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         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL 083/2013 - GPQS/DGTES/AMS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO  

DO CARGO DE TÉCNICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO DOMICILIAR 
NA FUNÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO 

DOMICILIAR 

PROVA OBJETIVA - Data 14/07/2013 

Nome: ______________________________________________________ Inscrição: _______________ 
 

1) O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem está organizado por assunto e inclui 
princípios, direitos, responsabilidades, deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos 
profissionais de Enfermagem. Com relação às responsabilidades e deveres dos Profissionais de 
Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA.   
 
a) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido 

praticada individualmente ou em equipe. 
b) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de 

outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde. 
c) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, 

imprudência ou negligência. 
d) Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a 

continuidade da assistência. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
2) Em relação à vacinação, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Prematuros menores que 34 (trinta e quatro) semanas de gestação ou recém-nascidos com peso 

inferior a 2,0 (dois) Kg, devem receber 4 (quatro) doses de vacina Hepatite B. 
b) Para evitar a transmissão vertical, os recém-nascidos de mães portadoras do vírus da Hepatite B 

devem ser vacinadas com a vacina e uma dose de imunoglobulina humana anti-hepatite B nas 
primeiras horas de vida. 

c) A via subcutânea é indicada para a aplicação das vacinas antirrubéola, antiamarílica, tríplice viral 
e dupla viral, pois nesta via, são absorvidas mais lentamente. 

d) O esquema básico para a vacina Pentavalente é de 03 (três) doses aos 02 (dois), 04 (quatro) e 06 
(seis) meses de idade, não sendo necessário reforço. 

e) O prazo de validade da vacina BCG após ser reconstituída, é de 8 horas, desde que mantida sob 
temperatura adequada.  

 
3) Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa que contém as afirmativas CORRETAS. 

 
I. As ações de vacinação são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) da 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que tem como objetivo erradicar, 
eliminar e controlar as doenças imunopreveníveis no território brasileiro. 

II. Entende-se por evento adverso pós-vacinação (EAPV) qualquer ocorrência clínica indesejável 
em indivíduo que tenha recebido algum imunobiológico. Podem ser locais ou sistêmicos e, de 
acordo com sua intensidade, podem ser leves, moderados ou severos (graves). 
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III. Um evento que está temporalmente associado ao uso de uma vacina nem sempre tem relação 
causal com a vacina administrada.  
 

a) Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II esta correta. 
c) Somente a afirmativa III esta correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
e) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 
4) O Auxiliar de Enfermagem atende um paciente do sexo masculino, 16 (dezesseis) anos de idade, 

que refere ter sido arranhado por um gato de rua que apareceu em sua casa. Logo após o 
ocorrido, o gato fugiu. Ao examinar o local, observa-se que foi um ferimento puntiforme no 
rosto. O paciente não refere sangramento no local e diz que já lavou a região com água. Qual a 
conduta correta neste caso? 

 
a) É considerado acidente leve e não é indicado vacina. 
b) É considerado acidente grave, deve ser iniciado imediatamente o esquema vacinal antirrábico com 

3 (três) doses de vacina antirrábica, mas não é necessário soro antirrábico. 
c) É considerado acidente leve e deve-se indicar 3 (três) doses de vacina antirrábica. 
d) É considerado acidente grave, deve ser iniciado imediatamente o esquema vacinal antirrábico com 

5 (cinco) doses de vacina. Encaminhar o paciente para receber soro antirrábico. 
e) É considerado acidente leve e deve-se apenas lavar o local com água e sabão e completar o 

esquema antitetânico.  
 
5) Em relação à conservação dos imunobiológicos, assinale a alternativa que contém as 

afirmativas CORRETAS: 
 

I. Quando se utiliza o refrigerador vertical, a caixa térmica deve ser usada apenas quando 
houver queda de energia ou em vacinação de campanhas extramuros. 

II. Deve-se verificar constantemente a temperatura do interior da caixa térmica, trocando o 
“gelóx”, se necessário, e fazendo a ambientação do mesmo. 

