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 NOME DO CANDIDATO                                                                                              NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 40 (quarenta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 
distribuídas sem falhas ou repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 10 

MATEMÁTICA 11 a 15 

CONHECIMENTOS GERAIS/ LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 16 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 21 a 40 

 
Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de 
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências 
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não 

esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das 

questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.  

Exemplo:        

 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.  

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que 

antecedem o encerramento da prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a 

realização da prova objetiva. 

 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado 

no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com 

prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata 

e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas. 

14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando. 

15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado 

pelo candidato.

ENFERMEIRO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
[...] 
 
Ainda na véspera eram seis viventes, contando com o 
papagaio. Coitado, morrera na areia do rio, onde 
haviam descansado, à beira de uma poça: a fome 
apertara demais os retirantes e por ali não existia sinal 
de comida. Baleia jantara os pés, a cabeça, os ossos 
do amigo, e não guardava lembranças disto. Agora, 
enquanto parava, dirigia as pupilas brilhantes para os 
objetos familiares, estranhava não ver sobre o baú de 
folhas a gaiola pequena onde a ave se equilibrava mal. 
Fabiano também às vezes sentia falta dela, mas logo a 
recordação chegava. Tinha andado a procurar raízes, á 
toa: o resto da farinha acabara, não se ouvia um berro 
de rês perdida na catinga. Sinhá Vitória, queimando o 
assento no chão, as mãos cruzadas, segurando os 
joelhos ossudos, pensava em acontecimentos antigos 
que não ser relacionavam: festa de casamento, 
vaquejadas, novenas, tudo numa confusão. 
Despertara-a um grito áspero, vira de perto a realidade 
e o papagaio, que andava furioso com os pés 
apalhetados, numa atitude ridícula. Resolvera de 
supetão aproveitá-lo como alimento e justificara-se 
declarando a si mesma que ele era mudo e inútil. Não 
podia deixar de ser mudo. Ordinariamente a família 
falava pouco. E depois daquele desastre viviam todos 
calados, raramente soltavam palavras curtas. O louro 
aboiava, tangendo um gado inexistente, e latia 
arremedando a cachorra. [...] (Vidas secas, Graciliano 
Ramos) 
 
O excerto acima servirá como texto base para as 
repostas das questões 1, 2 e 3. 
 

Questão 01  
 
Qual foi o motivo que determinou a morte do 
papagaio? 
 

(A) O fato de ele não saber falar. 
(B) A cachorra o comeu. 
(C) A fome.  
(D) Ele havia ficado doente por falta de comida.  
(E) Houve um desastre. 

 

Questão 02  
 
Por que o papagaio era mudo? 

 
(A) Porque ele andava furioso. 
(B) Porque ele tinha medo da cachorra. 
(C) Porque ele nasceu com esse defeito. 
(D) Porque ele também sentia fome. 
(E) Porque a família pouco falava. 

 

Questão 03  
 
Complete as lacunas e assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
Graciliano Ramos foi um __________ pertencente ao 
período ____________ brasileiro. 
 

(A) prosador, modernismo 
(B) poeta, romantismo 
(C) prosador, romantismo 
(D) prosador, arcadismo 
(E) poeta, simbolismo 

 

 

Questão 04  
 
Assinale a alternativa cujo uso da crase esteja 
CORRETO em relação à norma culta da Língua 
Portuguesa. 
 

(A) A bailarina equilibrou-se sobre às pernas. 
 

(B) À vista de animais ferozes, qualquer corajoso 
treme. 
 

(C) Ficaram à espreitar as ações dos demais 
transeuntes. 

 

(D) Ele foi condenado a ficar sempre calados. 
 

(E) Pedimos à todos os que puderam ajudar. 
 

Questão 05  
 
Assinale a alternativa ERRADA: 

 
(A) O assaltante não revelou por que desistiu do 

assalto. 
 

(B) Porque eu quis, a minha vida mudou. 
 

(C) Eis o porquê de tanto mistério. 
 

(D) Você não me contou o ocorrido. Por quê? 
 

