
 

 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO - RS 
 
EDITAL Nº 02/2015 – SMAD – CONCURSO PÚBLICO  
 
                                                                                                                                                MATUTINO 28/06/2015 
PROVA OBJETIVA (OPÇÃO 1)                                                                   NÍVEL SUPERIOR 
CARGO: ENFERMEIRO PSF 
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu. 
 
2. Assine seu cartão-resposta.  
 
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno 
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita 
depois de iniciada a prova.    
 
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão. 
 
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com 
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
6. Sua prova tem 40 questões, com 5 alternativas. 
 
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
8. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas), incluído o tempo para a realização da Prova 
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início, sem 
levar o caderno de provas. 
 
10. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu cartão-
resposta, somente 1h30min (uma hora e trinta) após o início da realização das provas.  
 
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado. 
 
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá, 
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do 
prédio. 
 
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências. 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o poema para responder às próximas oito questões. 
 
Amar 
 Carlos Drummond de Andrade 
 
Que pode uma criatura senão, 
entre criaturas, amar? 
amar e esquecer, 
amar e malamar, 
amar, desamar, amar? 
sempre, e até de olhos vidrados, amar? 
 
Que pode, pergunto, o ser amoroso, 
sozinho, em rotação universal, senão 
rodar também, e amar? 
amar o que o mar traz à praia, 
e o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, 
é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia? 
 
Amar solenemente as palmas do deserto, 
o que é entrega ou adoração expectante, 
e amar o inóspito, o áspero, 
um vaso sem flor, um chão de ferro, 
e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. 
 
Este o nosso destino: amor sem conta, 
distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, 
doação ilimitada a uma completa ingratidão, 
e na concha vazia do amor a procura medrosa, 
paciente, de mais e mais amor. 
 
Amar a nossa falta mesma de amor, e na secura nossa 
amar a água implícita, e o beijo tácito, e a sede infinita. 
 
Fonte: http://pensador.uol.com.br/poesias_de_carlos_drummond_de_andrade/2/. Acesso em 20/05/2015. 
 
01. O poema de Drummond envolve o tema Amor. Com isso em mente, considere as seguintes afirmações 
quanto a como o eu lírico encara esse sentimento: 
I – O amor é a única solução para os problemas da vida. 
II – A busca pelo amor não sacia a carência que se tem dele. 
III – O amor constitui um círculo interminável de busca, entrega e frustração. 
IV – Amar ou não é uma escolha que se faz. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) I, II e III.  
b) I, III e IV.  
c) I e II. 
d) II e III. 
e) I, II, III e IV. 
 
02. No texto poético, “sal”, “vaso sem flor”, “chão de ferro”, “ave de rapina” e “peito inerte” são algumas 
das expressões carregadas de sentido figurado, que ajudam transmitir os sentimentos intensos que o eu 
lírico experimenta diante da ação de amar. Assim, dentre os sentimentos que dão o tom ao poema, temos:  
1- Impotência 
2- Frustração 
3- Esperança 
4- Entusiasmo 
Estão de acordo com o exposto: 
a) Apenas o 2. 
b) Apenas 1, 2 e 4. 
c) Apenas 1 e 2. 
d) Apenas 1, 2 e 3. 
e) Apenas 3 e 4. 
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03. Drummond trabalha belamente as palavras ao empregar figuras de linguagem. Na primeira estrofe, 
duas delas produzem o efeito de ações que se sucedem. Identifique a alternativa que compreende essas 
figuras.  
a) Silepse e repetição 
b) Perífrase e reticência 
c) Elipse e repetição 
d) Repetição e Retificação 
e) Polissíndeto e Silepse 
 
04. O poeta compôs seu poema utilizando vários recursos, dentre eles, está o processo de formação das 
palavras. Em que alternativa as duas palavras empregadas por ele sofreram o processo da derivação 
imprópria? 
a) olhos - ferro 
b) áspero - inóspito  
c) ingratidão - ser 
d) vidrados - deserto 
e) destino - desamar 
  