III. Na conservação de imunobiológicos utilizando-se refrigerador vertical, utilizar a segunda 
prateleira para colocar as vacinas que podem ser submetidas a temperaturas negativas, como 
toxóides, hepatite B e BCG. 

IV. As vacinas devem ser armazenadas em bandejas perfuradas atentando-se ao prazo de validade 
do rótulo. 

 
a) Estão corretas as afirmativas II e IV. 
b) Estão corretas as afirmativas I e III. 
c) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 
d) Estão corretas as afirmativas II, III e IV. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
6) Em relação ao desenvolvimento neuropsicomotor de crianças de 0 (zero) a 2 (dois) anos, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) O reflexo da marcha esta presente somente no primeiro mês de nascimento. 
b) De 0 (zero) a 3 (três) meses a criança ainda não reconhece ninguém. 
c) De 6 (seis) a 9 (nove) meses a criança já deve alcançar e pegar pequenos objetos. 
d) Entre 9 (nove) e 12 (doze) meses a criança ainda não fica em pé sem apoio. 
e) Dos 12 (doze) aos 18 (dezoito) meses a criança não articula palavras, mas emite sons. 
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7) Em relação à alimentação no primeiro ano de vida, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Chá preto, chá mate e café não devem ser oferecidos à criança com menos de um ano, pois 

prejudicam a absorção do ferro, principalmente quando oferecidos em horários próximos às 
refeições. 

b) Pode-se oferecer leite com achocolatado. 
c) Não oferecer alimentos industrializados. 
d) Não oferecer salgadinhos tipo chips, biscoitos tipo salgadinhos e outros. 
e) Não oferecer mel. 

 
8) São cuidados que o Auxiliar de Enfermagem deve ter ao verificar a Pressão Arterial de um 

paciente na Unidade de Saúde, EXCETO: 
 
a) Repouso de pelo menos 5 (cinco) minutos em ambiente calmo. 
b) Evitar bexiga cheia. 
c) Não ingerir bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não ter fumado 30 (trinta) minutos antes. 
d) Manter pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e relaxado. 
e) Pedir ao paciente que relate suas queixas enquanto verifica sua pressão. 

 
9) Ao atender o Sr. J.A.S., de 46 anos de idade, cor negra, acima do peso, o Auxiliar de 

Enfermagem observou que o paciente apresentava-se tenso, agitado e com 160X110mmHg de 
pressão arterial. Este refere que mora em outra cidade e que nunca teve pressão alta. Qual 
seria a conduta correta desse profissional para atender o paciente? 
 
a) Atender o paciente imediatamente e medicá-lo com captopril.  
b) Atender o paciente imediatamente, procurar acalmá-lo e fazer nova medida pressórica após 15 

(quinze) minutos. 
c) Atender o paciente imediatamente, medicá-lo, orientar perda de peso e atividade física, mas como 

o paciente é de outra cidade, não é necessário abrir ficha de atendimento para este caso. 
d) Somente a alternativa a está correta. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
10) Nas afirmativas abaixo, coloque V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta, de cima para baixo:  
 
São orientações para controle da Hipertensão Arterial que o Auxiliar de Enfermagem pode dar 
ao paciente na Unidade de Saúde ou no domicílio: 
 
( ) Evitar frituras, leite integral, açúcares e alimentos processados e industrializados. 
( ) Atividade física é bom para a perda de peso, mas não interfere na redução da pressão arterial. 
( ) Caminhadas de 30 (trinta) minutos todos os dias podem melhorar os níveis pressóricos. 
( ) Diminuir a ingestão de sódio é um passo importante para manter-se normotenso. 
( ) Encaminhar o paciente para os grupos de hipertenso e caminhadas que são oferecidos na 

comunidade, como igrejas, farmácias ou na própria Unidade de Saúde. 
 

a) V F V V V 
b) V V F V F 
c) F V F V V  
d) V F F V V  
e) F F V V V  

 
11) São sinais de Diabetes Mellitos, EXCETO: 

 
a) Hematúria. 
b) Poliúria. 
c) Infecções urinárias de repetição. 
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d) Polifagia. 
e) Astenia. 