(E) Ela não falou por que estava com medo da 
reação das outras pessoas. 

 

Questão 06  
 
“Eu não sou a pessoa que tu procuras, mas desejava 
ver-te, ou, pelo menos, possuir o teu retrato”.  
 
Se o pronome tu fosse substituído por Vossa 
Excelência, em lugar das palavras destacadas na frase 
acima teríamos, respectivamente: 

 
(A) procura, vê-la, seu 
(B) procurai, ver-vos, seu 
(C) procura, vê-lo, vosso 
(D) procuras, ver-vos, vosso 
(E) procurais, ver-vos, seu 
 

Questão 07  
 
Assinale a alternativa cuja palavra pode trocar de 
gênero apenas pela troca do artigo que a antecede 
sem que nenhuma alteração ortográfica aconteça. 

 
(A) Princípio. 
(B) Cantor. 
(C) Cumprimento. 
(D) Artista. 
(E) Réu. 

 

Questão 08  
 
Qual alternativa contém substantivos cujos sufixos 
“ês” e “esa” estão empregados de forma INCORRETA? 

 
(A) Pequeneza, inglês, tailandês, burguesa. 
(B) Duquesa, holandês, pequinês, princesa. 
(C) Português, marquesa, francês, realeza. 
(D) Singeleza, camponesa, princesa. 
(E) Chinês, burguêz, camponeza, freguesa. 
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Questão 09  
 
Assinale a alternativa que trata dos temas abordados 
pela canção: 
 
Comida (Arnaldo Antunes)  
 

Bebida é água 
Comida é pasto? 
Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê? 
A gente não quer só comida 
A gente quer comida, diversão e arte. 
A gente não quer só comida 
A gente quer saída para qualquer parte. 
A gente não quer só comida 
A gente quer bebida, diversão, balé. 
A gente não quer só comida 
A gente quer a vida como a vida quer. 
Bebida é água 
Comida é pasto 
Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê? 
A gente não quer só comer,  
a gente quer comer, quer fazer amor. 
A gente não quer só comer, 
a gente quer prazer pra aliviar a dor. 
A gente não quer só dinheiro, 
a gente quer dinheiro e felicidade. 
A gente não quer só dinheiro,  
a gente quer inteiro e não pela metade.  
 

(A) Necessidades e direitos. 
(B) Espiritualidade e misticismo. 
(C) Direitos e deveres. 
(D) Diversão e deveres. 
(E) Consumismo e individualismo. 

 

Questão 10  
 
Leia o excerto de um texto escrito pelo sociólogo 
Herbert José de Souza, o Betinho, e assinale a 
alternativa que corresponde ao seu conteúdo: 
 
“[...] Miséria é imoral. Pobreza é imoral. Talvez seja o 
maior crime moral que uma sociedade possa cometer. 
Colocar pessoas na indigência, e admitir o absurdo de 
uma minoria milionária, esbanjadora e indiferente, ao 
lado de milhões e milhões de indivíduos que não têm o 
que comer”. 
 

(A) A imoralidade precisa ser combatida pela 
sociedade. 
 

(B) A pobreza é imoral porque uma minoria 
privilegiada aceita que a maioria passe fome. 

 
(C) A sociedade é composta por uma maioria 

milionária. 
 

(D) A fome transforma o indivíduo em uma pessoa 
imoral. 

 
(E) A imoralidade leva à fome. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 11  
 
Sabendo que uma fábrica produz 270 chuveiros a cada 
duas horas. Podemos afirmar que a quantidade de 

chuveiros que essa fábrica irá produzir em 36 horas 
será de: 
 

(A) 4210 chuveiros. 
(B) 4860 chuveiros. 
(C) 5328 chuveiros. 
(D) 6400 chuveiros. 
(E) 7100 chuveiros. 

 

Questão 12  
 
Uma pessoa precisa percorrer com seu carro uma 
distancia de 540 km. Sabendo que seu carro consome 
3 litros de combustível a cada 27 km rodados, assinale 
a alternativa que representa a quantidade de litros de 
combustível necessários para que essa pessoa 
consiga completar o trajeto.  

