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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos. 

02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em 

cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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LÍNGUA  

PORTUGUESA 
 

Texto base para as questões 01 a 03. 

Sagrado direito à vida 

No ENEM deste ano, esta afirmação 

em uma das questões: "Ninguém 

nasce mulher; torna-se mulher" 

(Simone de Beauvoir) deu o que falar. 5 

O que a autora quis dizer é que ser 

mulher é uma construção social e 

histórica, e não resultado apenas dos 

genitais com que se nasceu, e nisso 

não há nenhuma mentira. Todavia, no 10 

Brasil, considerando o retrocesso de 

pelo menos dez anos, tempo de 

validade do Plano Nacional de 

Educação, não surpreendem 

repercussões dessa natureza.  15 

Enquanto alguns países do mundo, 

como Suécia e Inglaterra, no quesito 

igualdade entre os gêneros, já até 

mesmo adotaram em seu vocabulário 

um pronome pessoal neutro para, 20 

como afirma Marie Tomic, escritora 

Sueca, “tratar seres humanos como 

seres humanos e não como pessoas 

definidas pelo sexo", no Brasil, a 

questão sequer faz parte dos 25 

programas de educação. Os daqui 

dizem temer uma tal “ideologia de 

gêneros”, termo que nem existe nas 

pesquisas e teorizações sérias sobre 

os gêneros e sexualidades.  30 

Segundo o autor do projeto aprovado, 

a posição dos parlamentares era a de 

que o gênero não deveria ser 

debatido. Como assim? Então não é 

relevante debater assuntos como a 35 

discriminação, o machismo, o 

preconceito, o bullying, a violência 

contra a mulher, as diferenças, as 

relações entre os membros da família, 

a homofobia, os homicídios de 40 

mulheres? A negativa para o debate 

evidencia a falta de conhecimento 

sobre o assunto e, se depender do PNE 

aprovado, ainda vai demorar pelo 

menos uma década para se aventar 45 

alguma solução a esse problema. 

Querendo ou não, somos seres 

sexuados e não há como eliminar os 

gêneros, não há como eliminar o 

feminino e o masculino e nem as 50 

orientações sexuais. Isso tudo é parte 

da realidade humana, e fazer de conta 

que os conflitos não existem não vai 

resolvê-los.  

A questão das sexualidades é apenas 55 

um dos aspectos das questões de 

gêneros, e sua abordagem tem 

unicamente o objetivo de despertar o 

respeito pelas diferenças, evitando a 

prática do bullying, construindo um 60 

ambiente de convivência saudável. E 

não há mais o que possa ser feito 

nesse aspecto, pois as orientações 

sexuais não pertencem à categoria das 

coisas que se ensinam. 65 

Enfim, os que se colocam contra o 

debate das questões de gênero dizem 

também que o fazem para defender a 

família. Contudo, não há lógica nisso 

quando se está contribuindo para a 70 

manutenção e até crescimento da alta 

taxa de homicídios de mulheres, a qual 

é a quinta maior do mundo, no Brasil.  

A quem deva interessar, defender a 

família é cooperar para que a mulher, a 75 

mãe, não seja assassinada, e o debate 

das questões de gêneros é fundamental 

para isso.   (Texto elaborado para esta prova.) 
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Questão 01) Julgue as afirmações 

abaixo, atribuindo (V) para 

verdadeiras e (F) para as falsas. 

( ) Em: “...e nisso não há nenhuma 

mentira...” (linhas 9-10), se 

substituirmos o termo e negrito 

por “mentiras” e o verbo “haver” 

por “existir”, este não sofrerá 

flexão de número. 

( ) Em: “...a questão sequer faz 

parte dos programas de 

educação” (linhas 24-26), no 

aspecto sintático, os termos em 

negrito são, respectivamente: 

sujeito e adjunto adnominal. 

( ) Em: “...e fazer de conta que os 

conflitos não existem não vai 

resolvê-los” (linhas 53-54), como 

o verbo principal da locução 

verbal está no infinitivo, a ênclise 

é facultativa, ou seja, poderia ser 

usada a próclise, com o pronome 

antes do verbo auxiliar. 

( ) As palavras: “já”, “está” e “até” 

são acentuadas graficamente por 

serem oxítonas terminadas em 

“a” e “e”. 