05. Na quarta estrofe, o pronome demonstrativo da frase “Este o nosso destino:” é um elemento de coesão 
que  
a) remete diretamente à ideia da inteira estrofe imediatamente anterior à em que ele ocorre, sendo, portanto, 
referencial anafórico. 
b) retoma diretamente a ideia do último verso da primeira estrofe, sendo, portanto, referencial anafórico. 
c) faz a menção da ideia contida na estrofe imediatamente anterior à em que ele ocorre, sendo, portanto, 
referencial catafórico. 
d) faz remissão diretamente à ideia inteira contida nas três estrofes anteriores à em que ele ocorre, sendo, 
portanto, referencial anafórico. 
e) antecipa a ideia transmitida após o sinal de dois pontos até o final da estrofe, sendo, portanto, referencial 
catafórico.  
 
06. Muitas palavras possuem os prefixos latinos in-, im-, i- agregando ao radical o valor semântico de 
sentido contrário, negação, privação, carência. Os três vocábulos cujo significado se encaixam nessa 
situação são: 
a) ilimitada, ingratidão, implícita   
b) ilimitada, infinita, implícita.  
c) ingratidão, implícita, inóspito. 
d) infinita, inóspito, inerte. 
e) ilimitada, infinita, ingratidão. 
 
07. As preposições que integram as locuções em “palmas do deserto”, “vasos sem flor” e “chão de ferro” 
exprimem, respectivamente, relação: 
a) de origem, de falta, de matéria. 
b) de origem, de causa, de instrumento. 
c) de direção, de falta, de matéria. 
d) de direção, de matéria, de instrumento. 
e) de origem, de instrumento, de matéria. 
 
08. As ocorrências de um e uma na terceira estrofe do poema exercem a função de 
a) numeral cardinal. 
b) numeral ordinal. 
c) artigo definido. 
d) pronome relativo. 
e) artigo indefinido. 
                           
09. Em qual das alternativas pelo menos uma das palavras deveria ser obrigatoriamente acentuada? 
a) especifica, indicio 
b) evidencia, dependencia 
c) transito, incomodo 
d) noticia, publico 
e) referencia, policia 
 
10. Há concordância verbal adequada na oração de qual alternativa?  
a) Precisa-se de vendedores especializados em Moda Fitness. 
b) Vende-se filhotes de Border Collie.   



 

4 

 

c) Abriu-se vagas para Operadores de Telemarketing. 
d) Oferece-se oportunidades de emprego para jovens aprendizes. 
e) Aceita-se encomendas de cupcakes. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
11. A professora, após o intervalo, afirmou: “Não é verdade que todos os alunos do primeiro ano não 
comeram o lanche”. A condição necessária e suficiente para que a afirmação da professora seja 
verdadeira é que seja verdadeira a seguinte proposição: 
a) No máximo um aluno do primeiro ano não comeu o lanche. 
b) Nenhum aluno do primeiro ano não comeu o lanche. 
c) Todos os alunos do primeiro ano comeram o lanche. 
d) Pelo menos um aluno do primeiro ano comeu o lanche. 
e) Nenhum aluno do primeiro ano comeu o lanche. 
 
12. Examine a sequência: 7, 8, 15, 23, 38, ___. O próximo termo dela será: 
a) 41 
b) 45 
c) 56 
d) 61 
e) 65 
 
13. Foi feita uma pesquisa com os 500 alunos de uma escola sobre quais aparelhos tecnológicos eles 
usam no dia a dia. A pesquisa revelou que 380 utilizam smartphone, 200 utilizam computador e 40 não 
utilizam nenhum deles. Analisando os dados da pesquisa, podemos concluir que a quantidade de alunos 
que utilizam somente um desses aparelhos diariamente é: 
a) 120 
b) 260 
c) 340 
d) 460 
e) 580 
 
14. A afirmação “Amanda é loira, ou Beatriz não é morena, ou Carla é ruiva” é falsa. Então segue-se que é 
verdade que: 
a) Amanda é loira, e Beatriz não é morena, e Carla é ruiva. 
b) Amanda não é loira, e Beatriz é morena, e Carla não é ruiva. 
c) Amanda não é loira, ou Beatriz não é morena, ou Carla não é ruiva. 
d) Amanda não é loira, e Beatriz não é morena, e Carla não é ruiva. 
e) Amanda não é loira, ou Beatriz é morena, ou Carla não é ruiva. 
 