 
(A) 34 litros. 
(B) 40 litros. 
(C) 52 litros. 
(D) 56 litros. 
(E) 60 litros. 

 

Questão 13  
 
Um caminhão foi carregado com 2200 pacotes de 
feijão, sendo que 792 desses pacotes são do tipo A e o 
restante são do tipo B. Com base nessas informações, 
assinale a alternativa que representa a porcentagem de 
pacotes de feijão do tipo A que estão no caminhão. 

 
(A) 12%. 
(B) 22%. 
(C) 28%. 
(D) 36%. 
(E) 41%. 

 

Questão 14  
 
Considere os conjuntos P= {4,8,10,11,13,18} e Q= 
{5,7,8,13,15,18,19}, com base nessas informações 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
(A) P ∩ Q = {8,13,18} 
(B) P U Q = {4,7,8,10,13,19} 
(C) 10 ∉ P 

(D) 11 ∈ Q 

(E) Fazendo a união do conjunto P com o conjunto 
Q, obtém-se um conjunto que contém 12 
elementos.  

 

Questão 15  
 
Um tanque de peixes foi construído no formato de um 
paralelepípedo com as seguintes dimensões: 6m de 
comprimento, 3m de largura e 2,5m de profundidade. 
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar 
que a capacidade total desse tanque em metros 
cúbicos é de: 

 
(A) 28 m³. 
(B) 36,8 m³. 
(C) 45 m³. 
(D) 52,5 m³. 
(E) 65 m³. 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL 

 

Questão 16  
 
Sobre economia, assinale a alternativa CORRETA. 
 

I. Economia é uma ciência que consiste na 
análise da  produção, distribuição  e  
consumo  de bens e serviços. É também 
a ciência social que estuda a atividade 
econômica, através da aplicação da teoria 
econômica, tendo, na gestão, a sua 
aplicabilidade prática. 
 

II. A economia é, geralmente, dividida em dois 
grandes ramos: a microeconomia, que 
estuda os comportamentos individuais, e a 
macroeconomia, que estuda o resultado 
agregado dos vários comportamentos 
individuais. 

 
III. A ciência econômica tenta explicar o 

funcionamento dos sistemas econômicos e 
as relações com os agentes econômicos 
(empresas ou pessoas físicas), refletindo 
sobre os problemas existentes e propondo 
soluções. 

 

(A) Apenas a alternativa I está correta. 
(B) Apenas a alternativa II está correta. 
(C) Todas estão corretas. 
(D) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
(E) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

 

Questão 17  
 
A expressão “desenvolvimento sustentável” é 
amplamente empregada para designar a preservação 
da natureza, com vistas à promoção de uma maior 
conscientização ambiental na sociedade. Sendo assim, 
assinale a alternativa INCORRETA, o que não se 
relaciona com sugestões para o desenvolvimento 
sustentável: 

  
(A) Reciclagem de diversos tipos de materiais: 

reciclagem de papel, alumínio, plástico, vidro, 
ferro, borracha e etc. 

 
(B) Coleta de leite integral. 
 
(C) Tratamento de esgotos industriais e domésticos 

para que não sejam jogados em rios, lagos, 
córregos e mares. 

 
(D) Descarte de baterias de celulares e outros 

equipamentos eletrônicos em locais 
especializados. Estas baterias nunca devem ser 
jogadas em lixo comum; 

 
(E) Geração de energia através de fontes não 

poluentes como, por exemplo, eólica, solar e 
geotérmica. 

 

 

Questão 18  
 

Sobre a cultura, assinale a alternativa CORRETA. 
 

I. Cultura é um conceito de várias acepções. 
 

II. A cultura é também comumente associada 
às formas de manifestação artística e/ou 
técnica da humanidade, como a musica por 
exemplo. 