( ) O verbo deste trecho: “...e sua 

abordagem tem unicamente o 

objetivo...” (linhas 56-57), 

quando flexionado na 3ª pessoa 

do plural do presente do 

indicativo, ganha acento 

circunflexo.  

Marque a alternativa que apresenta a 

sequência correta das respostas. 

A) V - F - F - V - F 

B) F - V - V - F - V 

C) F - F - V - V - F 

D) F - F - V - F - V 

E) V - V - V - F - V 

Questão 02) Entre as afirmações 

abaixo, uma NÃO pode ser feita com 

base no texto Sagrado direito à 

vida. Identifique-a. 

A) O título do texto relaciona-se às 

possíveis consequências da falta de 

conhecimento e de debate sobre o 

tema gêneros; incluem-se em tais 

possíveis consequências as 

ocorrências que cerceiam ou tiram 

o direito à vida, como o homicídio 

de mulheres. 

B) Por discorrer sobre um tema, 

fundamentando um ponto de vista, 

o texto é do tipo dissertativo-

argumentativo. 

C) Debater a questão das 

sexualidades é uma forma de 

combater a homofobia, pois quem 

adquire conhecimento sobre o 

assunto passa a entender que 

orientação sexual não se aprende, 

sendo algo inerente ao indivíduo. 

D) O termo “ideologia de gênero” foi 

criado e adotado por grupos de 

tendência homofóbica, para 

combater o que acreditam ser um 

atentado à família na medida em 

que possibilita composições 

familiares diferentes da composição 

convencional. 

E) A posição dos que se colocam 

contra o debate das questões de 

gênero é contraditória, pois alegam 

estar, com isso, defendendo a 

família, quando de fato estão 

concorrendo para a continuidade, 

entre outros, do homicídio de 

mulheres, o que deixa muitos lares 

sem mães. 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 03) Nos trechos abaixo, 

ocorre regência verbal ou nominal, 

EXCETO em: 

A) “O que a autora quis dizer é que ser 

mulher é uma construção social e 

histórica...” (linhas 6-7). 

B) “A negativa para o debate evidencia 

a falta de conhecimento sobre o 

assunto...” (linhas 41-42). 

C) “...se depender do PNE 

aprovado...” (linha 43-44) 

D) “...o objetivo de despertar o 

respeito pelas diferenças...” (linhas 

58-59). 

E) “Enfim, os que se colocam contra o 

debate...” (linhas 66-67). 

MATEMÁTICA 

Questão 04) O número possível de 

anagramas distintos que podemos 

formar com as letras da palavra 

PARANA é: 

A) 92 

B) 109 

C) 110 

D) 120 

E) 131 

Questão 05) Para os conjuntos 

definimos abaixo, 

C = {x ∈ N / x é ímpar} 

D = {x ∈ N / x é par} 

E = {x ∈ N / x é múltiplo de sete} 

é correto afirmar que: 

A) -3 ∈ C 

B) -12 ∈ D 

C) 63 ∉ E 

D) C D 

E) 1 ∈ D 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 
 

Questão 06) “O Estado do Paraná 

ultrapassou o Rio Grande do Sul e já 

é a quarta maior economia do País, 

de acordo com dados divulgados pelo 

Ipardes (Instituto Paranaense de 

Desenvolvimento Econômico Social) 

e IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística)”.  

Sobre a economia do Estado do 

Paraná, analise as assertivas abaixo: 

I. O setor de comércio e serviços é 

o que tem maior percentual na 

geração de renda do estado. 

II. O setor da indústria tem o maior 

percentual na geração de renda 

do estado. 

III. Ao setor da indústria, cabe o 

segundo lugar no percentual de 

geração de renda do estado. 

IV. O setor agropecuário ocupa o 

terceiro lugar no percentual de 

geração de renda do estado. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente a II está correta. 

B) Somente I e II estão corretas. 

C) I, III e IV estão corretas. 

D) Somente II e III estão corretas. 

E) Somente a IV está correta. 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 07) A relação entre grandes 

e pequenas economias se intensificou 

no final do século XX, tornando 

importante o estabelecimento de 

diferentes parcerias, acordos e 

negócios com determinados países. 

Entre os fatores que facilitaram esse 

avanço estão, EXCETO 

A) a redução dos custos do transporte 

internacional de bens e 

mercadorias e tarifas. 