15. No lançamento do livro de Leda, todos os que foram ao coquetel de lançamento estiveram antes na 
palestra sobre o livro.  
Como nem todos os convidados de Leda estiveram na palestra, conclui-se a respeito deles que: 
a) Pelo menos um dos convidados não foi ao coquetel de lançamento do livro de Leda. 
b) Todos foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda e alguns não foram à palestra sobre o livro. 
c) Alguns foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda, mas não foram à palestra sobre o livro. 
d) Alguns foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda e nenhum foi à palestra sobre o livro. 
e) Todos foram ao coquetel de lançamento do livro de Leda e nenhum foi à palestra sobre o livro. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
16. Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF foram criados, através da Portaria nº 158/2008, com o 
objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade, 
apoiando a inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de serviços e o processo de 
territorialização e regionalização a partir da atenção básica.  
Assinale a alternativa que não está de acordo com a Portaria nº 158/2008. 
a) O NASF não se constitui em porta de entrada do sistema, e devem atuar de forma integrada à rede de serviços 
de saúde, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes Saúde da Família. 
b) Os profissionais do NASF devem ser cadastrados em uma única unidade de saúde, localizada 
preferencialmente dentro do território de atuação das equipes de Saúde da Família às quais estão vinculados. 
c) A responsabilização compartilhada entre as equipes SF e a equipe do NASF na comunidade não prevê a 
revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e contra referência. 
d) A prática da Medicina Tradicional Chinesa/Acupuntura no NASF deverá ser realizada em consonância com a 
Portaria nº 971/GM, de 3 de maio de 2006. 
e) Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS por 
intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da Família - ESF. 
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17. De acordo com a Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, são atribuições dos profissionais da 
Estratégia Saúde da Família, com exceção de: 
a) Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, 
famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 
b) Garantir a atenção à saúde, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento da demanda espontânea, da 
realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde. 
c) Realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem como as 
previstas nas prioridades e protocolos da gestão local. 
d) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor 
municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as 
características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as 
situações a serem acompanhadas no planejamento local. 
e) Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, somente no âmbito da unidade de saúde. 
 
18. O processo de enfermagem é utilizado como método para sistematizar a assistência, e sua forma 
atualmente mais conhecida e definida pelos especialistas consiste de cinco fases ou etapas sequenciais e 
inter-relacionadas. Assinale a alternativa que as aponta corretamente.  
a) Coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, implementação e avaliação de enfermagem. 
b) Avaliação de enfermagem, coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem, planejamento de enfermagem e implantação. 
c) Coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, avaliação de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem, planejamento de enfermagem e implementação. 
d) Coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, avaliação de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, diagnóstico de enfermagem e implementação. 
e) Avaliação de enfermagem, coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, diagnóstico de enfermagem e implantação. 
 
19. A notificação compulsória deve ser realizada pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao paciente. São agravos de notificação compulsória, 
exceto:  
a) Botulismo 
b) Tracoma 
c) Tuberculose 
d) Sarampo 
e) Antraz 
 
20. A Hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública devido à 
sua magnitude e seu alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente 
ativa. 
Em relação aos sinais e sintomas da Hanseníase, analise as seguintes afirmativas: 
I – Manchas hipocrômicas, acastanhadas ou avermelhadas, sem alterações de sensibilidade. 
II – Nódulos eritematosos indolores. 
III – Diminuição e/ou perda de sensibilidade nas áreas dos nervos afetados, principalmente nos olhos, 
mãos e pés. 
IV – Diminuição e/ou perda de força nos músculos, principalmente nos membros superiores e inferiores e 
por vezes, pálpebras. 
V – Dor e/ou espessamento de nervos periféricos. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente I, II e III estão corretas. 
b) Somente I e III estão corretas. 
c) Somente I, III e IV estão corretas. 
d) Somente II e V estão corretas. 
e) Somente III, IV e V estão corretas. 
 