 
12) A Sra. M.A.P., de 47 anos de idade, casada, mãe de 2 (dois) filhos, trabalha de diarista, procura 

a Unidade de Saúde para agendar consulta. Durante a avaliação de enfermagem a paciente 
relata que tem tido sensação de formigamento nos pés e uma “feridinha” que esta demorando 
muito a sarar. Qual a conduta do Auxiliar de Enfermagem para esta paciente? 
 
a) Verificar seu esquema vacinal antitetânico. 
b) Verificar no prontuário da paciente a data dos últimos exames laboratoriais. 
c) Avaliar a lesão no pé da paciente, testar sensibilidade e questionar se a paciente é hipertensa ou 

diabética. 
d) Questionar quando foi seu último exame preventivo de câncer de colo do útero e sua mamografia. 
e) Todas as alternativas anteriores estão corretas.  

 
13) Considerando-se que a dengue tem um amplo espectro clínico, as principais doenças que fazem 

diagnóstico diferencial são: 
 
a) Influenza, enteroviroses, doenças exantemáticas. 
b) Hepatites virais, abscesso hepático, abdome agudo, hantavirose. 
c) Pneumonia, sepse, infecção urinária. 
d) Leptospirose, esquizofrenia, púrpura autoimune. 
e) Somente as alternativas a, b e c estão corretas. 

 
14) Conforme o protocolo do Município de Londrina, no atendimento do paciente com suspeita de 

dengue, devem ser realizadas as seguintes condutas: 
 
a) Notificar a Vigilância Epidemiológica, somente se for dengue hemorrágica. 
b) Verificar a pressão arterial em duas posições: em pé, sentado ou deitado. 
c) Realizar prova do laço. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
e) Somente as alternativas b e c estão corretas. 

 
15) Em relação à Dengue, assinale a alternativa que completa de forma INCORRETA a sentença a 

seguir.  
 
São sinais e sintomas de Dengue: 
 
a) Prova do laço positiva em todos os casos.  
b) Mialgia e artralgia. 
c) Dor retro-orbitária. 
d) Presença ou não de exantema. 
e) Febre alta de início abrupto, associada à cefaléia. 

 
16) A tuberculose é transmitida por via aérea em praticamente todos os casos. A infecção ocorre a 

partir da inalação de núcleos secos de partículas contendo bacilos expelidos pela tosse, fala ou 
espirro do doente com tuberculose ativa de vias respiratórias. Para interromper a cadeia de 
transmissão é fundamental a descoberta precoce dos casos bacilíferos. A estratégia utilizada 
para esta ação é: 
 
a) Busca ativa de sintomáticos respiratórios. 
b) Implementar a imunização através da vacina BCG em indivíduos já infectados pelo 

mycobacterium tuberculosis. 
c) Identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a três semanas. 
d) As alternativas a e c estão corretas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 






 5

17) Em relação ao tratamento da tuberculose pulmonar, no Brasil as taxas de cura são inferiores à 
meta preconizada de 85% (oitenta e cinco por cento) e de abandono superior a 5% (cinco por 
cento). As estratégias recomendadas para adesão ao tratamento são: 
 
a) Construir um vínculo entre o doente e o profissional de saúde. 
b) Remover as barreiras que impedem a adesão, utilizando estratégias de reabilitação social, melhora 

da autoestima, qualificação profissional etc. 
c) Realizar o tratamento diretamente observado. 
d) Observar o paciente deglutir os medicamentos. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
18)  O Mycobacterium leprae é o bacilo causador da Hanseníase, uma doença infecciosa, crônica, de 

grande importância para a saúde pública. Os principais sintomas desta doença são: 
 
a) Falta ou ausência de sudorese no local, pele seca. 
b) Aumento de pêlos localizado ou difuso, especialmente sobrancelhas. 
c) Manchas com alterações da sensibilidade (hiperestesia). 
d) Febre e artralgia. 
e) As alternativas a, c, e d estão corretas. 

