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Nº da inscrição:____ 

 
EnfermeiroEnfermeiroEnfermeiroEnfermeiro(a)(a)(a)(a)    

 
 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

Leia e siga atentamente as instruções abaixo: 

1. Acompanhe, com o fiscal, a conferência da paginação e número de questões do seu 
Caderno de Prova, apontando imediatamente qualquer falha encontrada. 

2. Leia toda a prova para tomar contato com os assuntos em questão. 

3. Em cada questão deve ser assinalada somente uma das alternativas. 
4. Na avaliação desta prova, somente serão consideradas as respostas marcadas adequadamente 

no “CARTÃO-RESPOSTA” de computador, que não deve conter rasuras. Questões que 
contenham respostas com rasuras ou mais de uma alternativa assinalada serão anuladas. 

5. O tempo de duração desta prova é de até três horas (das 9 horas às 12 horas), contado a partir 
do sinal do início da mesma. 

6. Os candidatos poderão levar o caderno de provas, depois de transcorrida 01 (uma) hora 
do início da mesma, tempo mínimo de permanência do candidato no certame. 

7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser dirigido, em voz alta, ao fiscal da sala. 
8. As 40 (quarenta) questões da prova são de múltipla escolha. Leia com atenção o(s) texto(s) e os 

enunciados das questões. Para evitar rasuras no “CARTÃO-RESPOSTA”, ao encontrar a 
alternativa correta, segundo o enunciado da questão, assinale a alternativa correta na GRADE-
RASCUNHO, a qual consta na última folha da prova. Posteriormente, transcreva a alternativa no 
“CARTÃO-RESPOSTA”. 

9. Os dois últimos candidatos que assinarem a Ata de Presença deverão acompanhar o fiscal de 
sala para conferência e lacre dos cartões. 

10. Estrutura da Prova por disciplina: 
Parte I – Língua Portuguesa 10 (dez) questões 2,00 (dois) pontos 

Parte II – Conhecimento Específico, 
Didática e Estrutura de Ensino 20 (vinte) questões 4,00 (quatro) pontos 

Parte III – Legislação Municipal e 
Saúde Pública 10 (dez) questões 2,00 (dois) pontos 

 
Prova Teórica – 27/10/2013 

 
Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 

Site: http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos 
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PARTE I – LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Dependência eletrônica 
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      Não faz muito tempo, os pais se preocupavam com os filhos que ficavam horas demais __ 
frente do computador. Em um curto espaço de tempo, essa preocupação deixou de ser um 
problema, pois a internet e os meios eletrônicos estão na palma das nossas mãos. Hoje, os 
celulares são os principais responsáveis pela dependência dos meios eletrônicos. De acordo com 
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil chegou a 245,2 milhões de aparelhos, 
em janeiro de 2012.  
      Grande facilitadora do contato entre pessoas distantes, da localização geográfica e dos 
passatempos mais variados, a tecnologia, além de contribuir em muitos aspectos da vida 
cotidiana, também é a responsável por traumas psicológicos. Os efeitos podem ser comparados 
aos do álcool e da cocaína.  
     É importante que o usuário saiba identificar a dependência do uso normal, tendo em vista que 
uma pesquisa do Google, em 2012, apontou que 73% dos brasileiros que possuem smartphones 
não saem de casa sem eles. Alguns sintomas podem ser apontados para diferenciar os tipos de 
uso. Passa ___ ser preocupante quando a pessoa sente constante necessidade de verificar o que 
acontece na internet, diminui o contato físico com familiares e amigos ou não tem interesse em 
atividades fora da rede.  
     Em um mundo em que a internet e os celulares são ferramentas profissionais em quase todas 
___ atividades, o próprio usuário deve saber o que valorizar quando tiver a oportunidade de estar 
off-line por alguns momentos. O contato com ___ natureza, incluindo os animais, com pessoas 
próximas e trabalhos manuais ajuda a refletir sobre outra percepção de mundo, que não é a do 
mundo virtual.  
     Mesmo essencial na maioria dos momentos, seja em casa ou no trabalho, a tecnologia deve 
ser usada com moderação. Ficar uma hora por dia longe das atividades virtuais já é considerado 
um bom tempo para reorganizar os pensamentos. Experimente também desabilitar os avisos de 
novos e-mails ou notificações das redes sociais do seu celular. Serão atitudes essenciais para 
ganhar mais qualidade de vida.  
 