 
III. O uso de abstração é uma característica do 

que é cultura: os elementos culturais só 
existem na mente das pessoas, em seus 
símbolos tais como padrões artísticos e 
mitos. Entretanto, fala-se também em cultura 
material (por analogia a cultura simbólica) 
quando do estudo de produtos culturais 
concretos (obras de arte, escritos, 
ferramentas etc.). Essa forma de cultura 
(material) é preservada no tempo com mais 
facilidade, uma vez que a cultura simbólica é 
extremamente frágil. 

 
IV. A principal característica da cultura é o 

chamado mecanismo adaptativo: a 
capacidade de responder ao meio de acordo 
com mudança de hábitos, mais rápida do 
que uma possível evolução biológica. 

 
(A) Apenas a alternativa I está correta. 
(B) Apenas a alternativa II está correta. 
(C) Apenas a alternativa III está correta. 
(D) Todas estão corretas. 
(E) Apenas a alternativa IV está correta. 

 

Questão 19  
 
Sobre a situação econômica atual, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

(A) A atual situação econômica do Brasil vem 
causando muita preocupação a toda parcela da 
população que depende do seu próprio trabalho 
para garantir seu sustento. 
 

(B) Sejam empregados ou empresários, estão todos 
preocupados com os rumos que 
nossa economia vem tomando nos últimos 
tempos. 

 
(C) A preocupação com a atual situação econômica 

do Brasil vem fazendo com que empresários 
adiem investimentos e novos empreendedores 
aguardem momentos menos incertos para 
iniciar seus projetos. 

 
(D) A visão real da situação econômica e que os 

brasileiros não se preocupam com a crise 
mundial. 

 
(E) Os números não deixam dúvidas sobre a 

gravidade da situação econômica brasileira, 
muito embora o governo tente mascarar a crise 
com interpretações convenientes e a negação 
dos dados captados pelas diversas consultorias 
econômicas, instituições de classe e até mesmo 
das próprias agências e órgãos governamentais. 

 

Questão 20  
 
De acordo com o Art. 39 da Lei n° 50, de 08 de 
dezembro de 2005, a vacância do cargo público 
decorrerá de:  
 

I. Exoneração. 
II. Demissão. 

III. Ascensão. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Consumo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_sociais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econ%C3%B3mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econ%C3%B3mica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gest%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Macroeconomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abstra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_material
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura_material
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evolu%C3%A7%C3%A3o
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IV. Transferência. 
V. Readaptação. 

VI. Aposentadoria. 
VII. Posse em outro cargo inacumulável. 

VIII. Falecimento. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
 

(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II e III estão corretas. 
(C) Apenas III e IV estão corretas. 
(D) Apenas V e VII estão corretas. 
(E) Todas estão corretas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 21  
 
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca 
de 10% das populações dos centros urbanos de todo o 
mundo, consomem abusivamente substâncias 
psicoativas. O abuso de álcool é a situação mais 
comum que encontramos na Atenção Básica. A 
abordagem ao alcoolismo na Atenção Básica tem 
como objetivo: 
 

(A) A detecção precoce de problemas relacionados, 
além da integração do tratamento de outras 
patologias agravadas pelo álcool, como, por 
exemplo, a hipertensão. 
 

(B) Medir o padrão de consumo de álcool como 
rotina, somente na fase adulta. 

 
(C) Reconhecer sinais e sintomas de abuso de 

álcool, fazer orientações para o consumo 
abusivo nas famílias. 

 
(D) Desconsiderar o abuso ou a dependência de 

álcool como uma possível causa de sintomas de 
ansiedade ou depressão. 

 
(E) A identificação pela população da população 

alcoólatra. 
 

Questão 22  
 
Um dos componentes da Rede de Urgência e 
Emergência é o serviço móvel de urgência.  Entre as 
unidades móveis para o atendimento de urgência 
está(ão): 

 
I. Unidade de suporte básico de vida terrestre 

(USB) – viatura tripulada por no mínimo 2 
(dois) profissionais, sendo um condutor de 
veículo de urgência e um técnico ou auxiliar 
de enfermagem. 
 

