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NÚMERO DE INSCRIÇÃO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e
distribuídas sem falhas ou repetições, e a prova discursiva, seguida de uma página para rascunho.
MATÉRIA
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LÍNGUA PORTUGUESA
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CONHECIMENTOS GERAIS/ ATUALIDADES
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CINHECIMENTOS ESPECÍFICOS

10 a 30

DISCURSIVAS

31 a 32

Sobre a carteira, está disponível a FOLHA DE RESPOSTA PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva. Na Folha de
Respostas, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do número de sua inscrição. As divergências
devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências.
1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não
esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto.
3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração das
questões está correta.
4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
Exemplo:
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados.
7. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60 (sessenta) minutos.
9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada.
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÔES se o candidato permanecer na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que
antecedem o encerramento da prova.
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização.
 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes.
 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva.
 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios e usar de meios ilícitos para
obter vantagens para si ou para outros.
 For surpreendido portando ou manuseando aparelho eletrônico nas demais dependências do estabelecimento durante a
realização da prova objetiva.
 For surpreendido portando qualquer equipamento que venha a emitir ruídos sonoros, mesmos que devidamente acondicionado
no envelope de guarda de pertences, durante a realização da prova.
12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia a Policia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com
prisão em flagrante dos envolvidos.
13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata
e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno de provas.
14. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
15. Está disponível na última folha do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado. Este pode ser levado
pelo candidato.

do desarmamento do cidadão, aqueles que, não
raramente, de dentro de seus carros blindados e com
escoltas armadas, pregam o monopólio das armas nas
mãos do Estado, que não estará lá quando você
precisar.

LÍNGUA PORTUGUESA
Em Mariana e em Paris o Estado não estava lá para te
defender
Após os ataques em Paris, que deixaram um
trágico saldo de 129 mortos e de centenas de feridos,
pulularam nas redes sociais comparações com os 143
homicídios por dia no Brasil e ainda com a catástrofe
ambiental e humana ocorrida na cidade mineira de
Mariana.
Os que comparam o mar de lama que invadiu a
cidade brasileira com o mar de sangue nas ruas de
Paris são solidários à dor na destruição e nas vidas
ceifadas de compatriotas, mas ignoram a abissal
diferença entre aqueles que por negligência,
irresponsabilidade ou descaso permitiram que a
barragem ruísse – e merecem punição exemplar,
embora eu duvide que aconteça – daqueles que
premeditadamente, ao se explodirem ou abrir fogo
contra vítimas indefesas e inocentes estavam
atacando todos os valores e a própria civilização
ocidental.
Não há como negar que os perpetuadores do
terror na Cidade Luz possuem o claro objetivo de
matar cada mulher, cada criança, cada homem que
considere um "infiel", e assim o farão sempre que
possível. Em resumo, temos uma tragédia tipicamente
brasileira, fruto do descaso e irresponsabilidade ao
lado de um ataque, uma declaração de guerra aos
valores do mundo livre.
Óbvio que os números da criminalidade no
Brasil são absolutamente assustadores. Só em 2014
foram 56.337 assassinatos, dos quais 92% ficarão sem
qualquer tipo de punição. Some-se a isso mais de 50
mil estupros declarados por ano e milhares, quiçá
milhões, de outros crimes. Se há uma comparação
aceitável entre o caos na segurança pública brasileira
e a tragédia francesa é que o Estado se mostra
absolutamente incapaz de proteger seus cidadãos. As
instituições não são e nunca serão onipresentes.
A dura verdade é que nossos "protetores"
quase nunca estarão lá para evitar tragédias pessoais
ou coletivas. E querem saber a verdade? O Estado não
tem qualquer obrigação de proteger individualmente
cada cidadão – e não sou eu que estou dizendo isso, é
o próprio Estado.
Em 2013, a 10ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça gaúcho (TJRS) negou recurso de mulher e filha
que ajuizaram ação indenizatória contra o Estado do
Rio Grande do Sul pela morte de seu companheiro e
pai. A vítima vinha sendo ameaçada por criminosos
que haviam furtado a oficina de seu pai. Boletins de
ocorrência foram feitos, mas dias depois as ameaças
se confirmaram com seu assassinato. Em sua
sentença declarou o magistrado: "tem o Estado a
obrigação constitucional de prestar segurança pública,
policiamento ostensivo e preventivo. Impossível,
todavia, a ação preventiva em particular a cada
cidadão e sua família em todos os locais e
circunstâncias da vida. Tanto seria exigir que os
agentes estatais estivessem presentes em todos os
lugares, ao mesmo tempo".
O Estado não estava nas ruas tomadas pela
lama em Mariana, o Estado não estava no Bataclan ou
nos restaurantes de Paris e o Estado não estava lá, em
2014, nos mais de 55 mil assassinatos no Brasil. Por
que então algumas pessoas continuam insistindo que
o direito de defesa do cidadão pode ser substituído
por essa proteção estatal, quase dando ares de
proteção divina a ela? Que respondam os defensores
Cargo: ENFERMEIRO PSF