Ivan Pinto (Psicólogo) 
Zero Hora, 14 de setembro de 2013. 

 

1. A alternativa que completa corretamente as lacunas no texto, com relação ao correto uso da crase nas linhas 
01, 14, 18 e 19, respectivamente, é:  
a) a – a – as – a. 
b) à – a – as – a. 
c) à – à – às – a. 
d) a – a – às – à. 
e) à – a – as – à. 
 
2. Está em desacordo com as ideias presentes no texto: 
a) Os pais não precisam mais se preocupar com uso excessivo da internet, já que os computadores passaram a 

ser pouco utilizados, sendo substituídos por aparelhos eletrônicos mais sofisticados, como celulares, 
smartphones, etc.  

b) A tecnologia contribui muito para as atividades diárias, podendo apresentar-se como negativa, causando 
traumas psicológicos. 

c) Mesmo sendo bastante positiva em nossas vidas, a tecnologia, segundo o autor, deve ser usada de maneira 
moderada. 

d) A dependência pode ser identificada quando o usuário sente necessidade de verificar o que se passa no mundo 
virtual. 

e) Os efeitos da dependência eletrônica já podem ser comparados aos efeitos de outras dependências, como a de 
algumas drogas lícitas e ilícitas.  
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3. Não é objetivo comunicativo do texto: 
a) Alertar as pessoas sobre o uso excessivo dos aparelhos eletrônicos e da internet. 
b) Informar sobre alguns dos sintomas da dependência eletrônica. 
c) Dar dicas para que as pessoas tenham melhor qualidade de vida e façam atividades positivas quando estão off-

line. 
d) Comparar o comportamento das pessoas dependentes da rede e dos aparelhos eletrônicos com as que não os 

utilizam.  
e) Chamar a atenção para a importância de o usuário identificar a dependência. 
 
4. Leia com atenção as assertivas a seguir: 
I – Nas linhas 22 e 23, a colocação entre vírgulas, “Mesmo essencial na maioria dos momentos, seja em casa ou 

no trabalho, a tecnologia deve ser usada com moderação.”, trata-se de um aposto. 
II – Na frase “De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Brasil chegou a 245,2 milhões 

de aparelhos, em janeiro de 2012.” (linhas 04, 05 e 06) temos um argumento de provas concretas e a 
expressão “de acordo com” traz em si a ideia de conformidade. 

III – Na frase: “Passa ___ ser preocupante quando a pessoa sente constante necessidade de verificar o que 
acontece na internet, diminui o contato físico com familiares e amigos ou não tem interesse em atividades fora 
da rede.” (linhas 14, 15 e 16), a expressão ou em destaque introduz uma oração coordenada sindética 
alternativa. 

IV – A palavra “pois” (linha 03) introduz uma oração subordinada explicativa. 
A alternativa com a resposta correta é: 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas II e III. 
e) Apenas II, III e IV. 
 
5. A relação entre os elementos citados a seguir está correta, com exceção de: 
a) Essa (linha 02) / “filhos que ficavam horas demais __ frente do computador.” (linhas 01 e 02). 
b) Nossas (linha 03) / “das pessoas em geral, incluindo o autor e os leitores". 
c) Que (segundo QUE da linha 12) / “brasileiros” (linha 12). 
d) Que (linha 01) / “filhos” (linha 01). 
e) Eles (linha 13) / “brasileiros” (linha 12). 
 
6. Leia atentamente as assertivas abaixo: 
I – Segundo o autor não cabe ao próprio usuário dos aparelhos eletrônicos identificar a sua dependência, isso deve 

ser feito unicamente por um profissional especializado.  
II – No trecho “Ficar uma hora por dia longe das atividades virtuais já é considerado um bom tempo para 

reorganizar os pensamentos.” (linhas 23 e 24), o uso da palavra já deixa implícito que não se espera que uma 
hora seja um bom tempo. 