B) as revoluções tecnológicas. 

C) o aprofundamento da divisão 

internacional do trabalho. 

D) a expansão de empresas 

multinacionais. 

E) a liberação de importações, como o 

dumping, trust e beneficiadas por 

subsídios. 

INFORMÁTICA 

 

Questão 08) Considere a suite office 

livre Libreoffice. Das alternativas 

abaixo, qual apresenta a opção de 

software para apresentação de slides 

semelhante ao Microsoft Power Point? 

A) Impress 

B) Writer 

C) Calc 

D) Math 

E) Draw 

Questão 09) Considere o fragmento 

abaixo de uma planilha do Microsoft 

Excel 2010 em sua configuração 

padrão. Se aplicarmos a fórmula 

=SE(A1<A2;MÉDIA(A1:B2);A1) o 

resultado será: 

 

A) 20 

B) 10 

C) 50 

D) 25 

E) 30 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Sobre o recém-

nascidos, julgue as afirmações abaixo. 

I. Recém-nascido macrossômico é 

todo aquele que nasce acima de 

2500 gramas, independentemente 

do tempo gestacional. 

II. Caracteriza-se por recém-nascido 

pré-termo todo aquele com menos 

de 30 semanas de gestação. 

III. Um dos reflexos avaliados durante 

a puericultura nos primeiros meses 

de vida é a marcha automática. 

IV. No recém-nascido de termo, 

observam-se: pele seca, 

descamativa, sem elasticidade, 

desprovida de lanugem, 

manchada, coloração amarelo- 

esverdeada, vernix caseoso 

ausente. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente II e IV estão corretas. 

B) Somente I, II e III estão corretas. 

C) Somente a III está correta. 

D) Somente a II está correta. 

E) Somente I, II e IV estão corretas. 
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Questão 11) Assinale a alternativa 

INCORRETA. Espera-se da equipe de 

saúde frente ao adolescente usuário 

de droga que: 

A) esteja apta para identificar os 

adolescentes e jovens com 

problemas relacionados ao uso de 

drogas. 

B) trate-o na UBS (Unidade Básica de 

Saúde) e de preferência não 

encaminhe para os serviços de 

referência para não expor o 

adolescente. 

C) conheça a legislação específica e 

serviços judiciários, como os 

conselhos tutelares para 

encaminhamento sempre que 

necessário. 

D) oriente sobre o risco do fumo 

durante o período de gestação. 

E) esteja bem informada quanto à 

farmacologia, efeitos e 

complicações das principais drogas 

usadas na região, procurando saber 

os tipos mais frequentes de drogas 

utilizadas na comunidade pelos 

jovens. 

Questão 12) A Lei Orgânica da Saúde 

conceitua Vigilância Epidemiológica 

como “um conjunto de ações que 

proporciona o conhecimento, a 

detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes de saúde individual ou 

coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou 

agravos”. (Ministério da saúde) 

Por essa razão, Vigilância 

Epidemiológica define-se por meio da 

tríade: 

A) coleta de dados, ação e revisão. 

B) planejamento, execução e revisão. 

C) prevenção, controle e ação. 

D) informação, decisão e ação. 

E) decisão, ação e normatização. 

Questão 13) Sobre a saúde da 

pessoa com deficiência, podemos 

destacar: 

I. A sexualidade é um direito próprio da 

condição humana e deve ser vista 

sem preconceitos, incluindo a 

possibilidade de as pessoas com 

deficiência exercerem seu direito a 

ter uma vida afetiva e sexual ativa, 

porém sem constituição de famílias e 

planejamento de filhos próprios. 

II. O ano de 1981 foi declarado como 

Ano Internacional da Pessoa 

Deficiente. 

III. A inclusão da assistência aos 

familiares é essencial para um 

atendimento humanizado e eficaz, 

com ações de apoio psicossocial, 

orientações para atividades de vida 

diária e suporte especializado em 

situações de internamento 

hospitalar/domiciliar. 

IV. Os postos de saúde e as unidades de 

saúde da família devem encaminhar 

os deficientes para unidades de 

atenção especializada assim que 

detectar esse paciente, uma vez que 

ele é considerado como doente e 

necessita de cuidados especiais. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I, II e III estão corretas. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente II e IV estão corretas. 