21. A hanseníase é fácil de diagnosticar, tratar e tem cura, no entanto, quando diagnosticada e tratada 
tardiamente pode trazer graves consequências para os portadores e seus familiares, pelas lesões que os 
incapacitam fisicamente. Portanto, é necessário uma série de atividades essenciais na estratégia de 
controle da doença. 
Analise as afirmativas a seguir: 
I – O tratamento PQT (Tratamento Poliquimioterápico) que mata o bacilo previne as incapacidades e 
deformidades provocadas pela doença e cura o doente. 
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II – Acompanhamento do caso, visando diagnosticar e tratar precocemente eventuais neurites, efeitos 
colaterais dos medicamentos e estados reacionais da doença, bem como manter a regularidade do 
tratamento para que o paciente possa ter alta no tempo previsto. 
III – Prevenção de incapacidades, através de técnicas simples, nas unidades de saúde, e de orientação ao 
paciente para a realização de auto-cuidados.  
IV – É de fundamental importância envolver o paciente e familiares na adesão ao tratamento, para que 
estes possam ser responsáveis, tanto quanto a equipe de saúde, pelo tratamento e cura da doença. 
V – O tratamento PQT (Tratamento Poliquimioterápico) não mata o bacilo, mas previne as incapacidades e 
deformidades provocadas pela doença e cura o doente. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a I está correta. 
b) Somente I, II e V estão corretas. 
c) Somente I, II, III e IV estão corretas. 
d) Somente I e V estão corretas.  
e) Somente I, II, III e V estão corretas. 
 
22. Segundo o Ministério da Saúde, o tratamento diretamente observado (TDO) é mais do que observar a 
deglutição dos medicamentos: é uma estratégia de construção de vínculo entre o paciente, o profissional 
de saúde e o serviço de saúde.  
Sobre isso, assinale a alternativa correta. 
a) Somente os casos resistentes ao tratamento devem ser tratados sob supervisão direta de um profissional de 
saúde. 
b) A escolha da modalidade do TDO deve ser decidida pelo médico. 
c) A frequência ideal de supervisão é semanal. 
d) Um mínimo de 24 tomadas na fase de ataque e 48 na fase de manutenção devem ser observadas. 
e) A observação não pode ser realizada por uma pessoa da família ou da comunidade. Apenas por um profissional 
da saúde. 
 
23. A Busca Ativa é a atividade de saúde pública orientada a identificar precocemente o Sintomático 
Respiratório, considerado com suspeita de tuberculose pulmonar, visando à descoberta dos casos 
bacilíferos. 
Assinale a alternativa correta em relação à definição do Sintomático Respiratório. 
a) Sintomático Respiratório é o indivíduo com tosse por duas semanas ou mais. 
b) Sintomático Respiratório é o indivíduo com tosse por três semanas ou mais. 
c) Sintomático Respiratório é o indivíduo em situação de rua com tosse por quatro semanas ou mais. 
d) Sintomático Respiratório é o indivíduo em situação prisional com tosse por quatro semanas ou mais. 
e) Sintomático Respiratório é o indivíduo em situação de rua com tosse por duas semanas ou mais. 
 
24. Assinale a alternativa que corresponde à definição correta para “Caso Novo de Tuberculose”. 
a) Pessoa com diagnóstico de Tuberculose confirmado ou clínico-epidemiológico que não tenha sido tratada por 
mais de 30 dias. 
b) Pessoa que não fez uso do medicamento por mais de 30 dias consecutivos, a partir da data agendada para o 
seu retorno.  
c) Pessoa já tratada e curada anteriormente independentemente do tempo decorrido. 
d) Pessoa já tratada por Tuberculose por mais de 30 dias que venha a necessitar de nova terapia por recidiva 
após cura ou retorno após abandono. 
e) Pessoa com diagnóstico de Tuberculose confirmado ou clínico-epidemiológico que tenha sido tratada por mais 
de 30 dias. 
  