II. Unidade de suporte avançado de vida 
terrestre (USA) – viatura tripulada por no 
mínimo 3 (três) profissionais, sendo um 
condutor de veículo de urgência, um 
enfermeiro e um médico. 

 
III. Equipe de aeromédico – aeronave com 

equipe composta por no mínimo um médico 
e um enfermeiro. 

 
IV. Equipe de embarcação – equipe composta 

por no mínimo 2 (dois) ou 3 (três) 
profissionais, de acordo com o tipo de 

atendimento a ser realizado, contando com o 
condutor da embarcação e um 
auxiliar/técnico de enfermagem, em casos de 
suporte básico de vida, e um médico e um 
enfermeiro, em casos de suporte avançado 
de vida. 

 

 
V. Motolância – motocicleta conduzida por um 

profissional de nível técnico ou superior em 
enfermagem com treinamento para 
condução de motolância. 

 
VI. Veículo de intervenção rápida (VIR) – veículo 

tripulado por no mínimo um condutor de 
veículo de urgência, um médico e um 
enfermeiro. 

 
Está CORRETA a alternativa: 
 

(A) I, II e III.  
(B) I, III, V e VI. 
(C) I e IV. 
(D) I, II, III, IV, V e VI.  
(E) II e III. 

 

Questão 23  
 

Muitos serviços de atendimento às urgências 
convivem com grandes filas onde as pessoas 
disputam o atendimento sem critério. A classificação 
de risco é uma ferramenta que, além de organizar a fila 
de espera e propor outra ordem de atendimento que 
não a ordem de chegada, tem também outros objetivos 
importantes, como por exemplo: 
 

(A) Informar o paciente que corre risco imediato, 
assim como a seus familiares, sobre o tempo de 
espera que pode chegar a 48 horas. 
 

(B) Garantir o atendimento imediato do usuário com 
grau de risco elevado. 

 
(C) Encaminhar o paciente a redes externas de 

atendimento. 
 

(D) Propor como ordem de atendimento que não a 
ordem de chegada. 

 
(E) Classificar os pacientes para ao atendimento 

especial. 
 

Questão 24  
 
Sobre a Política Nacional de Humanização da Atenção 
e Gestão do SUS é CORRETO afirmar, EXCETO: 
 

(A) Aposta na indissociabilidade entre os modos de 
produzir saúde e os modos de gerir os 
processos de trabalho, entre atenção e gestão, 
entre clínica e política, entre produção de saúde 
e produção de subjetividade. 
 

(B) Tem por objetivo provocar inovações nas 
práticas gerenciais e nas práticas de produção 
de saúde. 

 
(C) Engloba especificamente o nível de atenção 

primária e dimensões da atenção e da gestão. 
 

(D) Pode-se efetivamente potencializar a garantia 
de atenção integral, resolutiva e humanizada. 
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(E) Perpassa todos os níveis de atenção a saúde. 
 

Questão 25  
 

Para a organização e o desenvolvimento do processo 
de trabalho do NASF, algumas ferramentas 
tecnológicas podem ser enumeradas, seja de apoio à 
gestão, como a Pactuação do Apoio, seja de apoio à 
atenção, das quais são exemplos: 
 

I. O apoio matricial. 
II. A Clínica Ampliada. 

III. O Projeto Terapêutico Singular. 
IV. O Projeto de Saúde no Território. 

 
Está CORRETA a alternativa: 
 

(A) Somente I. 
(B) I e II. 
(C) I, III e IV. 
(D) I, II, III e IV. 
(E) II e IV. 

 

Questão 26  
 

Além da integralidade, outros princípios e diretrizes 
devem orientar as ações a serem desenvolvidas pelo 
NASF, com reflexos óbvios no processo de trabalho 
das equipes de Saúde da Família, uma delas é a 
Educação permanente em saúde, que:  

 
(A) possibilita principalmente a análise coletiva do 

processo de trabalho para efetivar a ação 
educativa. 
 

(B) é um conjunto de sistemas naturais e artificiais 
que engloba indivíduos e instituições, 
independentemente de seu poder. 