D) Somente II, III, IV estão corretas. 

E) Somente a III está correta. 
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Questão 14) Por saúde do 

trabalhador entende-se um conjunto 

de atividades que se destina, através 

das ações de vigilância epidemiológica 

e sanitária, à promoção e proteção dos 

trabalhadores, assim como visa à 

recuperação e reabilitação da saúde 

dos trabalhadores submetidos aos 

riscos e agravos advindos das 

condições de trabalho, abrangendo 

também: 

I. assistência ao trabalhador vítima 

de acidentes de trabalho ou 

portador de doença crônica; 

II. participação em estudos, 

pesquisas, avaliação e controle 

dos riscos e agravos potenciais à 

saúde, existentes no processo de 

trabalho; 

III. informação somente ao 

trabalhador, sobre os riscos de 

acidentes de trabalho, doença 

profissional e do trabalho, bem 

como os resultados de 

fiscalizações, avaliações 

ambientais e exames de saúde de 

admissão, periódicos e de 

demissão, respeitados os preceitos 

da ética profissional; 

IV. assistência ao trabalhador vítima 

de acidentes de trabalho ou 

portador de doença crônica ou 

vítima de constrangimento pelo 

patrão e colegas de trabalho. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e II estão corretas. 

B) Somente II, III e IV estão corretas. 

C) Somente II e IV estão corretas. 

D) Somente a I está correta. 

E) Somente a II está correta. 

Questão 15) A _____ é entendida 

como um conjunto de ações capazes 

de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde e de intervir nos 

problemas _____ decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de 

interesse da saúde. (Brasil, 1990) 

A alternativa que preenche correta e 

respectivamente as lacunas é: 

A) Vigilância Sanitária - sanitários 

B) Vigilância Epidemiológica - 

epidemiológicos. 

C) Vigilância do Trabalhador - 

profissionais. 

D) Vigilância e Controle das Doenças 

Transmissíveis - sexuais. 

E) Vigilância da Situação de Saúde - 

fisiológicos. 

Questão 16) A territorialização é a 

base do trabalho das equipes de saúde 

da família (ESF) para a prática da 

vigilância em saúde. Seu propósito 

fundamental é 

A) permitir conhecer sua população de 

abrangência. 

B) permitir eleger prioridades para o 

enfrentamento dos problemas 

identificados nos territórios de 

atuação. 

C) não sobrecarregar os agentes 

comunitários de saúde para que 

assim seja desempenhado um 

trabalho sistematizado e prioritário 

por eles. 

D) dividir a área em crítica, semicrítica 

e saudável. 

E) dividir as áreas para que as UBS 

não interfiram no trabalho umas 

das outras. 
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Questão 17) Doença parasitária de 

pele e mucosas de caráter 

pleomórfico, causada por 

protozoários. A forma cutânea 

apresenta-se por pápulas que evoluem 

para úlceras com bordas elevadas e 

fundo granuloso, podendo ser únicas 

ou múltiplas e são indolores. 

Assinale abaixo a alternativa correta. 

A) Vitiligo. 

B) Ancilostomíase. 

C) Psoríase. 

D) Hanseníase. 

E) Leishmaniose tegumentar 

americana. 

Questão 18) São atribuições 

específicas dos enfermeiros: 

A) diagnosticar e tratar precocemente 

os agravos e doenças. 

B) realizar assistência domiciliar 

quando necessário. 

C) planejar, gerenciar, coordenar e 

avaliar as ações desenvolvidas 

pelos ACS (agentes comunitários 

de saúde). 

D) contribuir e participar das 

atividades de educação 

permanente dos membros da 

equipe quanto à prevenção, manejo 

do tratamento, ações de vigilância 

epidemiológica e controle das 

doenças. 

E) enviar mensalmente ao setor 

competente as informações 

epidemiológicas referentes às 

doenças e agravos na área de 

atuação da UBS (Unidade Básica de 

Saúde) e analisar os dados para 

propor possíveis intervenções. 

Questão 19) Qual das patologias 

abaixo é considerada como a principal 

causadora de cegueira evitável do 

mundo? 

A) Tracoma. 

B) Toxoplasmose. 

C) Conjuntivite do tipo alérgico. 