Disponível em: http://noticias.uol.com.br/opiniao
Questão

01

O autor do texto:
(A)

Aproxima as duas recentes tragédias que
ocorreram em Paris (França) e Mariana (MGBrasil), ao entendê-las, igualmente, como
descaso do Estado.

(B)

Acredita que há uma diferença entre o que
ocorreu em Paris e o que ocorreu em Mariana:
no primeiro caso, houve crime premeditado; no
segundo caso, trata-se de negligência,
irresponsabilidade, descaso.

(C)

Afirma que, no Brasil, anualmente, o número de
homicídios é inferior ao número de mortes
registradas nas tragédias citadas.

(D)

Defende o desarmamento do cidadão e a
descriminalização das drogas.

Questão

02

Expressões figuradas ou com sentido conotativo,
empregadas no texto, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Mar de lama / Mar de sangue.
Cidade Luz.
Dura verdade.
Segurança pública.

03

Quanto ao significado das palavras, assinale a
alternativa CORRETA, de acordo com o texto de
referência:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Onipresentes – ausência de poder.
Pulularam – fervilharam.
Quiçá – sempre.
Ceifadas – humilhadas.

04

Ao utilizar as palavras “infiel” e “protetores”, o autor
emprega aspas, tendo em vista que ele precisa:
(A)
(B)
(C)
(D)

Questão

Destacar sua ironia.
Marcar o discurso citado.
Evidenciar graficamente o uso de neologismo.
Intensificar o verdadeiro significado das
palavras.

05

Quanto ao caso ocorrido no Rio Grande do Sul,
descrito no texto, é CORRETO afirmar:
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(A)

No ano de 2013, a 10ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça gaúcho (TJRS) acatou
recurso de uma mulher e sua filha, por conta do
assassinato de um homem – companheiro e pai.

(A)
(B)
(C)
(D)

(B)

Nenhum boletim de ocorrência foi registrado.

(C)

O Estado tem a obrigação constitucional de
ação preventiva em particular a cada cidadão e
a sua família.

Quanto ao Núcleo de Apoio à Saúde da família (NASF),
podem ser estabelecidos como pontos de síntese de
sua missão os seguintes aspectos:

(D)

O Estado do Rio Grande do Sul negou tal ação
indenizatória.

I. O NASF não se constitui porta de entrada do
sistema para os usuários, mas apoio às
equipes de Saúde da Família.

Questão

Portaria nº. 6.286 de 05 de dezembro de 2007.
Portaria nº. 4.279, de 30 de dezembro de 2010.
Portaria nº. 7.508, de 28 de junho de 2011.
Portaria nº. 2.488, de 21 de outubro de 2011.

11

CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
Questão

II. Vincula-se a um número de equipes de
Saúde da Família em territórios definidos,
conforme sua classificação.

06

“Maior arquiteto brasileiro, já foi eleito o 9º maior gênio
vivo e um dos nomes mais importantes da arquitetura
moderna mundial. Responsável pelas principais obras
de Brasília, o artista é admirado em todo o mundo e
recebeu os principais prêmios da área”. O texto referese a:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

III. A equipe do NASF e as equipes de Saúde da
Família criarão espaços de discussões para
gestão do cuidado: reuniões e atendimentos
compartilhados, constituindo processo de
aprendizado coletivo.
IV. O NASF deve ter como eixos de trabalho a
responsabilização gestão compartilhada e
apoio à coordenação do cuidado, que se
pretende pela Saúde da Família.