 
(C) envolve o fortalecimento dos espaços sociais, 

comunitários e locais em geral, com foco na 
gestão participativa. 

 
(D) organiza o trabalho individual para a garantia de 

tratamento das doenças. 
 

(E) disciplina como deve ser o trabalho da equipe 
no cuidado da doença. 

 

Questão 27  
 
A Política Nacional de Atenção Básica, de acordo com 
a normatização vigente do SUS, define a organização 
de Rede de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia 
para um cuidado integral e direcionado às 
necessidades de saúde da população. O objetivo da 
RAS é, EXCETO:  
 

(A) Promover a integração sistêmica, de ações e 
serviços de saúde com provisão de atenção 
contínua, integral, de qualidade, responsável e 
humanizada. 
 

(B) Formação de relações verticais entre os pontos 
de atenção com o ápice de comunicação na 
atenção básica. 

 
(C) Incrementar o desempenho do sistema, em 

termos de acesso, equidade, eficácia clínica e 
sanitária. 

 

(D) Incrementar o desempenho do sistema, em 
termos da eficiência econômica. 

 
(E) Formação de relações horizontais entre os 

pontos de atenção. 
 

Questão 28  
 
A Política Nacional de Promoção à Saúde tem entre 
seus objetivos promover a qualidade de vida e reduzir 
a vulnerabilidade e os riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes, que são: 

 

(A) Modos de viver, condições de trabalho, 
habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, 
acesso a bens e serviços essenciais. 
 

(B) Autonomia e a corresponsabilidade de sujeitos e 
coletividades, inclusive o poder privado. 

 
(C) Questões étnica, racial, social, regional, de 

gênero, de orientação/opção sexual. 
 

(D) O perfil dos serviços de saúde no que diz 
respeito ao atendimento secundário e terciário. 

 
(E) O perfil da equipe médica e da equipe dos 

técnicos para o atendimento a população. 
 

Questão 29  
 
Entre as metas nacionais propostas no  Plano de 
Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças 
Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011–
2022, estão: 
 

I. Reduzir a taxa de mortalidade prematura (<70 
anos) por DCNT em 2% ao ano. 
 

II. Aumentar a cobertura de mamografia em 
mulheres entre 30 e 59 anos.  

 
III. Aumentar a cobertura de exame preventivo 

de câncer de colo uterino em mulheres de 59 
a 74 anos. 

 
IV. Tratar 100% das mulheres com diagnóstico 

de lesões precursoras de câncer. 

 
Está CORRETA a alternativa: 
 

(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) Somente III. 
(D) I, II e IV. 
(E) Somente a I. 

 

Questão 30  
 
As quatro doenças crônicas de maior impacto mundial 
(doenças do aparelho circulatório, diabetes, câncer e 
doenças respiratórias crônicas) têm quatro fatores de 
risco em comum, que são: 
 

(A) Tabagismo, inatividade física, alimentação não 
saudável e sexo masculino. 
 

(B) Tabagismo, inatividade física, alimentação não 
saudável e idade. 

 
(C) Tabagismo, inatividade física, alimentação não 

saudável e álcool. 
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(D) Tabagismo, inatividade física, alimentação não 
saudável e estresse.  

 
(E) Tabagismo, inatividade física, alimentação 

saudável e idade. 
 

Questão 31  
 
A diminuição das capacidades sensório-perceptivas, 
que ocorre no processo de envelhecimento, pode 
afetar a comunicação das pessoas idosas. A 
comunicação é um processo complexo baseado em 
cinco dimensões: biológica, fisiológica, social, cultural 
e espiritual. Entre os fatores relacionados às 
dimensões biofisiológicas da comunicação está, 
EXCETO: 
 

(A) Ausência de déficits cognitivos. 
(B) Processo de Senescência. 
(C) Inteligência. 
(D) Integridade do sistema locomotor. 
(E) Integridade dos órgãos sensoriais. 