III – A palavra “passatempos” (linha 08) é formada por justaposição. 
A alternativa correta é:  
a) Apenas I. 
b) Apenas II e III. 
c) Apenas II. 
d) Apenas I e II. 
e) I, II e III. 
 
7. O uso das palavras “pois” (linha 03), “também” (linha 09) e “quando” (linha 14) estabelecem, respectivamente, 
relações de: 
a) Explicação – adição – hipótese. 
b) Causa e consequência – oposição – tempo. 
c) Explicação – adição – hipótese. 
d) Causa e consequência – concessão – tempo. 
e) Explicação – adição – tempo. 
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08. Em “Em um mundo em que a internet e os celulares são ferramentas profissionais em quase todas ___ 
atividades, o próprio usuário deve saber o que valorizar quando tiver a oportunidade de estar off-line por alguns 
momentos.” (linhas 17, 18 e 19), a classe gramatical dos termos destacados, na ordem em que aparecem, é:  
a) Substantivo – advérbio – conjunção- substantivo.  
b) Pronome indefinido – adjetivo – conjunção – substantivo.  
c) Pronome indefinido – substantivo – conjunção – pronome oblíquo.  
d) Substantivo – verbo – conjunção – artigo.  
e) Adjetivo – advérbio – pronome – substantivo. 
 
09. Leia atentamente as afirmativas a seguir: 
I – Na frase “Hoje, os celulares são os principais responsáveis pela dependência dos meios eletrônicos.” (linhas 

03 e 04) o uso da palavra “principais” deixa implícito que existem outros aparelhos eletrônicos que geram 
dependência. 

II – Na colocação final, que encerra o texto, ao afirmar: “Serão atitudes essenciais para ganhar mais qualidade de 
vida.” (linhas 25 e 26), podemos entender que o autor sugere que a dependência de aparelhos eletrônicos 
compromete a qualidade de vida das pessoas.  

III – A expressão “Não faz muito tempo” (linha 01) utilizada pelo autor dá a entender que as mudanças geradas 
pelos eletrônicos têm sido rápidas.  

IV – De acordo com o autor, dificilmente quem usa aparelhos tecnológicos não está dependente, já que é muito 
difícil diferenciar o uso normal da dependência.  

A alternativa correta é:  
a) Apenas I e II. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas I, III e IV. 
e) Apenas II, III e IV. 
 
10. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, palavras acentuadas pelas mesmas regras que 
dependência (linha 04), geográfica (linha 07), também, (linha 24) e já (linha 23): 
a) Diárias - médicas – não – dó. 
b) Mídia - psiquiátricos – nação – até. 
c) Violência – prática – até – três. 
d) Possível – vítimas – país – até. 
e) Diárias - relatório – então – país. 
 

PARTE II – CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

11. Referente a resolução do COFEN n. 358, de 15 de outubro de 2009 que dispõe a respeito da Sistematização 
da Assistência de Enfermagem  (SAE) e implementação do processo de enfermagem em ambientes públicos ou 
privados. Com base nesta resolução, marque F para as alternativas falsas e V para as verdadeiras: 
(__) O processo de enfermagem (PE) é um instrumento que orienta o cuidado profissional de enfermagem e a 

documentação da prática profissional. 
(__) O PE deve estar baseado em um suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de 

diagnósticos de enfermagem, o planejamento das intervenções e forneça a base para a avaliação dos 
resultados de enfermagem alcançados. 

(__) A operacionalização e documentação do PE evidencia a contribuição da enfermagem na atenção à saúde, 
aumentando a visibilidade e reconhecimento profissional. 

