Bucal estabelecida nesta Política.
D. ausência de ACS, por período superior a 80 (oitenta) dias consecutivos.
E. inexistência de unidade de saúde cadastrada como referência para a população
cadastrada pelos ACS.
Aponte a alternativa correta.
( ) a. A, B, C
( ) b. A, B, D
( ) c. C, D, E
( ) d. B, C, E
( ) e. Todas as alternativas acima estão corretas.
Questão 31
São atribuições específicas do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família:
A. planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS.
B. realizar supervisão técnica do Técnico em Higiene Dental e Auxiliar de Consultório
Odontológico.
C. realizar consultas e procedimentos de enfermagem na Unidade Básica de Saúde e,
quando necessário, no domicílio e na comunidade.
D. solicitar exames complementares e prescrever medicações, conforme protocolos ou
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da profissão.
E. organizar e coordenar grupos específicos de indivíduos e famílias em situação de risco
da área de atuação dos ACS.
Aponte a alternativa correta.
( ) a. A, B, C, D
( ) b. A, B, D, E
( ) c. A, C, D, E
( ) d. B, C, D, E
( ) e. Todas as alternativas estão corretas.
Questão 32
A portaria que altera critérios para definição de modalidades das ESF dispostos na Política
Nacional de Atenção Básica, está especificada em qual alternativa abaixo:
( ) a. Portaria nº 648/GM de 28 de março de 2006
( ) b. Portaria nº 649/GM de 28 de março de 2006
( ) c. Portaria nº 650/GM de 28 de março de 2006
( ) d. Portaria nº 822/GM de 17 de abril de 2006
( ) e. Portaria nº 824/GM de 17 de abril de 2006
Questão 33
São princípios norteadores da política de humanização. Aponte a alternativa incorreta.
( ) a. Fortalecimento do controle social com caráter participativo nas instâncias municipais
do SUS.
( ) b. Valorização da dimensão subjetiva e social em todas as práticas de atenção e gestão
no SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão.
(
) c. Fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando a
transversalidade e a grupalidade.
(
) d. Apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a
produção de saúde e com a produção de sujeitos.
( ) e. Construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede
do SUS.
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Questão 34
São objetivos do processo de programação pactuada e integrada:
A. Buscar a equidade de acesso da população brasileira às ações e serviços de saúde em
todos os níveis de complexidade.
B. Possibilitar o consumo da parcela dos recursos federais, estaduais e municipais,
destinados ao custeio de ações de assistência à saúde.
C. Orientar a alocação dos recursos financeiros de custeio da assistência à saúde pela
lógica de atendimento às necessidades de saúde da população.
D. Fornecer subsídios para os processos de regulação do acesso aos serviços de saúde.
E. Contribuir para a organização das redes regionalizadas e hierarquizadas de serviços
de saúde.
Aponte a alternativa correta.
( ) a. A, B, C, D
( ) b. A, C, D, E
( ) c. A, B, D, E
( ) d. B, C, D, E
( ) e. Todas as alternativas estão corretas.
Questão 35
No que se refere ao planejamento e programação da atenção o Ministério da Saúde definiu
algumas áreas estratégicas, refletidas em políticas específicas para orientar o processo de
programação, sendo:
A. Saúde da criança
B. Saúde do adolescente
C. Saúde da mulher
D. Saúde do Idoso
E. Malária
Aponte a alternativa correta.
( ) a. A, B, C, D
( ) b. A, B, D, E
( ) c. A, C, D, E
( ) d. B, C, D, E
( ) e. Todas as alternativas estão corretas.
Questão 36
São parâmetros de concentração de procedimentos e cobertura populacional para as ações
de atenção básica e de média complexidade ambulatorial na saúde da criança:
A. Crescimento e desenvolvimento
B. Doenças preveníveis
C. Saúde Ocular
D. Hipertensão arterial
E. Triagem Auditiva neonatal
Aponte a alternativa correta.
( ) a. A, B, C, D
( ) b. A, B, D, E
( ) c. A, C, D, E
( ) d. A, B, C, E
( ) e. Todas as alternativas estão corretas.
Questão 37
A Lei nº 10.520 criou a modalidade de licitação denominada de pregão, quanto a essa nova
modalidade de licitação, assinale a alternativa correta.
( ) a. Essa modalidade de licitação serve para aquisição de bens e serviços especiais.
( ) b. O pregão serve para aquisição de bens e serviços comuns.
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( ) c. O pregão deverá ser realizado presencial, não admitindo ser realizado o pregão por
meio da utilização de recursos de tecnologia da informação.
( ) d. O prazo de validade das propostas do pregão é de 30 (trinta) dias.
( ) e. No pregão consideram-se bens e serviços especiais, aqueles que não conseguem ser
definidos objetivamente em edital.
Questão 38
A fase externa do pregão é iniciada com a convocação dos interessados e observa algumas
regras, entre elas o prazo fixado para a apresentação das propostas, o qual deverá ser de:
( ) a. Não será superior a 10 (dez) dias corridos
( ) b. Não será inferior de 7 (sete) dias úteis
( ) c. Não será inferior a 8 (oito) dias úteis
( ) d. Não será superior a (5) cinco corridos
( ) e. Não será superior a 8(oito) dias úteis
Questão 39
De acordo com a Lei Complementar nº101/ 2000, a Lei de Diretrizes Orçamentárias disporá
sobre:
Assinale a alternativa INCORRETA.
( ) a. Equilíbrio entre receitas e despesas.
( ) b. Critérios e forma de limitação de empenho.
( ) c. Normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas
financiados com recursos dos orçamentos.
( ) d. Formas de aquisições diretas.
(
) e. Condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e
privadas.
Questão 40
A Lei Complementar nº101/ 2000 (lei de responsabilidade fiscal), estipula o percentual de
gastos de despesa total com o pagamento de pessoal, os quais não poderão exceder os
percentuais da receita corrente líquida. Quanto a esses percentuais, assinale a alternativa
correta:
( ) a. Municípios: 60% (sessenta por cento)
( ) b. Estados: 55% (sessenta por cento)
( ) c. União: 60% (cinquenta por cento)
( ) d. 50 % em todas as esferas de governo
( ) e. 50% nos Estados e Municípios e 55% na União.
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