 
19) Em relação à transmissão do HIV, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) A transmissão do vírus de mãe para filho pode dar-se durante a gestação, durante o trabalho de 

parto, no parto e pela amamentação. Este modo de transmissão do HIV é chamado de transmissão 
vertical. 

b) A amamentação está contraindicada, quando a mãe for soropositiva. 
c) Durante a relação sexual vaginal há maior probabilidade de transmissão do vírus HIV do que 

durante a relação anal, sem preservativo. 
d) Os usuários de drogas injetáveis são considerados grupos de risco para a transmissão do HIV. 
e) O vírus HIV esta presente na saliva.  

 
20) Para a realização de um exame Parcial de Urina alguns cuidados são importantes. Analise as 

afirmativas a seguir e assinale a alternativa que indica as assertivas CORRETAS: 
 

I. O primeiro jato urinário deve ser desprezado na coleta de material para o exame simples de 
urina (Parcial de Urina). 

II. A urina colhida nunca deve ser a primeira do dia. 
III. A urina mantida em temperatura ambiente permite a proliferação de bactérias e putrefação 

com emissão de odores desagradáveis. 
IV. É preciso ficar no mínimo 12 (doze) horas sem urinar para que haja a formação de um volume 

de urina suficiente para a realização de qualquer exame de urina. 
 

a) Estão corretas as afirmativas I e II. 
b) Estão corretas as afirmativas I e III. 
c) Estão corretas as afirmativas I e IV. 
d) Estão corretas as afirmativas III e IV. 
e) Estão corretas as afirmativas II, III e IV.  

 
21) Curativo é a limpeza e o tratamento da ferida, através da aplicação local de produtos 

específicos. Considerando os tempos de curativo, podemos afirmar que: 
 
a) No 1º (primeiro) tempo se faz a remoção do curativo anterior com a pinça anatômica. 
b) No 2º (segundo) tempo se faz o tratamento da lesão com pinças Kocher e Kelly. 
c) No 4º (quarto) tempo se faz a limpeza da lesão com pinças anatômica e Kelly. 
d) No 3º (terceiro) tempo se faz a proteção da lesão com pinça anatômica e dente de rato. 
e) Todas as alternativas estão incorretas. 
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22) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a assertiva a seguir: 
 
O mecanismo de ação do cloreto de sódio 0,9% no tratamento de feridas, usado durante o 
curativo, é:               
                                                                                                                                                                                                                           
a) Limpeza das feridas com secreção provocada por fungos. 
b) Manutenção da ferida seca pela ação do sódio. 
c) Mantém o meio úmido estimulando o processo autolítico natural do organismo, através da 

hidrolase ácida. 
d) Mantém o meio úmido e provoca a hidrólise das células em processo de decomposição. 
e) Somente a alternativa b está correta. 

 
23) De acordo com o Art. 7º, da Portaria nº. 2.527, de 27 de outubro de 2011, que redefine a 

Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, complete a sentença a seguir: 
 
Os Municípios poderão ter Serviço de Atenção Domiciliar, desde que possuam: 
 
a) População igual ou superior a 100 (cem) mil habitantes, com base na população estimada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
b) População igual ou superior a 40 (quarenta) mil habitantes e inferior a 100 (cem) mil habitantes, 

com base na população estimada pelo IBGE, desde que estejam localizados em região 
metropolitana. 

c) População superior a 250 (duzentos e cinquenta) mil habitantes, estimada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). 

d) As alternativas a e b estão corretas. 
e) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
24) O Serviço de Atenção Domiciliar tem como objetivo: 

 
a) A reorganização do processo de trabalho das equipes que prestam cuidado domiciliar na atenção 

básica, ambulatorial e hospitalar.  
b) Redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de 

usuários internados. 
c) A desinstitucionalização e a ampliação da autonomia dos usuários. 
d) Somente a alternativa b está correta. 
e) As alternativas a, b, e c estão corretas. 

 
25) Os cuidados paliativos modernos estão organizados em graus de complexidade que se somam 

em um cuidado integral e ativo. Os princípios dos cuidados paliativos são: 
 
a) Fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispnéia e outras 

emergências oncológicas. 
b) Reafirmar a vida e morte como processos naturais. 
c) Não apressar ou adiar a morte. 
d) Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico do cuidado do paciente. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
26)  Analise as afirmativas sobre as Leis 8.080 e 8.142 de 1990. 
 

