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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 

� Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre 
e se ele contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas 
(a,b,c,d,e) de resposta para cada uma, correspondentes à prova objetiva. Caso 
o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente alguma 
divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome as 
providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido; 

� No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações 
relativas a você estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao 
fiscal de sala para corrigir em Ata; 

� Você dispõe de 3 (três) horas para fazer a prova objetiva; 
� Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material 

de prova e ao preenchimento do cartão resposta; 
� Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a 

caneta esferográfica de tinta azul ou preta; 
� NÃO É PERMITIDO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA: a) equipamentos 

eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, 
códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer 
espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc; 

� É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no 
comprovante de inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os 
permitidos; 

� Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
� Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se 

retirar da sala de aplicação de prova; 
� Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e 

o cartão resposta devidamente assinado e deixe o local de prova. Você poderá 
levar consigo o caderno de questões, desde que permaneça na sala até o final 
de período das 3 (três) horas; 

� A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no 
presente caderno de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação 
da sua prova; 

� Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO:  

NOME COMPLETO: 
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Texto: Legião estrangeira 
 

Atletas vindos de fora do País reforçam a delegação brasileira que busca as 
primeiras posições do quadro de medalhas nos Jogos Pan-Americanos 

Lucas Bessel, enviado especial a Toronto 
 

Com as costas curvadas sobre a mesa azul, pernas afastadas uma da outra, raquete na 
mão direita e olhos puxados fixos na bolinha, a mesatenista Gui Lin saca, aplicando o efeito típico 
dos jogadores profissionais. Uma rápida troca de passes se segue, sempre com muito movimento 
de ambos os lados. A cena se repete dezenas de vezes ao longo de poucos minutos. Ao fim de 
cada jogada, se a pontuação lhe é favorável, Gui Lin fecha o punho esquerdo e o ergue 
ligeiramente, às vezes vocalizando uma discreta expressão de júbilo que soa como “Hou!”, 
embora seja difícil imaginar como ela mesma a soletraria. Nascida em 1993 em Nanquim, na 
China, a jovem esportista, hoje oficialmente brasileira, representa um País cada vez mais 
multicultural que busca, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, confirmar a aposta na 
naturalização de atletas estrangeiros como estratégia para reforçar um time que tem obrigação de 
fazer bonito na Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, em 2016. 

Gui Lin pode ser considerada uma veterana entre a legião estrangeira do time brasileiro. 
Chegou ao País aos 12 anos de idade, obteve a naturalização pouco antes da Olimpíada de 
Londres-2012 e participou dos Jogos na capital britânica já representando o Time Brasil. Ao lado 
do americano Larry Taylor, do basquete, foi a única atleta “de fora” na delegação olímpica. Hoje, a 
realidade é diferente. Em Toronto, 16 esportistas naturalizados já fazem parte da equipe. No Rio 
de Janeiro, no ano que vem, devem ser pelo menos 22. Os sotaques variam. Espanhol, inglês, 
italiano, croata, holandês e chinês estão entre os idiomas que se misturam ao português. [...]  
“Essa é uma tendência mundial”, disse à ISTOÉ o superintendente executivo de esportes do 
Comitê Olímpico do Brasil (COB), Marcus Vinicius Freire.   

O COB garante que não incentiva oficialmente a naturalização de atletas. Segundo o 
comitê, a definição estratégica cabe às confederações responsáveis por cada esporte. No entanto, 
uma vez que a decisão tenha sido tomada, a entidade máxima do esporte olímpico brasileiro 
fornece suporte jurídico, com a participação de uma assessoria especializada que ajuda a lidar 
com os trâmites burocráticos de todo o processo. [...] No caso do polo aquático brasileiro, que no 
Pan tem quatro naturalizados e um “resgatado” – Felipe Perrone, nascido no Rio, naturalizou-se 
espanhol na década passada e, agora, joga novamente pelo Brasil –, os “gringos” já fazem a 
diferença. Em junho, com a ajuda deles, a seleção subiu pela primeira vez ao pódio da Liga 
Mundial.  
[...] http://www.istoe.com.br/reportagens/426772_LEGIAO+ESTRANGEIRA?pathImagens=&path=&actualArea=internalPage, acesso em 17 de julho, às 

20h. Adaptação.  