D) Diabetes mellitus. 

E) Terçol. 

Questão 20) No trabalho em grupo 

com a pessoa idosa, a postura dos 

profissionais é fundamental para o 

sucesso do grupo, mas algumas 

armadilhas devem ser evitadas 

(Ministério da Saúde-Envelhecimento 

e Saúde da Pessoa Idosa). Constituem 

armadilhas a serem evitadas: 

I. Infantilização da linguagem.  

II. Consideração, elogio ou 

valorização da participação de 

algum membro do grupo. 

III. Interrupção da fala de alguém do 

grupo. 

IV. Falas de caráter democrático. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I, III e IV estão corretas. 

B) Somente I e III estão corretas. 

C) Somente II e IV estão corretas. 

D) Somente III e IV estão corretas. 

E) Somente I, II e III estão corretas. 

Questão 21) São vacinas compostas 

por vírus vivos atenuados: 

A) Febre Amarela - Hepatite A - DPT. 

B) D.T – Rotavírus - BCG. 

C) BCG - Rotavírus - Tetra Viral. 

D) D.T.P - Hepatite A - SCR. 

E) Poliomielite 1,2,3 - Rotavírus 

Humano - Febre Amarela. 
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Questão 22) Conforme a Lei nº 8.080 

de 19 de setembro de 1990, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) contará com as 

seguintes instâncias colegiadas: I. a 

Conferência de Saúde; e II. O 

Conselho de Saúde, sendo a primeira 

reunida: 

A) de 6 em 6 anos. 

B) de 4 em 4 anos. 

C) de 2 em 2 anos. 

D) permanentemente. 

E) de 3 em 3 anos. 

Questão 23) Barros (2002) afirma 

que o momento da parturição é o mais 

significativo para a gestante, o recém-

nascido e os familiares, à medida que 

envolve horas e provoca profundas 

mudanças fisiológicas e psicológicas 

em várias pessoas. Por essa razão, a 

_____ deve marcar a _____ em todas 

as situações, especialmente no 

trabalho de parto. 

Assinale abaixo a alternativa que 

preenche correta e respectivamente as 

lacunas. 

A) humanização - primeira opção 

B) expectativa - humanização 

C) visão humanística - assistência de 

enfermagem 

D) consideração - assistência de 

enfermagem 

E) assistência de enfermagem - 

totalidade 

Questão 24) O acolhimento realizado 

nas UPAS (Unidades de Atenção 

Primária em Saúde) é um dispositivo 

potente para a formação de vínculo e 

a prática de cuidado entre o 

profissional e o usuário. Segundo 

Chiaverini (2011), alguns princípios 

devem ser observados, com 

EXCEÇÃO de: 

A) ouvir as queixas apresentadas pelo 

usuário, sem menosprezá-las. 

B) não ter empatia referente às 

queixas dos usuários/ familiares. 

C) proporcionar ao usuário um 

momento de reflexão sobre suas 

queixas. 

D) discutir com os usuários sobre os 

recursos que poderiam ser 

acionados para o enfrentamento de 

suas queixas apresentadas. 

E) exercitar a empatia durante os 

diálogos com os usuários. 

Questão 25) São algumas das 

prioridades do Pacto pela Vida de 

2006: 

A) saúde do idoso e acidentes de 

trabalho. 

B) doenças emergentes e endemias 

com ênfase na dengue, hanseníase, 

tuberculose, tracoma e influenza. 

C) câncer de próstata e útero. 

D) atenção complexa à saúde e 

educação permanente. 

E) mortalidade infantil e materna. 

Questão 26) As intervenções em 

saúde mental devem _____ novas 

possibilidade de _____ e _____ as 

condições e modos de vida.  

Assinale a alternativa que preenche 

correta e respectivamente as lacunas. 

A) promover – modificar – qualificar  

B) assumir – processar – garantir  

C) assumir – modificar – readequar  

D) promover – processar – qualificar  

E) readequar – modificar – qualificar  
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Questão 27) Sobre Política Nacional de 

Humanização e formação dos 

profissionais de saúde, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

(Fonte: Revista Brasileira de 

Enfermagem) 

I. Em 1999 no Brasil, foi instituído o 

Programa Nacional de Humanização 

da Assistência Hospitalar que teve 

como justificativa agregar a 

eficiência técnica e científica a uma 

postura ética que respeitasse a 

singularidade das necessidades do 

usuário e do profissional, aceitando 

os limites de cada um e a 

convivência com o desconhecido e o 

imprevisível. 