25. As consultas de pré-natal poderão ser realizadas na unidade de saúde ou durante visitas domiciliares. 
O calendário de atendimento durante o pré-natal deve ser programado em função dos períodos 
gestacionais que determinam maior risco materno e perinatal.  
Com respeito ao assunto, assinale a alternativa correta. 
a) O calendário deve ser iniciado no segundo trimestre da gestação e deve ser regular, garantindo-se que todas 
as avaliações propostas sejam realizadas e que tanto o Cartão da Gestante quanto a Ficha de Pré-Natal sejam 
preenchidos. 
b) O calendário deve ser iniciado precocemente (no primeiro trimestre) e deve ser regular, garantindo-se que todas 
as avaliações propostas sejam realizadas. Porém não é necessário que tanto o Cartão da Gestante quanto a 
Ficha de Pré-Natal sejam preenchidos. 
c) O total de consultas deverá ser de, no mínimo, 9(nove), com acompanhamento intercalado entre médico e 
enfermeiro. 
d) Sempre que possível, as consultas devem ser realizadas conforme o seguinte cronograma: Até 28ª semana – 
mensalmente; Da 28ª até a 36ª semana – quinzenalmente; Da 36ª até a 41ª semana – semanalmente. 
e) O total de consultas deverá ser de, no mínimo, 6 (seis), com acompanhamento exclusivo do médico. 
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26. A Política Nacional de Humanização, como política transversal que aposta na construção coletiva para 
mudar a realidade, vem propondo caminhos a partir de experiências concretas de um SUS que dá certo. 
Uma tarefa desafiadora, sem dúvida, uma vez que na perspectiva da humanização, isso corresponde à 
produção de novas atitudes por parte de trabalhadores, gestores e usuários, de novas éticas no campo do 
trabalho, incluindo aí o campo da gestão e das práticas de saúde, superando problemas e desafios do 
cotidiano do trabalho (Ministério da Saúde, 2010). A humanização como política pública tornam 
necessárias algumas ações.  
Quanto a isso, assinale a alternativa correta.  
a) Traduzir os princípios do SUS em modos de operar dos diferentes equipamentos e sujeitos da rede de saúde. 
b) Orientar as práticas de atenção e gestão do SUS a partir da experiência concreta do trabalhador, construindo 
um sentido positivo de humanização, desidealizando “o Homem”.  
c) Contagiar, por atitudes e ações humanizadoras, a rede do SUS, incluindo apenas trabalhadores da saúde e 
usuários. 
d) Construir trocas solidárias e comprometidas apenas com a tarefa de produção de saúde. 
e) Oferecer um eixo desarticulador das práticas em saúde, destacando o aspecto subjetivo nelas presente. 
 
27. As atribuições dos profissionais das equipes de atenção básica devem seguir as referidas disposições 
legais que regulamentam o exercício de cada uma das profissões.  
Em relação às atribuições específicas do Enfermeiro, analise as seguintes afirmativas: 
I – Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou 
necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc.), apenas para 
crianças e idosos. 
II – Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos ou 
outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, 
observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever medicações 
e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.  
III – Realizar apenas atividades programadas. 
IV – Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os outros membros 
da equipe.  
V – Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros 
membros da equipe. 
VI – Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas II, IV, V e VI são verdadeiras. 
 
28. O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que “O acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada”. Nesse sentido, a atenção básica deve cumprir 
algumas funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, são elas: 
I – Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 
descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária. 
II – Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, utilizando e articulando 
diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de 
construir vínculos positivos e intervenções clínica e sanitariamente efetivas, na perspectiva de ampliação 
dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais. 
III – Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como 
acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das Redes de Atenção à Saúde. 
Atuando como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo 
cuidado dos usuários por meio de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o objetivo de 
produzir a gestão compartilhada da atenção integral.  
IV – Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, 
organizando-as em relação aos outros pontos de atenção, contribuindo para que a programação dos 
serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras. 
e) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
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29. A Poliomielite é uma doença infecto-contagiosa viral aguda, caracterizada por um quadro de paralisia 
flácida de início súbito, que se manifesta de várias formas: infecções inaparentes ou assintomáticas e as 
formas paralíticas, que apresentam quadro clássico de paralisia flácida aguda (PFA). 
Em relação ao modo de transmissão dessa doença, analise as seguintes afirmativas: 
I – O Homem é o reservatório do poliovírus pertencente ao gênero Enterovírus, da família Picornaviridae, 
composto de três sorotipos, 1, 2 e 3. 
II – A transmissão ocorre principalmente por contato direto pessoa a pessoa, pelas vias fecal-oral (a 
principal), por objetos, alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou de portadores, ou pela 
via oral - oral, por meio de gotículas de secreções da orofaringe ao falar, tossir ou espirrar.  
III – As más condições habitacionais, a higiene pessoal precária e o elevado número de crianças numa 
mesma habitação não constituem fatores que favorecem a transmissão do poliovírus.  
IV – A transmissão ocorre somente por contato direto pessoa a pessoa, pelas vias fecal-oral, por objetos, 
alimentos e água contaminados com fezes de doentes ou de portadores. 
V – Em indivíduos infectados, a eliminação do vírus pela orofaringe persiste por um período de 
aproximadamente 1 semana, e nas fezes por cerca de 3 a 6 semanas, enquanto nos indivíduos 
reinfectados a eliminação do vírus se faz por períodos mais reduzidos. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras. 
 