  
01) Marque a alternativa que resume o assunto 
principal do texto “Legião estrangeira”:  
 
(A)  A busca por medalhas pelos atletas brasileiros 
nas próximas Olimpíadas. 
(B)  A vinda de atletas estrangeiros, que reforçam 
os times da delegação brasileira, exclusivamente no 
tênis de mesa. 
(C)  A necessidade de investimento no esporte 
brasileiro, sem a ajuda de atletas estrangeiros. 
(D)  A história pessoal da atleta Gui Lin, 
naturalizada brasileira. 
(E)  A confirmação da aposta do Brasil na 
naturalização de atletas estrangeiros para reforçar 
um time que tem obrigação de fazer bonito na 
Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, em 2016. 
 
 
 

02) Gui Lin pode ser considerada uma veterana 
entre a legião estrangeira do time brasileiro 
porque:  
  
(A)  Chegou ao Brasil com 12 anos e, em 2012, 
participou dos Jogos na capital britânica já 
representando o Time do Brasil e ao lado do 
americano Larry Taylor, do basquete foi a única atleta 
“de fora” na delegação olímpica. 
(B)  Continua sendo uma das únicas estrangeiras 
naturalizadas que participa da equipe brasileira, pois 
os estrangeiros permanecem em seus países porque 
lá são valorizados.   
(C)  Em 2012, participou dos Jogos, na capital 
britânica e representou o Brasil, juntamente com o 
americano Larry Taylor, do basquete, mas depois 
dela não vieram outros estrangeiros.    
(D)  Só ela fez a diferença no esporte e isso fez 
com que os atletas nacionais fossem mais 
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valorizados. 
(E)  Depois dela, não foi mais permitida a 
naturalização de estrangeiros, tendo em vista que o 
Comitê Olímpico do Brasil é contra e as delegações 
não têm autonomia.  
 
03) Em relação à atuação do Comitê Olímpico do 
Brasil (COB), não se pode afirmar, de acordo com 
o texto, que:   
 
(A) Não apoia oficialmente a naturalização de 
estrangeiros, mas presta assistência jurídica às 
confederações que optem por esses profissionais.  
(B) Diz que a definição estratégica para a 
naturalização de estrangeiros cabe às confederações 
responsáveis por cada esporte. 
(C) É a entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro, cabendo a ela apoiar e oferecer suporte 
jurídico e assessoria especializada.  
(D) Não incentiva a naturalização de estrangeiros 
e, também, não apoia as confederações que optem 
por esportistas estrangeiros em seus times. 
(E) A entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro garante a participação de uma assessoria 
especializada que ajuda as confederações a lidar 
com os trâmites burocráticos de todo o processo  de 
naturalização de esportistas estrangeiros. 
 
04) Leia o período abaixo e assinale a alternativa 
em que a função gramatical das palavras 
sublinhadas está correta:  
 
“No entanto, uma vez que a decisão tenha sido 
tomada, a entidade máxima do esporte olímpico 
brasileiro fornece suporte jurídico, com a 
participação de uma assessoria especializada 
que ajuda a lidar com os trâmites burocráticos de 
todo o processo”. 
 
(A)  conjunção coordenativa aditiva, substantivo, 
adjetivo, preposição. 
(B)  conjunção coordenativa adversativa, adjetivo, 
substantivo, preposição. 
(C)  conjunção coordenativa adversativa, 
substantivo, adjetivo, preposição. 
(D)  preposição, conjunção coordenativa 
explicativa, substantivo, adjetivo. 
(E)  conjunção coordenativa conclusiva, 
substantivo, adjetivo, preposição. 
 
05)  Assinale a única alternativa em que a 
expressão sublinhada NÃO é aposto: 
 
(A) Gui Lin, veterana entre a legião estrangeira 
do time brasileiro, chegou ao Brasil aos 12 anos de 
idade.   
(B) Segundo o comitê, a definição estratégica 
cabe às confederações responsáveis por cada 
esporte.  
(C) Larry Taylor, esportista do basquete, é 

americano.  
(D) O Comitê Olímpico Brasileiro, autoridade 
máxima do esporte no país, não incentiva 
oficialmente a naturalização. 
(E) Raquete na mão direita e olhos puxados fixos 
na bolinha, Gui Lin, a mesatenista, saca e  aplica o 
efeito típico dos jogadores profissionais. 

 

06) Sobre conjuntos é correto afirmar: 
 
(A)  Todo conjunto possui pelo menos um 
subconjunto. 
(B)  O conjunto dos números reais é finito. 
(C)  A união do conjunto dos números pares e 
Ímpares formam o conjunto dos números naturais. 
(D)  A interseção entre o conjunto dos números 
pares e o conjunto dos números primos, é o conjunto 
vazio. 
(E)  O conjunto dos números racionais e o dos 
números inteiros formam o conjunto dos números 
reais. 
 