(__) Ao enfermeiro, incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, cabendo lhe 
privativamente, o diagnóstico de enfermagem. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 
a) V – F – V – F. 
b) F – F – V – V. 
c) V – V – V – F. 
d) F – V – F – V. 
e) V – V – F – F. 
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12. A consulta de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro, composto por várias etapas: coleta de 
dados, diagnóstico de enfermagem, o planejamento, a implementação da assistência e a avaliação.  A partir deste 
contexto, é correto afirmar que:  
a) Teorias ou modelos conceituais de enfermagem não necessitam nortear o processo. 
b) Deve ser realizado pelo enfermeiro de maneira automática e burocratizada. 
c) Deve focalizar a individualização do cuidado por meio de uma abordagem de solução de problemas. 
d) Deve ser feito pelos demais membros da equipe de enfermagem na impossibilidade de ser realizado pelo 

enfermeiro. 
e) O enfermeiro deve eleger quais passos do processo de enfermagem deseja implementar na sua assistência, 

tendo em visto as demandas da unidade. 
 
13. Em uma unidade de saúde da Estratégia de Saúde da Família – ESF, com uma população adscrita de 5000 
usuários, chega a unidade Sr. João de 80 anos de idade, acompanhado de seu filho e esposa, hipertenso, 
referindo cefaléia intensa, apresentando arritmia cardíaca, afasia, disfagia, diminuição da força e alterações na 
visão. O enfermeiro é solicitado pela equipe de enfermagem para avaliar o cliente. O médico da unidade não se 
encontra devido a estar realizando visitas domiciliares. O enfermeiro acolhe o paciente e sua família e faz o 
atendimento. Ante a situação apresentada, qual a conduta a ser tomada, a partir da operacionalização da ESF 
definida na Portaria. Assinale a alternativa correta: 
a) O enfermeiro tem a obrigação de prestar assistência e resolver o problema, tendo em vista que a ESF preza 

pela resolutividade dos problemas apresentados pela população adscrita, e por ser um diagnóstico sugestivo de 
Acidente Vascular Encefálico (AVE) o enfermeiro deve dar conta na unidade. 

b) Trata-se de um quadro sugestivo de insuficiência congestiva e este deve ser tratado rapidamente no hospital de 
referência. O filho deve ser orientado a levá-lo o mais breve possível. 

c) Trata-se de um quadro sugestivo de AVE, este paciente necessita ser referenciado para o atendimento em uma 
instância do Sistema Único de Saúde (SUS) especializado. O enfermeiro deve providenciar o mais rápido 
possível o transporte pelo sistema de atendimento móvel de urgência. 

d) Trata-se de um quadro sugestivo de AVE, para tanto o objetivo da ESF é a atuação efetivamente na prevenção 
de doenças e promoção da saúde, para tanto deve orientar a família a procurar o serviço de urgência do 
município. 

e) A ESF deve atender apenas as situações de baixa complexidade, para tanto este paciente deve ser 
encaminhado para a gestão municipal encaminhar o indivíduo. 

 
14. O câncer do colo do útero é uma afecção que inicia com lesões intra epiteliais progressivas que podem evoluir 
para um processo invasor num período que varia de 10 a 20 anos. Os fatores de risco mais importantes para o 
desenvolvimento do câncer do colo do útero são, exceto: 
a) Início precoce da atividade sexual. 
b) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano. 
c) Uso prolongado de contraceptivos orais ou injetáveis. 
d) Higiene íntima adequada. 
e) Atividade sexual com múltiplos parceiros. 
 
15. O câncer de mama é um dos cânceres mais frequentes entre as mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo, 
entretanto, é um câncer de bom prognóstico se diagnosticado e tratado oportunamente. Relacionado a este 
problema de saúde pública, compete ao enfermeiro atuante na atenção básica, exceto: 
a) Realizar atendimento integral às mulheres. 
b) Realizar consulta de enfermagem atentando para os fatores de risco. 
c) Prescrever medicações, conforme protocolo ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, 

observadas as disposições legais da profissão. 
d) Realizar atenção domiciliar, quando necessário. 
e) Pactuar com os gestores o atendimento dos casos na alta complexidade. 
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16. Marque a alternativa correta. HBsAg é um marcador sorológico de triagem para a hepatite B e, este é: 
a) É o primeiro marcador a surgir após a infecção, em torno de 30 a 45 dias, e pode permanecer detectável por até 

120 dias nos casos de hepatite aguda. Ao persistir além de seis meses caracteriza a infecção crônica. 
b) Este marcador é utilizado na triagem para a hepatite B por detectar tanto o anticorpo IgG quanto o anticorpo IgM. 
c) É o marcador que indica contato prévio com o vírus. Permanece detectável por toda a vida nos indivíduos que 

tiveram a infecção. 
d) É o único marcador que confere imunidade ao VHB. 
e) É indicativo de replicação viral e, portanto, de alta infectividade. 
 