30. As lesões precursoras do câncer do colo do útero são assintomáticas, podendo ser detectadas por 
meio da realização periódica do exame citopatológico e confirmadas pela colposcopia e exame 
histopatológico.  
Em relação às recomendações para a realização do exame citopatológico, assinale a alternativa incorreta. 
a) O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.   
b) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual. 
c) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem 
pelo menos três exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos. 
d) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem 
pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos. 
e) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar dois 
exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de 
exames adicionais. 
 
31. O câncer de mama, assim como outras neoplasias malignas, resulta de uma proliferação incontrolável 
de células anormais, que surgem em função de alterações genéticas, sejam elas hereditárias ou adquiridas 
por exposição a fatores ambientais ou fisiológicos. Tais alterações genéticas podem provocar mudanças 
no crescimento celular ou na morte celular programada, levando ao surgimento do tumor. O câncer de 
mama quando identificado em estágios iniciais (lesões menores que dois centímetros de diâmetro) 
apresenta prognóstico favorável. Para isso, é necessário implantar estratégias para a detecção precoce da 
doença. O diagnóstico precoce e o rastreamento são componentes da detecção precoce. No diagnóstico 
precoce, são identificadas pessoas com sinais e sintomas da doença, enquanto no rastreamento o 
objetivo é identificar lesões sugestivas da doença em uma população sem sinais e sintomas.  
São sinais e sintomas do câncer de mama identificados no diagnóstico precoce, exceto:  
a) Nódulo palpável, geralmente doloroso, duro e regular. 
b) Endurecimento da mama.  
c) Secreção mamilar.  
d) Edema mamário em "casca de laranja".  
e) Inversão, descamação ou ulceração do mamilo.  
 
32. Para a efetivação do Acolhimento da pessoa idosa, os profissionais de saúde devem compreender as 
especificidades dessa população e a própria legislação brasileira vigente.  
Em relação ao Acolhimento da pessoa idosa, esses profissionais devem: 
I – Estar preparados para lidar com as questões do processo de envelhecimento, particularmente no que 
concerne à dimensão subjetiva da pessoa idosa. 
II – Romper com a fragmentação do processo de trabalho e interação precária nas equipes 
multiprofissionais. 
III – Facilitar o acesso dos idosos aos diversos níveis de complexidade da atenção. 
IV – Investir na qualificação dos trabalhadores, especialmente no que se refere à saúde da pessoa idosa.  
Assinale a alternativa correta. 
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a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
e) As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras. 
 
33. É certo que as vacinas pertencem a um dos grupos de produtos biológicos com excelente perfil de 
segurança e que a ocorrência de eventos adversos relacionados à vacinação deve ser imediatamente 
notificada, investigada e esclarecida para que não ponha em risco não apenas todo o programa de 
imunizações, mas também a segurança epidemiológica de toda a população. Todos os eventos 
compatíveis com as definições de caso estabelecidas devem ser notificados.  
De acordo com as atribuições dos diferentes níveis do Sistema de Saúde, assinale a alternativa que não 
corresponde às atribuições do nível local. 
a) A Unidade de Saúde deverá identificar, investigar e notificar à Coordenação de Imunizações e/ou ao Serviço de 
Vigilância de referência do município. 
b) Detectar, notificar e definir conduta diante de eventual ocorrência de surtos de eventos adversos. 
c) Adotar as condutas clínicas pertinentes. 
d) Consolidar e analisar os casos notificados. 
e) Orientar os vacinados, familiares e/ou responsáveis. 
 