07) Três empresas decidem fazer uma 
propaganda em conjunto, decidem colocar um 
outdoor  em um estacionamento, o custo do 
outdoor é de R$ 720,00. Combinaram de pagar da 
seguinte maneira, empresa A pagou R$ 300,00, 
empresa B R$ 250,00 e empresa C o restante. 
Sabendo que as dimensões do outdoor 
retangular é de 6m X 3m. Qual é a área 
(aproximada) correspondente para anuncio da 
empresa A? 
 
(A)  6 metros quadrados. 
(B)  5,75 metros quadrados. 
(C)  7,5 metros quadrados. 
(D)  8,5 metros quadrados. 
(E)  6,5 metros quadrados. 
 
08) Em um determinado jogo a equipe é 
composta por 12 atletas, mas somente 6 jogam 
de cada vez. Quantos times diferentes de seis 
atletas são possíveis formar com os 12 atletas? 
 
(A)  10. 
(B)  Entre 1.000 e 2.000. 
(C)  Entre 10.000 e 100.000. 
(D)  Entre 100.000 e 500.000. 
(E)  Entre 500.000 e 1000.000. 
 
09) Pedro decide parar de fumar, ele fuma 40 
cigarros por dia, e sua tática é reduzir um cigarro 
a cada dia até parar totalmente. Quantos cigarros 
ele irá fumar até encerrar sua saga? 
 
(A)  600. 
(B)  720. 
(C)  780. 
(D)  820. 
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(E)  880. 
 
10) A divisão de uma herança deixada por seu 
Manoel pai de 5 filhos segue a seguinte 
expressão:    onde n=1; 2 ; 3.... A 

divisão é realizada da seguinte maneira n=1 para 
o filho mais velho, n=2 para o próximo e assim 
sucessivamente para os demais filhos. Quanto 
recebeu o filho mais jovem sabendo que a 
herança é de R$ 1.000.000,00: 
 
(A)  R$ 125.000,00. 
(B)  R$ 112.000,00. 
(C) R$ 85.000,00. 
(D)  R$ 64.500,00. 
(E)  R$ 31.250,00. 
 

11) Dentre os nomes abaixo, qual deles NÃO 
ocupou o cargo de Presidente da República do 
Brasil: 
 
(A) Marechal Deodoro da Fonseca. 
(B) Artur Bernardes. 
(C) Wenceslau Braz. 
(D) Nilo Peçanha. 
(E) Rui Barbosa. 
 
12) Pela Lei Estadual n.º 4.245, foi criado o 
município de Nossa Senhora das Graças. A 
instalação do município ocorreu em: 
 
(A) 01 de novembro de 1948. 
(B) 01 de dezembro de 1960. 
(C) 25 de julho de 1960. 
(D) 25 de julho de 1948. 
(E) 01 de dezembro de 1948. 
 
13) Dentre os nomes apresentados nas 
alternativas abaixo, assinale qual NÃO foi 
candidato a governador do estado do Paraná nas 
eleições de 2014: 
 
(A) Reinhold Stephanes. 
(B) Ogier Buchi. 
(C) Bernardo Pilotto. 
(D) Tulio Bandeira. 
(E) Geonísio Marinho. 
 
14) Nos termos do disposto no Art. 80 da 
Constituição Federal do Brasil de 1988, em caso 
de impedimento do Presidente da República 
serão sucessivamente chamados ao exercício da 
Presidência, na seguinte ordem: 
 
1 - Presidente do Senado Federal. 
2 - Presidente da Câmara dos Deputados. 
3 - Vice-presidente da República. 
4 - Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
 

(A) 4 – 1 – 2 – 3. 
(B) 3 – 4 – 2 – 1. 
(C) 3 – 4 – 1 – 2. 
(D) 3 – 2 – 1 – 4. 
(E) 4 – 3 – 2 – 1. 
 

15) Os recursos necessários à realização das 
finalidades do Sistema Único de Saúde (SUS) se 
destinam do orçamento da seguridade social de 
acordo com a receita estimada. São considerados 
de outras fontes os recursos provenientes de, 
EXCETO: 
 
(A) ajuda, contribuições, doações e donativos. 
(B) alienações patrimoniais e rendimentos de 
capital. 
(C) emolumentos e preços públicos não 
arrecadados no âmbito do Sistema Único de Saúde.  
(D) rendas eventuais, inclusive comerciais e 
industriais. 
(E) serviços que possam ser prestados sem 
prejuízo da assistência à saúde.  
 