I. A Lei n° 8.080 regulamenta as Diretrizes Operacionais dos Pactos Pela Vida e de Gestão. 
II. A Lei n° 8.080 regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde executadas, 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito público ou privado. 
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III. A Lei nº 8.142 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde. 

IV. A Lei n° 8.142 cria duas instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de 
Saúde.  

V. A Lei n° 8.142 estabelece que a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 5 anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo 
Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.   
c) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas. 
d) Somente as afirmativas II, III, IV e V são corretas. 
e) I, II, III, IV e V são corretas. 

 
27) De acordo com a Lei nº 8.080/90 analise as afirmativas que se referem aos princípios e 

diretrizes do SUS: 
 

I. Um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema promovendo a integralidade da 
assistência. 

II. Sigilo das informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização pelo 
usuário. 

III. Acabar com a autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
IV. Participação da comunidade. 
V. Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo com 

ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e na regionalização e 
hierarquização da rede de serviços de saúde. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas II e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas I, IV e V são corretas. 
c) Somente as afirmativas II, IV e V são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas. 
e) I, II, III, IV e V são corretas. 

 
28) Observadas as disposições da Lei Complementar nº 141 são consideradas despesas com ações e 

serviços públicos de saúde:  
 

a) Pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde. 
b) Assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso universal. 
c) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), desenvolvimento científico e 

tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS. 
d) Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área. 
e) Limpeza urbana e remoção de resíduos. 
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29) De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde e a prevenção de agravos. O 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde ficam 
sob os cuidados da atenção especializada. 

II. A Atenção Básica é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de 
territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

III. A Atenção Básica utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no 
manejo das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu 
território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de 
que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 

IV. A Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade. 
Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde.  

V. A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “Atenção Básica” e “Atenção 
Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos equivalentes.  

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas I, II, III e V são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas. 
e) Somente as afirmativas II, III, IV e V são corretas. 

 
30) A dimensão transversal da Política de Humanização da Atenção e da Gestão em Saúde no SUS 

implica, necessariamente, para sua efetuação, um construir coletivo. Isso significa processos de 
pactuação no âmbito do Ministério da Saúde, assim como nas diversas instâncias do SUS. Com 
base nas diretrizes específicas por nível de atenção assinale a alternativa INCORRETA:  

 
a) Compete à Atenção Básica elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua 

rede social, considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, além de estabelecer 
formas de acolhimento e inclusão do usuário que promovam a otimização dos serviços, o fim das 
filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais níveis do sistema. 

b) Compete à Atenção Básica compor uma equipe multiprofissional composta por no mínimo: 
médico, enfermeiro, dentista, farmacêutico, psicólogo, fisioterapeuta e nutricionista, com objetivo 
de realizar o seguimento dos pacientes do território adscrito para atendimento à família e à sua 
rede social. 

c) Compete aos serviços de urgência e emergência acolher a demanda por meio de critérios de 
avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais níveis de assistência.   

d) Compete aos serviços de urgência e emergência definir protocolos clínicos, garantindo a 
eliminação de intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do 
sujeito. 

e) Compete à atenção hospitalar criar mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários, 
mecanismos de escuta para a população e aos trabalhadores e ainda a garantia de continuidade de 
assistência com sistema de referência e contrarreferência. 
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31) A Conferência de Saúde realizada em 1986 contou com a participação de estudantes, políticos, 
dirigentes institucionais, técnicos, lideranças sindicais e populares. Nela foi discutida a situação 
de saúde do país e aprovado um relatório, cujas conclusões passaram a constituir o Projeto de 
Reforma Sanitária Brasileira e que foi levado à Assembléia Nacional Constituinte em 1987. 
Grande parte das teses e conclusões desta Conferência faz parte do texto final aprovado na 
Constituição Federal Brasileira. O texto acima se refere à: 

 
a) V Conferência Nacional de Saúde. 
b) VI Conferência Nacional de Saúde. 
c) VII Conferência Nacional de Saúde. 
d) VIII Conferência Nacional de Saúde. 
e) IX Conferência Nacional de Saúde. 