34. Apesar da redução importante da mortalidade infantil no Brasil nas últimas décadas, os indicadores de 
óbitos neonatais apresentaram uma velocidade de queda aquém do desejado. Um número expressivo de 
mortes ainda faz parte da realidade social e sanitária de nosso País. Tais mortes ainda ocorrem por causas 
evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos serviços de saúde e, entre elas, a atenção pré-
natal, ao parto e ao recém-nascido. A Estratégia Rede Cegonha tem a finalidade de estruturar e organizar a 
atenção à saúde materno infantil no País. A Rede Cegonha representa um conjunto de iniciativas que 
envolvem mudanças. Podemos afirmar que a rede Cegonha representa um conjunto de iniciativas que 
envolvem mudanças em relação: 
I – Ao processo de cuidado apenas durante a gravidez. 
II – À articulação dos pontos de atenção em rede e regulação obstétrica no momento do parto. 
III – À qualificação técnica das equipes de atenção primária e no âmbito das maternidades. 
IV – À Melhoria da ambiência dos serviços de saúde (UBS e maternidades). 
V – À ampliação de serviços e profissionais, para estimular a prática do parto cesariana. 
VI – À Humanização do parto e do nascimento (Casa de Parto Normal, enfermeira obstétrica, parteiras, 
Casa da Mãe e do Bebê). 
Assinale a alternativa correta. 
a) Somente a afirmativa I é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas II, III e VI são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas III, IV e V são verdadeiras. 
e) As afirmativas I, II, III, IV, V e VI são verdadeiras. 
 
35. O pré-natal de alto risco abrange cerca de 10% das gestações que cursam com critérios de risco, o que 
aumenta significativamente nestas gestantes a probabilidade de intercorrências e óbito materno e/ou fetal. 
Atenção especial deverá ser dispensada às grávidas com maiores riscos, a fim de reduzir a morbidade e a 
mortalidade materna e perinatal.  
Assinale a alternativa que apresenta um fator de risco que indique o encaminhamento ao Pré Natal de alto 
risco. 
a) Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos. 
b) Exposição a agentes físicos, químicos e biológicos. 
c) Recém-nascido com restrição de crescimento, pré-termo ou malformado. 
d) Infecção urinária de repetição ou dois ou mais episódios de pielonefrite. 
e) Infecção urinária. 
 
36. A Hipertensão Arterial Sistêmica é a mais frequente das doenças cardiovasculares. É também o 
principal fator de risco para as complicações mais comuns como acidente vascular cerebral e infarto 
agudo do miocárdio, além da doença renal crônica terminal. A posição recomendada para a medida da 
pressão arterial (PA) é a sentada. Entretanto, a medida da PA na posição ortostática deve ser feita pelo 
menos na primeira avaliação, especialmente em idosos, diabéticos, pacientes com disautonomias, 
alcoólicos e pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva. Em relação à técnica adequada para a 
aferição da Pressão Arterial, deve-se respeitar algumas recomendações.  
No que diz respeito a essas recomendações, assinale a alternativa incorreta. 
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a) Explicar o procedimento ao paciente, orientando que não fale e descanse por 5-10 minutos em ambiente calmo, 
com temperatura agradável. Promover relaxamento, para atenuar o efeito do avental branco (elevação da pressão 
arterial pela tensão provocada pela simples presença do profissional de saúde, particularmente do médico).  
b) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, 
centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 
40% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 80%. 
c) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do paciente, cerca de 3 a 5 cm acima da fossa antecubital, 
centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve corresponder a 
40% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 80%.  
d) Manter o braço do paciente na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e 
cotovelo ligeiramente fletido. 
e) Certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia; não praticou exercícios físicos há 60-90 minutos; 
não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos antes; e não está com as pernas 
cruzadas.  
 
37. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), conforme o próprio nome demonstra, é um estatuto ou 
codificação que trata do universo mais específico vinculado ao tratamento social e legal que deve ser 
oferecido às crianças e adolescentes de nosso país, dentro de um espírito de maior proteção e cidadania 
decorrentes da própria Constituição promulgada em 1988.  
Em relação ao que o ECA estabelece, assinale a alternativa correta. 
a) A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de 
existência. 
b) Somente os casos confirmados de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 
c) É dever somente do poder público e da escola assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
d) Apenas as crianças gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade.  
e) É dever somente do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
 
38. Segundo o Ministério da Saúde, um exame físico completo deve ser realizado na primeira consulta de 
puericultura. É consenso que o exame físico e seus achados devem ser descritos e compartilhados com 
os pais, como forma de facilitar-lhes a percepção das necessidades do bebê.  
Em relação ao exame físico, é incorreto afirmar: 
a) Avaliar o peso em relação ao peso ideal ao nascer. Consideram-se normais tanto uma perda de peso de até 
20% ao nascer quanto a sua recuperação até o 25º dia de vida.  
b) O perímetro cefálico com medidas acima ou abaixo de dois desvios-padrão (< -2 ou > +2 escores “z”) pode 
estar relacionado a doenças neurológicas, como microcefalia(de causa genética ou ambiental) e hidrocefalia, o 
que exige, portanto, melhor avaliação e encaminhamento. 
c) Observar e avaliar o relacionamento da mãe/cuidador e dos familiares com o bebê: como respondem às suas 
manifestações, como interagem com o bebê e se lhe proporcionam situações variadas de estímulo.  
d) Avaliar a postura normal do recém-nascido: as extremidades fletidas, as mãos fechadas e o rosto, geralmente, 
dirigido a um dos lados. 
e) Observar a respiração, que é basicamente abdominal e deve estar entre 40mrm e 60mrm.  
 
39. O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos de vida pouco 
saudáveis, como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade, são os grandes responsáveis pelo aumento 
da incidência e prevalência do diabetes em todo o mundo. Algumas ações e condutas devem fazer parte 
do trabalho de toda a equipe a fim de garantir o fortalecimento do vínculo, a garantia da efetividade do 
cuidado, a adesão aos protocolos e a autonomia do paciente.  
Em relação a essas ações e condutas, assinale a alternativa incorreta. 
a) Apresentar ao paciente um plano individualizado de cuidado, revisando-o periodicamente e mudando-o de 
acordo com as circunstâncias, condições de saúde e desejos do médico.  
b) Avaliar periodicamente o estado psicológico dos pacientes e sua sensação de bem-estar, levando em 
consideração a carga de portar uma doença crônica, respeitando as crenças e atitudes dos pacientes. Explicitar os 
objetivos e abordar as implicações de um tratamento longo e continuado. 
c) Assegurar-se de que conteúdos-chave para seu autocuidado tenham sido abordados.  
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d) Encorajar relação paciente-equipe colaborativa, com participação ativa do paciente na consulta; criar 
oportunidades para que o paciente expresse suas dúvidas e preocupações; respeitar o papel central que o 
paciente tem no seu próprio cuidado, reconhecendo os aspectos familiares, econômicos, sociais e culturais que 
podem prejudicar ou facilitar o cuidado.  
 e) Oferecer cuidado a todos os pacientes, com sensibilidade para aspectos culturais e desejos pessoais, na visão 
de cuidado integral centrado na pessoa. 
 
40. A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, 
construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e politicas que se processa pelo 
ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, no 
seu contexto e circunstâncias de vida.  
Em relação ao código de Ética dos profissionais de enfermagem, assinale a alternativa incorreta. 
a) É direito do profissional: Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias 
ao exercício profissional. 
b) É direito do profissional: Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como 
urgência ou emergência. 
c) É direito do profissional: Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 
científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 
d) É responsabilidade e dever do profissional: Prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade a 
respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. 
e) É Proibido ao profissional – Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da 
possibilidade de riscos. 
 
 
RASCUNHO 