16) Preencha as lacunas a assinale a alternativa 
correta: 
 
O Conselho de Saúde, em caráter 
__________________ e deliberativo, órgão 
colegiado composto por representantes do 
governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e ________________, atua na formulação 
de estratégias e no controle da execução da 
política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e 
____________________, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 
 
(A) permanente / gestores / atuais. 
(B) transitório / usuários / atuais. 
(C) transitório / gestores / financeiros. 
(D)  permanente / usuários / financeiros. 
(E) transitório / gestores / estratégicos. 
 
17) Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas. A visita domiciliar é um 
instrumento de intervenção fundamental da 
Estratégia de Saúde da Família, assim: 
 
I - para ser considerada uma visita domiciliar, tal 
atividade deve compreender um conjunto de 
ações sistematizadas apenas no período em que 
o profissional está na residência do usuário. 
II - a execução da visita domiciliar pressupõe o 
uso de técnicas de entrevista e de observação 
sistematizada. 
III - a relação entre o profissional e o usuário deve 
estar pautada nos princípios da participação, da 
responsabilidade compartilhada, do respeito 
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mutuo e da construção conjunta da intervenção 
no processo saúde-doença.  
IV - toda ida ao domicílio do usuário pode ser 
considerada uma visita domiciliar.  
 
(A) Apenas a afirmativa III.  
(B) Apenas as afirmativas I e II.   
(C) Apenas as afirmativas II e III. 
(D)  Apenas as afirmativas I e IV 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
  
18) O aleitamento materno é a mais sábia 
estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e 
nutrição para a criança e constitui a mais 
sensível, econômica e eficaz intervenção para 
redução da morbimortalidade infantil. Sobre o 
assunto, informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso o 
que se afirma a seguir e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para 
baixo: 
 
( ) O Ministério da Saúde recomenda 
aleitamento materno exclusivo por seis meses e 
complementado até os dois anos ou mais. 
( ) Aleitamento materno complementado é 
quando a criança recebe leite materno e outros 
tipos de leite. 
( ) O aleitamento materno evita mortes 
infantis, diarreia, infecção respiratória, diminui 
risco de alergias e aumenta o vínculo afetivo 
entre mãe e filho. 
( ) Quando o bebê pega a mama 
adequadamente o que requer uma abertura ampla 
da boca, abocanhando não apenas o mamilo, mas 
também parte da aréola, forma-se um lacre 
perfeito entre a boca e a mama, garantindo a 
formação do vácuo, indispensável para que o 
mamilo e a aréola se mantenham dentro da boca 
do bebê. 
( ) Quando a técnica de amamentação está 
adequada é normal ouvir ruídos da língua do 
bebê ou os mamilos apresentam estrias 
vermelhas quando o bebê solta a mama. 
 
(A) V, V, F, F, F. 
(B) V, F, V, V, F. 
(C) V, V, V, F, V. 
(D) F, F, F, V, V. 
(E) F, V, V, V, V.  
 
19) A Norma Regulamentadora 32 tem por 
finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a 
implementação de medidas de proteção à 
segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
serviços de saúde, bem como daqueles que 
exercem atividades de promoção e assistência à 
saúde em geral. Sobre o assunto, informe se é (V) 
verdadeiro ou (F) falso o que se afirma a seguir e 
assinale a alternativa correta: 
 

( ) Considera-se Risco Biológico a 
probabilidade da exposição ocupacional a 
agentes biológicos.  
( ) O uso de luvas substitui a lavagem das 
mãos. 
( ) Todos os trabalhadores com 
possibilidade de exposição a agentes biológicos 
devem utilizar vestimenta de trabalho adequada, 
em condições de conforto e o empregador deve 
fornecer com ônus ao empregado.  
( ) Os trabalhadores devem comunicar 
decorridas duas horas todo acidente ou 
incidente, com possível exposição a agentes 
biológicos, ao responsável pelo local de trabalho 
e, quando houver, ao serviço de segurança e 
saúde do trabalho e à Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes. 
( ) Os trabalhadores não devem deixar o 
local de trabalho com os equipamentos de 
proteção individual e as vestimentas utilizadas 
em suas atividades laborais.  
 
(A) F, F, F, V, V. 
(B) F, F, V, V, V. 
(C) V, V, V, V, F. 
(D) V, F, V, F, V.  
(E) V, F, F, F, V. 
 