Oscar Niemeyer.
João Niemeyer.
José Niemeyer.
Dirceu Niemeyer.

Está CORRETA a alternativa:

07

(A)
(B)
(C)
(D)

A típica “calça larga” abotoadas no tornozelo, usada
pelos gaúchos recebe o nome de:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

Coaca.
Bombacha.
Lambreta.
Chulipa.

Questão

Questão

Euro argentino.
Iene argentino.
Rublo argentino.
Peso argentino.

Etanol.
Biodiesel.
Clorophilo.
Metanol.

Atenção primária; atenção psicossocial; atenção
ambulatorial especializada e hospitalar; e
vigilância em saúde.

(B)

Atenção primária; urgência e emergência;
atenção psicossocial; atenção ambulatorial
especializada e hospitalar e vigilância em
saúde.

(C)

Atenção
primária;
atenção
ambulatorial
especializada e vigilância em saúde.

(D)

Atenção primária; urgência e emergência;
atenção hospitalar e vigilância em saúde.

Questão

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão

(A)

09

O combustível biodegradável derivado de fontes
renováveis como óleos vegetais e gorduras animais
recebe o nome de:
(A)
(B)
(C)
(D)

13

O aprimoramento do comportamento ético do
profissional de enfermagem passa pelo processo de
construção de uma consciência individual e coletiva,
pelo compromisso social e profissional configurado
pela responsabilidade no plano das relações de
trabalho com reflexos no campo científico e político.
No capítulo I das relações profissionais do Código de
Ética do Profissional de Enfermagem está que:

10

A Portaria que aprova a Política Nacional de Atenção
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas
para a organização da Atenção Básica, para a
Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de
Agentes Comunitários de Saúde (PACS) é a:
Cargo: ENFERMEIRO PSF

12

As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em
articulação com os Municípios, respeitadas as
diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores
Tripartite – CIT. Para ser instituída, a Região de Saúde
deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

08

Assinale a alternativa que representa a moeda oficial
da Argentina:
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II, III e IV.
I e III.
I e IV.
I, II e III.
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(A)

(B)

(C)

(D)

Questão

Comunicar ao COREN e aos órgãos
competentes, fatos que infrinjam dispositivos
legais e que possam prejudicar o exercício
profissional.

Questão

16

A Lei Federal nº. 8.080/1990 define, em seu artigo 27,
que a política de recursos humanos na área da saúde
será formalizada e executada, articuladamente, pelas
diferentes esferas de governo, em cumprimento dos
seguintes objetivos:

Promover e ser conivente com a injúria, a
calúnia e a difamação de membro da equipe de
enfermagem, equipe de saúde e de
trabalhadores de outras áreas, de organizações
da categoria ou instituições.
É direito do profissional exercer a enfermagem
com liberdade, autonomia e ser tratado segundo
os pressupostos e princípios legais, éticos e dos
direitos humanos.
Praticar e/ou ser conivente com crime,
contravenção penal ou qualquer outro ato que
infrinja postulados éticos e legais.

(A)

Desenvolver estratégias educacionais que,
associadas a outras políticas, contribua para
resolver o problema da falta de profissionais.

(B)

Organizar um sistema de formação de recursos
humanos em todos os níveis de ensino,
inclusive de pós-graduação e elaborar
programas de permanente aperfeiçoamento de
pessoal.

(C)

Capacitar o profissional para identificação de
necessidades, planejamento, avaliação e
controle em âmbito regional.

(D)

Qualificar
gestores
para
os
setores
administrativos do Sistema Único de Saúde.