 

Questão 32  
 
O diagnóstico da gravidez pode ser efetuado em 90% 
das pacientes por intermédio dos sinais clínicos, dos 
sintomas e do exame físico em gestações mais 
avançadas. Entre os sinais de presunção de gravidez 
estão às modificações anatômicas que são: 
 

(A) Aumento do volume das mamas, 
hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de 
Montgomery, saída de colostro pelo mamilo, 
coloração violácea vulvar, cianose vaginal e 
cervical, aumento do volume abdominal. 
 

(B) Náuseas, vômitos, tonturas, salivação 
excessiva, mudança de apetite, aumento da 
frequência urinária e sonolência. 

 
(C) Positividade da fração beta do HCG no soro 

materno a partir do oitavo ou nono dia após a 
fertilização. 

 
(D) Percepção dos movimentos fetais (de 18 a 20 

semanas). 
 

(E) Vômitos, aumento de peso e de sensibilidade. 
 

Questão 33  
 
A Atenção à Saúde da pessoa idosa na Atenção 
Básica/Saúde da Família, quer por demanda 
espontânea, quer por busca ativa,  deve consistir em 
um processo diagnóstico multidimensional. Esse 
diagnóstico é influenciado por diversos fatores, tais 
como, EXCETO: 

 
(A) o ambiente onde o idoso vive. 
(B) a relação profissional de saúde/pessoa idosa e 

profissional de saúde/ familiares. 
(C) a história clínica.   
(D) exame radiológicos. 
(E) o exame físico. 

 

Questão 34  
 
As consultas de pré-natal poderão ser realizadas na 
unidade de saúde ou durante visitas domiciliares. O 
total de consultas deverá ser de, no mínimo, 6 (seis), 
com acompanhamento intercalado entre médico e 

enfermeiro. Sempre que possível, as consultas devem 
ser realizadas conforme o seguinte cronograma: 
 

(A) Até 28ª semana – mensalmente; da 28ª até a 
36ª semana – quinzenalmente; da 36ª até a 41ª 
semana – semanalmente. 

(B) Até 28ª semana – quinzenalmente; da 28ª até a 
36ª semana – mensalmente; da 36ª até a 41ª 
semana – semanalmente. 
 

(C) Até 28ª semana – semanalmente; da 28ª até a 
36ª semana – quinzenalmente; da 36ª até a 41ª 
semana – mensalmente. 

 
(D) Até 28ª semana – a cada dez dias; da 28ª até a 

36ª semana – quinzenalmente; da 36ª até a 41ª 
semana – semanalmente. 

 
(E) Até 28ª semana – trimestralmente; da 28ª a 36ª 

semana – bimensalmente; da 36ª até a 41ª 
diariamente. 

 

Questão 35  
 
O sucesso do aleitamento materno está relacionado ao 
adequado conhecimento quanto à posição da mãe e do 
bebê e à pega da região mamilo areolar. Sobre isto é 
CORRETO afirmar: 
 

I. A amamentação pode acontecer nas 
posições sentada, deitada ou em pé. 
 

II. Deve ser evitado o uso de sabões, cremes ou 
pomadas no mamilo. 

 
III. É contraindicada a expressão do peito (ou 

ordenha) durante a gestação para a retirada 
do colostro. 

 
IV. Recomendar banhos de sol nas mamas por 

15 minutos (até as 10 horas da manhã ou 
após as 16 horas) ou banhos de luz com 
lâmpadas de 40 watts, a cerca de um palmo 
de distância. 

 
Está CORRETA a alternativa: 
 

(A) I, e II. 
(B) I, II, III e IV. 
(C) II e IV. 
(D) II, III e IV. 
(E) Somente a IV. 

 

Questão 36  
 
Os serviços e profissionais de saúde precisam 
reconhecer que a oferta de atenção pré-natal ao grupo 
de adolescentes requer, apenas, sensibilidade e 
disponibilidade dos profissionais para exercer tais 
atribuições como membros da equipe de saúde. O 
acompanhamento das mães adolescentes e de seus 
bebês é fundamental para: 
 

(A) Evitar as relações sexuais, pois fazem parte da 
atenção integral à saúde de adolescentes. 
 