II. A humanização se configura como 

uma aposta ética, estética e política. 

Ética, pois implica que usuários, 

gestores e trabalhadores estejam 

comprometidos com a melhoria do 

cuidado; estética porque permite 

um processo criativo e sensível da 

produção da saúde por sujeitos 

autônomos e protagonistas de um 

processo coletivo; político porque se 

refere à organização social e 

institucional, na qual se espera que 

haja solidariedade dos vínculos 

estabelecidos, dos direitos dos 

usuários e da participação coletiva 

do processo de gestão. 

III. O ensino torna-se um aliado nas 

mudanças que devem ocorrer em 

dois movimentos distintos: o 

primeiro com os profissionais de 

saúde com a formação acontecendo 

via educação permanente que tem 

como ponto de partida o cotidiano 

do trabalho, e o segundo: parte da 

ruptura do ensino de graduação em 

saúde pautado em procedimentos 

técnicos e de evolução dos quadros 

clínicos para um território onde a 

“educação em ato” ocorre através 

de práticas cuidadoras, com 

inovação e centrada no diálogo  com 

o usuário e equipe, buscando criar 

os nexos necessários entre saúde, 

educação e trabalho 

IV. Para a construção de uma nova 

forma de cuidado com os usuários 

dos serviços de saúde, pautados na 

humanização, deve levar-se em 

consideração uma abordagem 

parcial e humana em relação ao 

usuário, não deixando que seus 

saberes e cultura mascarem o 

processo de adoecimento. 

Marque a alternativa correta. 

A) Somente a I está correta. 

B) Somente a II está correta. 

C) Somente a III está correta. 

D) Somente a IV está correta. 

E) Somente II e IV estão corretas. 

Questão 28) A _____ é uma doença 

infecciosa sistêmica, de evolução 

crônica, sujeita a surtos de agudização 

e períodos de latência quando não 

tratada. É causada pelo _____, um 

espiroqueta de transmissão sexual ou 

vertical, que pode produzir, 

respectivamente, as formas adquirida 

ou congênita da doença. 

Assinale a alternativa que preenche 

correta e respetivamente as lacunas. 

A) sífilis – Treponema pallidum 

B) gonorreia – Neisseria gonorrhoeae 

C) donovanose – Klebsiella 

granulomatis 

D) clamídia – Chlamydia trachomatis 

E) tuberculose – bacilo de Koch 
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Questão 29) Fica instituída a Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde 

das Pessoas Privadas de Liberdade no 

Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito 

do Sistema Único de Saúde (Portaria 

Interministerial nº1, de 2 de janeiro de 

2014). 

São alguns dos princípios regidos pelo 

PNAISP: 

A) Mesmo reconhecendo as diferenças 

e singularidades de cada cidadão, 

atender de modo fracionado e com 

iliberalidade. 

B) Não permitir o auxílio da população 

nos processos de formulação e 

gestão de políticas para atenção à 

saúde das pessoas privadas de 

liberdade, uma vez que gera 

interferência de parentes. 

C) Integralidade da atenção à saúde 

da população privada de liberdade 

no conjunto de ações de promoção, 

proteção, prevenção, assistência, 

recuperação e vigilância em saúde, 

executadas nos diferentes níveis de 

atenção. 

D) Promoção de iniciativas de 

ambiência desumanizada e instável 

com vistas à garantia da proteção 

dos direitos dessas pessoas. 

E) Respeito aos direitos humanos a à 

injustiça social. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 30) Com a Escala de 

Glasgow, podemos avaliar a situação 

neurológica do paciente. Para isso, 

utilizam-se 3 parâmetros: 

A) abertura ocular, melhor resposta 

motora e melhor resposta da 

circulação. 

B) abertura ocular, melhor resposta 

motora e cinemática. 

C) melhor resposta motora, melhor 

resposta verbal e principais 

intervenções. 

D) abertura ocular, melhor resposta 

verbal e sistematização de 

enfermagem. 

E) abertura ocular, melhor resposta 

motora e melhor resposta verbal. 

 

 

 