20) O envelhecimento, o processo normal de 
alteração relacionado com o tempo, começa com 
o nascimento e prossegue durante toda a vida. 
São alterações do envelhecimento, EXCETO: 
 
(A) As valvas cardíacas tornam-se mais espessas 
e mais rígidas, ganhando o músculo e as artérias 
cardíacas sua elasticidade.  
(B) As alterações no sistema respiratório 
relacionadas à idade afetam a capacidade e função 
pulmonares e compreendem o diâmetro torácico 
ântero-posterior aumentado, o colapso osteoporótico 
das vértebras, calcificação das cartilagens costais e 
mobilidade reduzida das costelas, eficiência 
diminuída dos músculos respiratórios, rigidez 
pulmonar aumentada e área de superfície alveolar 
diminuída.  
(C) Com o envelhecimento, ocorrem alterações 
que afetam a função e aparência da pele. A epiderme 
e a derme tornam-se mais finas. As fibras elásticas 
sofrem uma redução em seu numero e o colágeno 
torna-se mais rígido.   
(D) A produção ovariana de estrogênio e 
progesterona cessa com a menopausa. As alterações 
que ocorrem no sistema reprodutor feminino incluem 
o adelgaçamento da parede vaginal, juntamente com 
o estreitamento no tamanho e a perda da 
elasticidade, a redução das secreções vaginais, 
prurido e acidez diminuída, involução do útero e dos 
ovários e tônus diminuído da musculatura 
pubococcígea. 
(E) A estrutura e função do sistema nervoso 
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modificam-se com o avançar da idade, e uma 
redução no fluxo sanguíneo cerebral acompanha as 
alterações do sistema nervoso. A perda de células 
nervosas contribui para uma perda progressiva de 
massa cerebral, e também estão reduzidos a síntese 
e o metabolismo dos principais neurotransmissores.    
 
21) Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas. A saúde mental não está 
dissociada da saúde geral. E por isso faz-se 
necessário reconhecer que as demandas de 
saúde mental estão presentes em diversas 
queixas relatadas pelos pacientes que chegam 
aos serviços de Saúde, em especial da Atenção 
Básica. Cabe aos profissionais o desafio de 
perceber e intervir sobre estas questões:  
 
I - O que unifica o objetivo dos profissionais para 
o cuidado em saúde mental devem ser o 
entendimento do território e a relação de vínculo 
da equipe de Saúde com os usuários, mais do 
que a escolha entre uma das diferentes 
compreensões sobre a saúde mental que uma 
equipe venha a se identificar. 
II - Ações terapêuticas comuns aos profissionais 
de Atenção Básica incluem exercer boa 
comunicação e lembrar-se de escutar o que o 
usuário precisa dizer.  
III - As intervenções em saúde mental devem 
promover possibilidades de não modificar e 
qualificar as condições e modos de vida, 
restringindo a cura de doenças.  
IV - O trabalho na Atenção Básica é longitudinal, 
independentemente do usuário estar com alguma 
doença. Portanto, trata-se de um 
acompanhamento processual e mesmo que o 
profissional se sinta na obrigação de orientar 
algo ao paciente em resposta àquilo que este 
demanda, nem sempre haverá necessidade da 
pressa. 
 
(A) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
(B) Apenas as afirmativas I e III. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e III. 
(D) Apenas as afirmativas II e IV. 
(E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22) Em um país de dimensões continentais, 
considerando-se as enormes diferenças 
regionais, culturais, climáticas, topográficas e 
demográficas, entre outras, o procedimento de 
estabelecer normas é vital para a viabilidade de 
políticas públicas, como o Programa Nacional de 
Imunizações (PNI), cuja operacionalização é 
fundamentada na articulação entre as três esferas 
do SUS. As normas e procedimentos para 
vacinação tem o intuito de informar, atualizar e 
disseminar orientações pertinentes às atividades 
de imunização como: 
 

(A) A sala de vacinação é classificada como área 
semicrítica, deve ser destinada a administração dos 
imunobiológicos, diluição e administração de 
medicamentos. 
(B) Alguns dos insumos básicos de uma sala de 
vacinação podem incluir dispensador para sabão 
líquido, dispensador para papel-toalha, instrumentos 
de medição de temperatura para os equipamentos de 
refrigeração e as caixas térmicas, caixa coletora de 
material perfurocortante com suporte. 
(C) A limpeza concorrente da sala de vacinação 
deve ser realizada três vezes na semana em horários 
preestabelecidos ou sempre que ela for necessária.  
(D) Na sala de vacinação, todas as vacinas 
devem ser armazenadas entre -2ºC e +8ºC, sendo 
ideal +5ºC. 
(E) O estoque de imunobiológicos no serviço de 
saúde deve ser maior do que a quantidade prevista 
para o consumo de um mês, a fim de reduzir os 
riscos de exposição dos produtos a situações que 
possam comprometer sua qualidade.  
 