14

O Programa Saúde na Escola – PSE, com finalidade de
contribuir para a formação integral dos estudantes da
rede pública de educação básica por meio de ações de
prevenção, promoção e atenção à saúde tem por
objetivos:

Questão

17

Já está devidamente comprovada, por estudos
científicos, a superioridade do leite materno sobre os
leites de outras espécies. São vários os argumentos
em favor do aleitamento materno, EXCETO:

I. Promover a saúde e a cultura da paz,
reforçando a prevenção de agravos à saúde,
bem como fortalecer a relação entre as redes
públicas de saúde e de educação.

(A)

III. Contribuir para a construção de sistema de
atenção social, com foco na promoção da
cidadania e nos direitos humanos.

Mortes infantis: Graças aos inúmeros fatores
existentes no leite materno que protegem contra
infecções, ocorrem menos mortes entre as
crianças amamentadas.

(B)

IV. Fortalecer
o
enfrentamento
das
vulnerabilidades, no campo da saúde, que
possam
comprometer
o
pleno
desenvolvimento escolar.

Diarreia: Há fortes evidências de que o leite
materno protege contra diarréia, principalmente
em crianças mais pobres.

(C)

Infecção respiratória: A proteção do leite
materno contra infecções respiratórias foi
demonstrada em vários estudos realizados em
diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil.

(D)

Risco de alergias: Está comprovada que a
amamentação nos primeiros meses de vida
pode não ser eficaz no risco de alergias.

II. Contribuir para a constituição de condições
para a formação integral de educandos.

Está CORRETA a alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

I.
I e II.
I e III.
I, II, III e IV.

Questão

15

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.
Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. Sobre
isto, é CORRETO afirmar:

O Humaniza SUS, como também é conhecida a Política
Nacional de Humanização, considera que Humanizar
se traduz:
(A)

(B)

Como inclusão das diferenças nos processos de
gestão e de cuidado.

I. É um processo que envolve
profunda entre mãe e filho.

Como comunicação entre os três atores do
SUS.

(C)

Como análise dos problemas e dificuldades em
cada serviço de saúde.

(D)

Como proposição de processos de trabalho.

Cargo: ENFERMEIRO PSF

18

interação

II. É um processo com repercussões no estado
nutricional da criança, em sua habilidade de
se defender de infecções.
III. É um processo com repercussões em sua
fisiologia e no seu desenvolvimento
cognitivo e emocional.
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IV. É um processo que não tem implicações na
saúde física e psíquica da mãe.

(C)

Pedofilia: caracteriza-se pela utilização de
crianças e adolescentes com intenção de lucro
ou em troca de favores e dinheiro. Ocorre em
redes de prostituição, de pornografia, de tráfico
para fins sexuais, em viagens e no turismo.

(D)

Violência sexual com contato físico: carícias nos
órgãos genitais, tentativas de relação sexual,
sexo oral, penetração vaginal e anal.

Está CORRETA a alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

I.
I e II.
I, II e III.
I, II, II e IV.

19

Questão

A biossegurança compreende:
(A)

Um conjunto de ações destinadas a prevenir
riscos inerentes às atividades hospitalares de
alto risco.

(B)

Um conjunto de ações destinadas a prevenir,
controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às
atividades
que
possam
interferir
ou
comprometer a qualidade de vida, a saúde
humana e o meio ambiente.

(C)

Ações específicas no âmbito hospitalar,
destinadas a controlar fatores de riscos
inerentes às atividades profissionais.

(D)

Ações destinadas a prevenção da saúde
humana em relação ao meio-ambiente.

Questão

O processo do cuidado integral à saúde é missão
básica do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Atenção
Primária à Saúde (APS) e, por meio da Estratégia
Saúde da Família, envolve:
(A)

O rastreamento de doenças
somente no tratamento.

(B)

O processo de medicalização social intenso.

(C)

O intervencionismo médico excessivo.

(D)

A promoção da saúde, a redução de risco ou
manutenção de baixo risco, a detecção precoce
e o rastreamento de doenças, assim como o
tratamento e a reabilitação.