(B) Estipular qual o método contraceptivo que os 
adolescentes devem utilizar para evitar outra 
gestação. 
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(C) Definir como ambientes protetores as casas dos 
pais para que possam cuidar de si e de suas 
famílias. 

 
(D) Prevenir a depressão pós-parto e as 

morbimortalidades relativas à saúde materna e 
da criança. 

 
(E) Acompanhar o relacionamento dos pais. 

 

Questão 37  
 

Considera-se Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) todo dispositivo ou produto, de uso individual 
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 
riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde 
no trabalho. Entre os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), estão: 
 

I. Avental e avental impermeável. 
II. Luvas e Óculos de Proteção. 

III. Máscaras e Respiradores. 
IV. Cabine de Segurança Biológica. 

 
Está CORRETA a alternativa: 

 
(A) I, II e IV. 
(B) II, III e IV. 
(C) I, II e III.  
(D) I, II e IV. 
(E) Somente a IV. 

 

Questão 38  
 
O grupo etário de maior prevalência (e, portanto, de 
maior risco) de anemia é aquele composto por 
crianças entre 6 e 24 meses de idade, pelo rápido 
crescimento associado à ingestão frequentemente 
inadequada de ferro na referida faixa etária. O 
Programa Nacional de Suplementação de Ferro 
recomenda suplementação a todas as crianças de: 
 

(A) 3 a 8 meses (a partir dos 4 meses para as que 
não estiverem em aleitamento materno 
exclusivo) e mais cedo para as de baixo peso ao 
nascer e as prematuras (com menos de 37 
semanas). 
 

(B) 6 a 9 meses (a partir dos 4 meses para as que 
não estiverem em aleitamento materno 
exclusivo) e mais cedo para as de baixo peso ao 
nascer e as prematuras (com menos de 37 
semanas). 

 
(C) 3 a 12 meses (a partir dos 4 meses para as que 

não estiverem em aleitamento materno 
exclusivo) e mais cedo para as de baixo peso ao 
nascer e as prematuras (com menos de 37 
semanas). 

 
(D) 6 a 18 meses (a partir dos 4 meses para as que 

não estiverem em aleitamento materno 
exclusivo) e mais cedo para as de baixo peso ao 
nascer e as prematuras (com menos de 37 
semanas). 

 
(E) 2 a 6 meses para todas as crianças 

independente de idade. 
 
 
 
 

Questão 39  
 
Conjunto de medidas destinadas a prevenir riscos 
inerentes às atividades dos laboratórios de 
assistência, ensino, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico, que possam comprometer a saúde dos 
profissionais e o meio ambiente: 

 
(A) Biossegurança. 
(B) Comissão de infecção hospitalar. 
(C) Comissão de prevenção de acidentes. 
(D) Desinfecção. 
(E) Higienização. 

 

Questão 40  
 
Sobre o calendário de vacinação da criança no Brasil 
de acordo com a idade, as vacinas, as doses e as 
doenças que devem ser evitadas, é correto afirmar, 
EXCETO: 
 

(A) Vacina contra poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada): 
Administre três doses (aos 2, 4 e 6 meses). 
Mantenha o intervalo de 90 dias e mínimo de 60 
dias entre as doses. 
 

(B) Vacina contra hepatite B (recombinante): 
Administre preferencialmente nas primeiras 12 
horas de nascimento ou na primeira visita da 
criança ao serviço de saúde. 

 

(C) Vacina BCG: Administre o mais precocemente 
possível, preferencialmente após o nascimento. 

 

(D) Vacina adsorvida contra difteria, tétano, 
pertussis e Haemophilus influenzae B 
(conjugada): Administre aos 2, 4 e 6 meses de 
idade da criança. Faça um intervalo de 60 dias e 
mínimo de 30 dias entre as doses. 

 

(E) Vacina pneumocócica 10 (conjugada): No 
primeiro semestre de vida da criança, administre 
três doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade do 
bebê. 
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GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Tijucas do Sul - PR  
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