17. Referente à dengue assinale a alternativa incorreta: 
a) Pode apresentar-se como infecção inaparente, dengue clássico, febre hemorrágica da dengue ou síndrome do 

choque da dengue. 
b) Os mosquitos da espécie Aedes Aegypti são os mais importantes na transmissão da doença.  
c) Os municípios necessitam ter um plano de contigência. 
d) O diagnostico é realizado somente com a realização de exames específicos. 
e) A transmissão do ser humano para o mosquito ocorre enquanto houver a viremia, esse período começa 01 (um) 

dia antes do aparecimento da febre e vai até o 6º dia da doença.  
 
18. O Brasil vive em um período em que ocorre a redução dos níveis da fecundidade e da mortalidade. Desta 
maneira, acarreta transformações no padrão etário da população. Este momento caracteriza-se por: 
a) Controle eficaz do regime terapêutico. 
b) Urbanização da mulher. 
c) Natalidade. 
d) Fortalecimento do controle social. 
e) Transição demográfica. 
 
19. Relacione a primeira coluna com a segunda, e marque a sequencia correta: 
A) Placenta prévia 
 
 
B) Mola hidatiforme 
 
 
C) Descolamento prematuro 
da placenta 
 
 
D) Pré-eclâmpsia/eclampsia 
 
 
E) Abortamento evitável 
 

(__) O diagnóstico clínico pode ser feito pela presença de sangramento 
vaginal intermitente, geralmente de pequena intensidade, indolor e, por vezes, 
acompanhado de sinais patognomônicos. 
(__) Corresponde a um processo patológico da segunda metade da gravidez, 
em que a implantação da placenta, inteira ou parcialmente, ocorre no 
segmento inferior do útero. 
(__) Ao exame obstétrico, o útero, em geral, encontra-se hipertônico, doloroso, 
sensível às manobras palpatórias; os batimentos cardíacos fetais podem estar 
alterados ou ausentes. 
(__) Ocorre após a 20ª semana de gestação, classicamente pelo 
desenvolvimento gradual de hipertensão e proteinúria. 
(__) Presença de sangramento vaginal discreto ou moderado, sem que ocorra 
modificação cervical, geralmente com sintomatologia discreta ou ausente. 

 

a) A, B, C, D, E. 
b) A, B, E, C, D. 
c) B, A, C, D, E. 
d) E, D, C, A, B. 
e) B, A, C, E, D. 
 
20. Quanto à infecção pelo papilomavírus humano (HPV) assinale a alternativa incorreta: 
a) Atualmente são conhecidos mais de 70 tipos, 20 dos quais podem infectar o trato genital. 
b) Tem baixo potencial de oncogenicidade. 
c) Seu tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. 
d) A transmissão sexual ocorre na maioria dos casos. 
e) É de grande importância clínica e epidemiológica conhecer os fatores associados aos processos de infecção e 

oncogênese, visando dessa forma contrabalancear as influências dos fatores de risco. 
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21. Quanto às úlceras por pressão, é correto afirmar: 
a)  A escara é uma úlcera por pressão e devido à presença de tecido necrosado, não é passível o estadiamento. 
b) Quando há perda cutânea de espessura total com destruição, necrose tissular e lesão muscular, consideramos 

estágio I. 
c) Quando há perda cutânea de espessura total, incluindo necrose de tecido subjacente e lesão óssea, 

consideramos estágio II. 
d) Quando a úlcera se apresenta como uma cratera profunda com ou sem formação de cavidades nos tecidos 

adjacentes, apresentando uma área de abrasão, consideramos estágio III. 
e) Quando há perda cutânea de espessura parcial e comprometimento de epiderme, de derme ou de ambas, 

consideramos estágio IV. 
 