 
32) Em relação ao controle social, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Os conselhos de saúde devem ser constituídos por 50% de usuários, 30% de trabalhadores da 
saúde e 20% de prestadores de serviços e gestores. 

b) Controle social é a capacidade que tem a sociedade organizada de intervir nas políticas públicas. 
c) O controle social é entendido como a tentativa de estabelecer uma relação entre o Estado e a 

sociedade, que implica em uma abertura do Estado para que a sociedade participe de suas 
decisões.  

d) Tem como objetivo o estabelecimento das necessidades e interesse da população na definição das 
prioridades e metas. 

e) Os conselhos de saúde são órgãos de caráter permanente e deliberativo.  
    

33) Considerando as diretrizes de Atenção Domiciliar descritas no Art. 5º da Portaria nº 2. 527, de 
27 de outubro de 2011, podemos afirmar que: 
 
a) A Atenção Domiciliar deve ser estruturada na perspectiva das Redes de Atenção à Saúde, tendo a 

Atenção Básica como ordenadora do cuidado e da ação territorial. 
b) A Atenção Domiciliar deve estar inserida nas linhas de cuidado por meio de práticas clínicas 

cuidadoras baseadas nas necessidades do usuário, reduzindo a fragmentação da assistência. 
c) A Atenção Domiciliar deve adotar modelo de atenção centrado no trabalho de equipes 

multiprofissionais e interdisciplinares. 
d) A Atenção Domiciliar deve estimular a participação ativa dos profissionais de saúde envolvidos, 

do usuário, da família e do cuidador. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
34) A Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão (PNH) é uma iniciativa inovadora 

do SUS e tem como objetivo qualificar práticas de gestão e de atenção em saúde. Baseado no 
programa HUMANIZASUS, assinale a alternativa INCORRETA.  
 
a) Para se “humanizar na saúde” as iniciativas devem ser direcionadas para o enfrentamento de 

atitudes e comportamentos individuais considerados inadequados. 
b) A PNH define a humanização como um modo de fazer inclusão, como uma prática social 

ampliadora dos vínculos e solidariedade com co-responsabilidade. 
c) Para humanizar práticas de gestão e do cuidado, bem como práticas pedagógicas, a PNH propõe 

que se incluam os diferentes sujeitos que participam desde suas singularidades no planejamento, 
implementação e avaliação dos processos de produção de saúde e de formação do trabalhador de 
saúde. 

d) As diretrizes do processo de formação da PNH baseiam-se no princípio de que a formação é 
inseparável dos processos de mudança. 

e) Os agentes apoiadores da estratégia do PNH têm importante atuação apoiando as equipes e 
intervindo com elas nos seus processos de trabalho. 
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35) A questão abaixo se refere à Portaria nº 2.488/2011 que aprova a política Nacional de Atenção 
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a Organização da Atenção Básica e 
para a Estratégia Saúde da Família e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (ACS).  
 
Coloque V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

 
( ) O Ministério da Saúde recomenda uma Unidade Básica de Saúde (UBS) sem Saúde da 

Família para atender no máximo 18 (dezoito) mil habitantes garantindo os princípios e 
diretrizes da Atenção Básica. 

( ) O Ministério da Saúde recomenda uma Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da 
Família para atender no máximo 12 (doze) mil habitantes, garantindo os princípios e 
diretrizes da Atenção Básica. 

( ) O processo de territorialização e de mapeamento da área de atuação da equipe e definição de 
áreas de risco são atribuições do Agente Comunitário de Saúde (ACS), do Auxiliar de 
Enfermagem e da Enfermeira. 

( ) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória é atribuição do 
ACS e do Enfermeiro. 

( ) Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da 
equipe, é atribuição do Técnico ou Auxiliar de Enfermagem. 

( ) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável por, no máximo, 4.000 (quatro mil) 
pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 (três mil) pessoas, respeitando critérios de 
equidade para esta definição. 

 
a) V V F F V V 
b) V F V V F V 
c) F F V F V V 
d) F V V F V V 
e) V V F F V F 

 