Questão

20

com

ênfase

23

A prevenção de doenças compreende três categorias:
manutenção de baixo risco, redução de risco e
detecção precoce. A manutenção de baixo risco:

A prevalência de sobrepeso e obesidade infantil está
aumentando em todo o mundo, com reflexos em curto
e longo prazo na saúde pública. Sobre este tema, é
INCORRETO afirmar:
(A)

22

A aterosclerose e a hipertensão arterial são
processos patológicos iniciados na infância e,
entre os fatores de risco para doenças e
agravos não transmissíveis, estão os hábitos
alimentares desregrados e a falta de atividade
física.

(A)

Tem por objetivo assegurar que as pessoas de
baixo risco para problemas de saúde
permaneçam com essa condição e encontrem
meios de evitar doenças.

(B)

Foca nas características que implicam risco de
moderado a alto, entre os indivíduos ou
segmentos da população, e busca maneiras de
controlar ou diminuir a prevalência da doença.

(B)

Diminuir a exposição à propaganda
alimentos não interfere na prevenção
obesidade infantil.

de
da

(C)

Visa estimular a conscientização dos sinais
precoces de problemas de saúde – tanto entre
usuários leigos como em profissionais.

(C)

Um dos alvos potenciais para a prevenção da
obesidade na infância e na adolescência é evitar
e limitar o consumo de refrigerantes.

(D)

Visa rastrear pessoas sob risco de modo a
detectar um problema de saúde em sua fase
inicial, se essa identificação precoce traz mais
benefícios que prejuízos aos indivíduos.

(D)

Aumentar o consumo de frutas, vegetais e
cereais integrais ajudam na prevenção da
obesidade infantil.

Questão

Questão

O controle dos cânceres do colo de útero e da mama
depende de uma atenção básica qualificada e
organizada, integrada com os demais níveis de
atenção. A linha de cuidado do Câncer do Colo do
Útero será organizada a partir de algumas diretrizes,
são elas:

21

Entre as definições das formas e manifestações da
violência sexual, é INCORRETO:
(A)

(B)

24

Violência sexual doméstica ou intrafamiliar ou
incestuosa: quando existe laço familiar ou de
responsabilidade entre a vítima e o agressor.

I. Prevenção e detecção precoce.
II. Programa
Citologia.

Violência sexual ou assédio sexual: expressa-se
por meio de ameaças e chantagens, conversas
abertas, exibicionismo, voyeurismo, pornografia.

Nacional

de

Qualidade

da

III. Acesso à confirmação diagnóstica.
IV. Tratamento adequado e em tempo oportuno.

Cargo: ENFERMEIRO PSF
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Está CORRETA a alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)
Questão

as mulheres e crianças como beneficiários
diretos.

I, e II.
I, II e III.
II e IV.
I, II, III e IV.

Questão

28

Segundo a Política Nacional
“acolhimento” se traduz em:

de

Humanização,

25
(A)

Prestar um atendimento na atenção primária e
orientar o usuário e a família, à procura de
outros serviços de alta complexidade.

As lesões precursoras do câncer do colo do útero são
assintomáticas, podendo ser detectadas por meio da:
(A)

Realização de exames clínicos periódicos como
esfregaço de cultura e de sangue.

(B)

Um processo horizontal, permeando todos os
espaços do serviço e rede.

(B)

Realização
periódica
de
testosterona e progesterona.

(C)

(C)

Realização periódica do exame citopatológico e
confirmadas pela colposcopia e exame
histopatológico.

Em recepção do usuário nos serviços de saúde,
desde a sua chegada, responsabilizando-se
integralmente por ele, ouvindo sua queixa,
permitindo
que
ele
expresse
suas
preocupações.

(D)
(D)

Realização de endoscopia e de histopatologia
do útero.

Acolhimento é um ato isolado e um dispositivo
de
acionamento
de
redes
“internas”,
comprometidas
com
as
respostas
às
necessidades das famílias.

Questão

avaliação

de

26
Questão

Sobre o Envelhecimento populacional, é CORRETO
afirmar:

O protocolo de Classificação de Risco (CR) é uma
ferramenta de apoio à decisão clínica e uma forma de
linguagem universal para as urgências obstétricas. Os
Protocolos de CR utilizam algumas categorias de
sistematização, entre as chaves de decisão dos
fluxogramas, estão:

I. É definido como a mudança na estrutura
etária da população, o que produz um
aumento do peso relativo das pessoas acima
de determinada idade, considerada como
definidora do início da velhice.