22. Relacione a doença com sua clinica: 
A) Herpes genital. 
B) Síndrome do corrimento cervical. 
C) Condiloma acuminado. 
D) Sífilis.  
E) Candidíase vulvovaginal. 
(__) Presença de mucopus cervical associado ou não à hiperemia, friabilidade, ectopia ou colpite, verificados 

obrigatoriamente ao exame especular. 
(__) Apresenta pequenas lesões ulcerativas na região anogenital, que foram precedidas por lesões vesiculosas 

isoladas ou agrupadas. 
(__) Presença de lesão vegetante característica ou subclínica na região anogenital, única ou múltipla, localizada ou 

difusa e de tamanho e visibilidade variáveis. 
(__) Doença infecciosa de transmissão sexual ou materno-fetal, sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos de 

agudização e períodos de latência clínica de menor ou maior tempo de duração.  
(__) É muito comum no transcorrer da gravidez, podendo apresentar recidivas pelas condições propícias do pH 

vaginal que se estabelece nesse período. 
Marque a alternativa que apresenta sequencia correta de cima para baixo: 
a) A, B, C, D, E. 
b) B, A, E, D, C. 
c) B, A, D, C, E. 
d) B, A, C, E, D. 
e) B, A, C, D, E. 
 
23. A cetoacidose diabética é uma complicação que se caracteriza por: 
a) Aumento dos níveis de glicose no sangue e pode estar presente em pacientes com quadro clínico de infecções 

graves. 
b) Não apresentar sintomas nas suas fases iniciais, mas evolui ao longo do tempo, acometendo a maioria dos 

portadores de diabetes após 20 anos de doença. 
c) Apresentar os sinais de hálito cetônico, confusão mental e hemorragia digestiva. 
d) Apresenta uma queda da glicose evidenciada pela melhora clínica do paciente. 
e) Aumento da hipertensão arterial e por consequência da glicose, vômitos em jato e cefaleia holocraniana. 
 
24. Os pacientes com diabetes e seus familiares devem conhecer os sintomas da descompensação da doença, 
distinguindo aqueles sinais indicativos de gravidade para a procura do serviço de emergência. Você como 
enfermeiro da unidade, para quais sinais iniciais iria orienta-los para ficar alertas?  
a) Hipotensão arterial sistêmica, fadiga, sudorese e confusão mental. 
b) Polidipsia, poliúria, enurese, visão turva, fadiga e náuseas. 
c) Diplopia, sudorese, dispneia e parada cardiorrespiratória. 
d) Diplopia, polidipsia, polifagia, náuseas e sudorese. 
e) Neuropatia, polidipsia, visão turva e dor. 
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25.  A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É 
um dos mais importantes fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cerebrovasculares 
e renais. Para tanto o objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial é:  
a) Reduzir os gastos relacionados ao tratamento farmacológico e hospitalar. 
b) Reduzir a frequência de pacientes com HAS nas unidades de saúde. 
c) Reduzir a morbidade e mortalidade cardiovascular do paciente hipertenso. 
d) Evitar complicações, tendo em vista a necessidade de cuidadores domiciliares. 
e) Aumentar o uso de fármacos usados em hipertensos. 

 
26. A Estratégia de Saúde da Família é a estratégia prioritária para a reorientação do modelo tradicional e para sua 
organização de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A Atenção Básica tem como fundamentos:  
I. Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a 

porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e 
a programação descentralizada, e em consonância com o princípio da equidade. 

II. Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita evitando a 
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

III. Valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento constante de sua formação e 
capacitação. 

IV. Realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, como parte do processo de 
planejamento e programação. 

V. Estimular a participação popular e o controle social. 
Em relação às afirmativas acima relacionadas, assinale a alternativa correta: 
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas, I, II, III e V estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I e V estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
 
27. A lei N.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003 dispõe sobre o Estatuto do Idoso, o qual assegura ao idoso seus 
direitos. Assinale a alternativa incorreta: 
a) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, 

aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
b) É obrigação da família, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas 

sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 
c)  Compete ao poder público criar oportunidades de acesso do idoso à educação. 
d) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços. 
e) Compete ao poder público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 

contínuo, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 
 
28. O climatério é definido pela Organização Mundial da Saúde como uma fase biológica, que compreende a 
transição entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da vida da mulher. Relacionado a este tema, assinale a 
alternativa incorreta: 
a) Este grupo populacional precisa estar incluído no planejamento e é necessário que haja recursos financeiros 

para implementação das ações, além de apoio técnico, envolvimento com a sociedade civil, entre outros 
elementos destinados a este fim. 

b) A implantação da atenção à saúde da mulher no climatério pressupõe a existência de profissionais de saúde 
capacitados(as) e sensibilizados(as) para as particularidades inerentes a este grupo populacional. 

c) A atenção secundária é o nível de atenção adequado para atender a grande parte das necessidades de saúde 
das mulheres no climatério. 

d) Como cidadãs de direitos, as mulheres no climatério também devem ser chamadas a participar e exercer o 
controle social, nos espaços do SUS, nas experiências de gestão participativa, na mobilização da comunidade 
para as ações de saúde coletiva. 

e) O tratamento hormonal deve ser encarado como uma opção terapêutica para os casos em que existam 
indicações específicas. 
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29. Referente à raiva é incorreto afirmar que: 
a) Deve-se fazer o controle sorológico a cada cinco anos dos profissionais que se expõem permanentemente ao 

risco de infecção ao vírus da raiva, administrando-se uma dose de reforço sempre que os títulos forem 
inferiores a 0,5 UI/ml. 

b) Para titulação de anticorpos antirrábicos humano, recomenda-se que seja coletado 5ml de sangue em tubo sem 
anticoagulante, que deve ser centrifugado preferencialmente no mesmo dia, com o objetivo de separar o soro. 

c) A profilaxia pré-exposição deve ser indicada para pessoas com risco de exposição permanente ao vírus da raiva, 
durante atividades ocupacionais. 

d)  A vacina não deve ser aplicada na região glútea. 
e) Todos os mamíferos são suscetíveis ao vírus da raiva e, portanto, podem transmiti-la. 
 
30. Os profissionais de saúde quando realizam a Notificação Compulsória no sistema do SINAN – 
Sistema Nacional de Agravos de Notificação, essa solicitação obedece a qual fluxo:  
a) Unidade de saúde - Programa específico para cada patologia. 
b) Unidade de Saúde – Regional de Saúde – Secretaria Municipal de Saúde.  
c) Secretaria Municipal de Saúde – Regional de Saúde – Secretaria de Estado de Saúde – Programa específico 

para cada patologia. 
d) Unidade de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde – Regional de Saúde – Secretaria de Estado de Saúde – 

Programa específico para cada patologia. 
e) Unidade de Saúde – Regional de Saúde – Ministério da Saúde. 

 
PARTE III – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL e SAÚDE PÚBLICA 

 
31. Em relação aos conselhos municipais de saúde assinale a alternativa errada: 
a) Tem caráter permanente; 
b) São órgãos colegiados compostos por representantes do governo, dos prestadores de serviço, dos profissionais 

de saúde (50%) e dos usuários (50%); 
c) Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos 

econômicos e financeiros;  
d) A maioria dos representantes devem ser representantes do governo, pois eles é quem organizam e gerenciam 

os serviços. 
e) Têm caráter deliberativo. 
 
32. Baseando-se na Constituição Federal (art. 196 a 200), Seção II da Saúde coloque (V) para a alternativa 
verdadeira e (F) quando for falsa.  
(__) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença. 
(__) Ao Sistema Único de Saúde (SUS) não compete incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 

científico e tecnológico. 
(__) É facultada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 

lucrativos. 
(__) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do SUS, tendo em vista, ser um ato 

ilegal. 
(__) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único. 
Marque a alternativa que compreende a sequencia correta de cima para baixo: 
a) V, F, F, F, F. 
b)  V, V, V, F, V. 
c)  V, V, V, F, F. 
d)  V, F, V, V, V. 
e)  V, F, F, F, V. 
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33.  São princípios correlacionados ao SUS: 
a) Universalidade, pessoalidade e legalidade. 
b) Universalidade, igualdade e equidade. 
c) Igualdade, legalidade e pessoalidade. 
d) Universalidade, pessoalidade e equidade. 
e) Universalidade, parcialidade e municipalidade. 
  