23) O planejamento estratégico costuma 
examinar finalidade, missão, filosofia e metas 
organizacionais no contexto do ambiente externo 
da organização. Sobre o assunto, informe se é (V) 
verdadeiro ou (F) falso o que se afirma a seguir e 
assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo: 
 
( ) O planejamento estratégico prevê o 
sucesso futuro da organização, combinando e 
justapondo as capacidades de uma organização e 
suas oportunidades internas. 
( ) Os planos estratégicos normalmente são 
considerados planos que envolvem um longo 
período (de 3 a 10 anos).   
( ) Não há importância na contribuição dos 
colaboradores de todos os níveis da organização 
para dar sentido ao planejamento estratégico e 
aumentar a probabilidade de sucesso de sua 
implementação, pois este tipo de planejamento 
sempre é realizado pelos administradores dos 
mais altos escalões e pela junta de diretores. 
( ) Algumas etapas como definir com clareza 
o propósito da organização e estabelecer metas 
realistas e objetivos coerentes com a missão da 
organização fazem parte do planejamento 
estratégico. 
( ) Envolver o Enfermeiro no planejamento 
estratégico poderá promover maior eficiência dos 
enfermeiros da organização.  
 
(A) V, F, F, V, V. 
(B) V, V, F, F, F. 
(C) V, V, V, F, V. 
(D)       F, V, F, V, V. 
(E)       F, V, F, F, F.  
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24)  A saúde infantil em geral melhorou os 
coeficientes de mortalidade e as incidências das 
doenças diminuíram em algumas áreas, mas 
ainda é necessário priorizar a saúde infantil em 
todo o mundo. Relacione os componentes e 
finalidades e assinale a alternativa com a 
sequência correta de cima para baixo: 
 
1 - Crescimento e desenvolvimento do recém-
nascido e do lactente. 
2 - Crescimento e desenvolvimento da criança de 
13 a 35 meses. 
3 - Crescimento e desenvolvimento do pré-
escolar (3 a 6 anos). 
4 - Crescimento e desenvolvimento da criança em 
idade escolar. 
5 - Crescimento e desenvolvimento do 
adolescente. 
 
( ) Os ossos aumentam em comprimento e 
os músculos tornam-se mais salientes e fortes. 
( ) Tem um controle voluntário maior sobre 
seus movimentos e é menos desajeitado.  
( ) Atinge um senso de identidade, ou seja, 
desenvolve senso individual de si mesmo. 
( ) Alguns reflexos primitivos detectáveis 
são os reflexos de Moro, o de busca e o cervical 
tônico assimétrico. 
( ) O estágio de desenvolvimento cognitivo é 
o período do pensamento operacional concreto. 
 
(A) 2, 1, 5, 3, 4. 
(B) 2, 5, 3, 1, 4. 
(C) 1, 2, 4, 3, 5. 
(D) 3, 5, 4, 2, 1. 
(E) 2, 3, 5, 1, 4. 
 
25) Sobre doenças infecciosas, contagiosas e 
transmissíveis e sobre sua importância para a 
epidemiologia é correto afirmar, EXCETO: 
 
(A) Doença infecciosa reflete a existência do 
processo biológico subjacente, produzido pelo 
agente infeccioso. 
(B) Doença transmissível é transmitida de seres 
humanos para seres humanos, ou de animais para 
seres humanos, trazidas por insetos ou outros 
vetores, ou transmitidas através do ar, da água e 
mesmo o solo.  
(C) Medidas gerais de controle e prevenção de 
doenças infecciosas compreendem ações voltadas 
para uma doença, em particular, ou para um grupo 
de condições com características comuns. 
(D) Doença contagiosa é transmitida por contato 
direto. 
(E) Os elementos que compõem a cadeia 
epidemiológica servem como referência para a 
enumeração das medidas disponíveis no controle de 
doenças infecciosas. As medidas simplificadas 
segundo seu ponto de atuação: nos reservatórios, na 

interrupção da sequência de eventos que vai do 
reservatório até o homem e na proteção do indivíduo 
suscetível.  
 