I. Alteração do nível de consciência/estado
mental.
II. Avaliação da respiração e ventilação.
III. Avaliação da circulação.
IV. Avaliação da dor (escalas).

II. No Brasil, é definida como idosa a pessoa
que tem 65 anos ou mais de idade.
III. É um fenômeno
mundial.

natural,

irreversível

29

e

Está CORRETA a alternativa:
Está CORRETA a alternativa:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
I e III.
II.
II e III.

Questão
Questão

(B)

30
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Dentre os fluxos de atendimento após classificação de
risco para as urgências obstétricas, o CORRETO é:

A Rede Cegonha (RC) é uma iniciativa do Ministério da
Saúde/MS, lançada pelo Governo Federal em 2011.
Sobre a RC, é INCORRETO afirmar:
(A)

I e II.
I e III.
II e IV.
I, II, III e IV.

Incentiva a inovação e a excelência na atenção
pré-natal, assistência ao parto e ao pós-parto,
bem como nas ações em torno do
desenvolvimento da criança durante os
primeiros seis meses de vida.
Tem objetivo de proporcionar melhor atenção e
qualidade de saúde para mulheres e crianças.

(C)

O foco estratégico da RC está na redução da
morbimortalidade
materna
e
infantil,
especialmente em seu componente neonatal.

(D)

Vem mobilizando gestores, profissionais de
saúde e usuários dos serviços, especialmente

Cargo: ENFERMEIRO PSF
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(A)

Pacientes
classificadas
como
(atendimento médico imediato).

amarela

(B)

Pacientes
classificadas
como
laranja
(atendimento médico em até 15 minutos).

(C)

Pacientes
classificadas
como
vermelha
(atendimento médico em até 30 minutos).

(D)

Pacientes classificadas como azul (atendimento
médico em até 120 minutos).

INFORMAÇÕES SOBRE AS QUESTÕES DISCURSIVAS

De acordo com Edital de Abertura em seus subitens:
14.4 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero): a) em casos de não
atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra ilegível
ou de grafar por outro meio que não o determinado neste Edital; b)apresentar acentuada
desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; c) redigir seu texto a
lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; d) não apresentar as questões
redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco; e) apresentar
identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo,
outro nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos);
14.5 A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, conforme os
aspectos mencionados da Tabela 14.2, da seguinte forma: será atribuída a nota máxima
de 5,00 (cinco) pontos para cada questão.
14.6 O candidato deverá obter 5,00 (cinco) pontos ou mais na soma das questões discursivas
para não ser eliminado do concurso público.
14.7 A folha da VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da
prova discursiva. As folhas para rascunho, no caderno de questões, são de
preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de avaliação da prova
discursiva.
14.8 O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada
questão da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer
fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão
de 15 (quinze) linhas permitida para a elaboração de seu texto.
14.9 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta
solução das questões, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando
nesta fase.
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QUESTÕES DISCURSIVAS

31. O NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), trabalha na lógica do apoio matricial. A ideia é que os
profissionais da equipe do NASF possam compartilhar o seu saber específico com os profissionais da ESF
(Estratégia Saúde da Família), fazendo com que a equipe Saúde da Família amplie seus conhecimentos e, com
isso, aumente a resolutividade da própria atenção básica. Com base nisso, o que significa apoio matricial?
Cite alguns exemplos de ações de apoio matricial.

RASCUNHO

Cargo: ENFERMEIRO PSF
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32. 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". Neste sentido, a atenção básica deve cumprir algumas funções para
contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde. Cite e explique estas funções.

RASCUNHO

Cargo: ENFERMEIRO PSF
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RASCUNHO

DESTAQUE AQUI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

GABARITO
Concurso Público Prefeitura Municipal de Lunardelli - PR
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cargo: ENFERMEIRO PSF

Página
Página
- 11 -

-6-