34. A atenção básica é norteada por princípios, dentre eles temos o principio da longitudinalidade. Marque a 
alternativa que explica este conceito: 
a) A presença do atributo de longitudinalidade tende a produzir diagnósticos e tratamentos mais precisos, que 

reduzem os encaminhamentos desnecessários para especialistas e a realização de procedimentos de maior 
complexidade. 

b) Particularidade ou característica de longevo: que está relacionado à duração da vida. 
c) Caracteriza-se pelo aumento do número médio de filhos e pelo aumento da população idosa. 
d) Caracteriza-se pelo aumento na população mundial do número de pessoas com idade superior a 60 anos. 
e) Este atributo dá-se a partir da interação de três elementos essenciais: população, estrutura física e reuniões de 

equipe. 
 
35. Marque a alternativa correta: Entende-se por intersetorialidade como sendo a:  
a) A evolução do homem, pois ele tenta aperfeiçoar as suas aptidões através da interação com o seu meio 

envolvente. 
b) A defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece a mesma atenção à 

saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual. 
c) Articulação das possibilidades dos distintos setores do pensar a questão saúde, de corresponsabilizar pela 

garantia de saúde como direito humano e de cidadão. 
d)  A proposta de um trabalho coletivo para que o SUS seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo. 
e)  A doutrina do SUS que objetiva conjugar as ações realizadas pelos profissionais de saúde em categorias. 
 

36. De acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta: 
a) A Constituição prevê que os cargos, empregos e funções públicas também são acessíveis aos estrangeiros, na 

forma da lei. 
b) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

c) Considerando as possibilidades de prorrogações, o prazo máximo de validade de concursos públicos é de 4 
(quatro) anos.  

d) A Constituição veda a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público. 

e) A Constituição prevê expressamente a reserva de 10% (dez por cento) dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência. 

 
37. De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí, analise as afirmativas abaixo e 
após assinale a alternativa correta: 
I – Os cargos públicos serão de Provimento Efetivo ou em Comissão. 
II – Cargo Público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, remunerado pelos cofres 

públicos municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a servidor 
público. 

III – Para o Regime Jurídico, Referência é a identificação numérica do valor pecuniário da classe. 
a) Apenas II é correta. 
b) Apenas I e II são corretas. 
c) Apenas III é correta. 
d) Apenas II e III são corretas. 
e) Apenas I e III são corretas. 
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38. Segundo o caput do artigo 37 da Constituição Federal, a administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de: 
a) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
b) Legalidade, informalidade, oralidade, supremacia e publicidade. 
c) Formalidade, oralidade, supremacia do interesse público e eficiência. 
d) Legalidade, economicidade, eficácia, ética e eficiência. 
e) Legalidade, praticidade, formalidade, interesse público, publicidade. 
 
39. O artigo 10º do Regime Jurídico dos servidores públicos municipais de Ijuí prevê 6 (seis) formas de provimento 
de cargos públicos, assinale abaixo a alternativa não prevista no rol (incisos) do referido artigo: 
a) Promoção. 
b) Aproveitamento. 
c) Nomeação. 
d) Reversão. 
e) Reintegração. 
 
40. Assinale a alternativa correta que não configura caso de pena de demissão ao servidor, conforme previsto no 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Ijuí: 
a) Inassiduidade ou impontualidade habituais. 
b) Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal. 
c) Revelação de segredo apropriado em razão do cargo. 
d) Retirar sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. 
e) Aplicação irregular de dinheiro público. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRADE-RASCUNHO  
Concurso Público nº 01/2013 – Ijuí 

 

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 

                    

 
PROVA TEÓRICA – 27/10/2013 

 
Entidade Executora: FIDENE – Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do RS 

Site: http://www.unijui.edu.br/asc/concursos-publicos 

 