26) O objetivo do acompanhamento pré-natal é 
assegurar o desenvolvimento da gestação, 
permitindo o parto de um recém-nascido 
saudável, sem impacto para a saúde materna, 
inclusive abordando aspectos psicossociais e as 
atividades educativas e preventivas. Sobre o 
assunto, informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso o 
que se afirma a seguir e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para 
baixo: 
 
( ) Atendimento às intercorrências 
obstétricas e neonatais, assim como controle de 
doenças crônicas e profilaxia de doenças 
infecciosas devem ser encaminhadas aos 
hospitais por se tratar de gestantes.  
( ) Deve ser realizada a imunização 
antitetânica, rubéola e para hepatite B. 
( ) As ações de saúde devem estar voltadas 
para a cobertura de toda a população-alvo da 
área de abrangência da unidade de saúde, 
assegurando minimamente 4 (quatro) consultas 
de pré-natal e continuidade no atendimento, no 
acompanhamento e na avaliação do impacto 
destas ações sobre a saúde materna e perinatal. 
( ) Ações como realização de práticas 
educativas, abordando principalmente o incentivo 
ao aleitamento materno, ao parto normal e aos 
hábitos saudáveis de vida, a identificação de 
sinais de alarme na gravidez e o reconhecimento 
do trabalho de parto, os cuidados com o recém-
nascido, a importância do acompanhamento pré-
natal, da consulta de puerpério e do planejamento 
familiar, os direitos da gestante e do pai, os 
riscos do tabagismo, do uso de álcool e de outras 
drogas e o uso de medicações na gestação 
devem ser realizadas. 
( ) Atenção à puérpera e ao recém-nascido 
na primeira semana após o parto e na consulta 
puerperal (até o 42º dia após o parto) deve ser 
realizado na pela equipe de atenção básica.  
 
(A) F, F, F, V, F. 
(B) V, V, V, F, V. 
(C) V, V, F, F, F.  
(D) F, F, F, V, V. 
(E)       F, F, V, V, F. 
 
27) Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta as corretas. As necessidades 
nutricionais são definidas como as quantidades 
de energia e de nutrientes biodisponíveis 
(substancias que são digeridos, absorvidos e 
utilizados pelo organismo) nos alimentos que um 
indivíduo sadio deve ingerir para satisfazer todas 
as necessidades fisiológicas: 
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I - O Enfermeiro deverá avaliar as causas da 
biodisponibilidade de nutrientes reduzida como 
mastigação, ingestão de líquidos com a refeição e 
comer rápido. 
II - As proteínas são macromoléculas constituídas 
por partículas menores denominadas 
aminoácidos, desempenham diversas funções 
importantes no crescimento e reparação dos 
tecidos, na produção de anticorpos, na produção 
de enzimas e hormônios, na transmissão da rede 
nervosa, na formação de sangue e síntese de 
DNA e algumas de suas fontes são o leite, 
derivados, ovos e carnes.  
III - As fontes exclusivas de cálcio provém de 
laticínios, porém podem ter vários fatores 
inconvenientes como presença de um tipo de 
gordura que favorece o aumento de lipídios no 
sangue.  
IV - Os carboidratos são utilizados pelos 
músculos e armazenados no fígado e quando em 
excesso são transformados em gordura, no 
entanto, inúmeros fatores como estados 
nutricionais e de treinamento, dieta, tipo e forma 
do carboidrato consumido, intensidade do 
exercício, temperatura ambiente entre outros 
podem afetar o estoque, a resposta e a utilização 
dos carboidratos. 
 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III. 
(B) Apenas as afirmativas II e III. 
(C) Todas as afirmativas estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
(E) Apenas as afirmativas III e IV. 
 
28)  O Programa Nacional de Imunização (PNI) 
vem contribuindo para a redução da 
morbimortalidade causada pelas doenças 
imunopreveníveis, buscando a qualidade e a 
segurança dos produtos oferecidos para a 
manutenção e a disponibilidade, em tempo 
oportuno, dos imunobiológicos preconizados nos 
calendários e nas campanhas nacionais de 
vacinação para a população brasileira. Com 
relação ao calendário vacinal nacional é correto 
afirmar, EXCETO: 
 
(A) O esquema de vacinação contra a hepatite B 
corresponde a três doses, com intervalo de 30 dias 
entre a primeira e a segunda doses e de seis meses 
entre a primeira e a terceira doses (0, 1 e 6). 
(B) Para crianças que foram vacinadas com a 
vacina BCG e que não apresentem cicatriz vacinal 
após 6 meses, revacine-as quantas vezes forem 
necessárias até a cicatriz aparecer.  
(C) A vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis 
(DTP) deve ser administrada por via intramuscular 
profunda.  
(D) A vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) é 
apresentada sob a forma líquida em frasco multidose 
ou em seringa preenchida (unidose). 

(E) A vacina pneumocócica conjugada 10 valente 
é indicada para prevenir contra infecções invasivas 
(sepse, meningite, pneumonia e bacteremia) e otite 
média aguda (OMA) causadas pelos 10 sorotipos de 
Streptococus pneumonia contidos na vacina, em 
crianças menores de 2 anos de idade. 
 
29) A atenção em saúde sexual e em saúde 
reprodutiva é uma das áreas de atuação 
prioritárias  da  Atenção  Básica  à  saúde.  Deve 
ser ofertada observando-se como princípio o 
respeito aos direitos sexuais e aos direitos 
reprodutivos. Sobre o assunto, informe se é (V) 
verdadeiro ou (F) falso o que se afirma a seguir e 
assinale a alternativa correta: 
 
( ) A sexualidade envolve somente o corpo e 
o sexo, os sentimentos, a história de vida, os 
costumes, as relações afetivas e a cultura estão 
além desse conceito.  
( ) A saúde sexual requer abordagem  
positiva  e  respeitosa  da  sexualidade,  das  
relações  sexuais,  tanto  quanto  a possibilidade 
de ter experiências prazerosas e sexo seguro, 
livre de coerção, discriminação e violência. Para 
se alcançar e manter a saúde sexual, os direitos 
sexuais de todas as pessoas devem ser 
respeitados, protegidos e satisfeitos. 
( ) É fundamental valorizar, promover e 
incentivar o autoconhecimento, que implica 
buscar conhecer a si próprio, os valores, o modo 
de ver e viver a vida e as relações com os outros, 
em tomar contato com os sentimentos, em 
conhecer o corpo e em identificar as 
potencialidades e dificuldades/bloqueios de 
diversas ordens. 
( ) Os profissionais de saúde, em geral, 
sentem dificuldades de abordar os aspectos 
relacionados à sexualidade ou à saúde sexual de 
seus pacientes.  Trata-se de uma questão que 
levanta polêmicas, na medida em que a 
compreensão da sexualidade está muito marcada 
por preconceitos e tabus, e os profissionais de 
saúde não se sentem preparados ou se sentem 
desconfortáveis em lidar com o tema. 
( ) O profissional de saúde da Atenção 
Básica pode contribuir para a oferta de uma 
atenção de qualidade no campo da saúde sexual 
ouvindo o usuário e ser proativo, no que se refere 
a abordar nos atendimentos os temas 
sexualidade e qualidade da atividade sexual: 
satisfação, prática do sexo seguro, existência e 
tipos de dificuldades. 
 
(A) F, V, V, V, V.  
(B) V, V, F, F, F. 
(C) F, F, V, V, V. 
(D) V, F, F, F, V. 
(E) F, V, V, F, F. 
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30) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma 
condição clínica multifatorial caracterizada por 
níveis elevados e sustentados de pressão arterial 
– PA (PA ≥140 x 90mmHg) e é um grave problema 
de saúde publica no Brasil e no mundo. Sobre a 
HAS é correto afirmar, EXCETO: 
 
(A) A finalidade da Linha de Cuidado da HAS é 
fortalecer e qualificar a atenção à pessoa com essa 
doença por meio da integralidade e da 
longitudinalidade do cuidado, em todos os pontos de 
atenção. 
(B) Identificar as necessidades das Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) quanto ao sistema logístico 
para o cuidado dos usuários (cartão SUS, prontuário 
eletrônico, centrais de regulação, sistema de 
transporte sanitário), pontuando o que já existe e o 
que necessita ser pactuado com a gestão 
municipal/distrital/regional/estadual fazem parte da 
linha de cuidado. 
(C) A equipe deve identificar a população 
estimada de pessoas com HAS e os diferentes 
estratos de risco e realizar a programação de 
cuidado de acordo com as necessidades individuais 
e os parâmetros para essa doença. 
(D) A equipe deve definir, em parceria com outros 
pontos de atenção e gestão, os fluxos assistenciais 
que são necessários para atender as necessidades 
de saúde e as diretrizes ou protocolos assistenciais. 
(E) É essencial que a equipe sempre avalie seu 
paciente exclusivamente por doenças, já que 
comumente a HAS está associada a outros fatores 
de risco/doenças. 
 




