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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. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 09 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 10 a 30 

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

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

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

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

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

questões está correta. 

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

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

Exemplo: 

 

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

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

controle seu tempo. 

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

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

10. Somente será permitido levar o CADERNO DE 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.

ENFERMEIRO DE ATENÇÃO BÁSICA 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o poema, a seguir, de Manuel Bandeira: 
 
CARTAS DE MEU AVÔ 
 
A tarde cai, por demais 
Erma, úmida e silente… 
A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente. 
 
E enquanto anoitece, vou 
Lendo, sossegado e só, 
As cartas que meu avô 
Escrevia a minha avó. 
 
Enternecido sorrio 
Do fervor desses carinhos: 
É que os conheci velhinhos, 
Quando o fogo era já frio. 
 
Cartas de antes do noivado… 
Cartas de amor que começa, 
Inquieto, maravilhado, 
E sem saber o que peça. 
 
Temendo a cada momento 
Ofendê-la, desgostá-la, 
Quer ler em seu pensamento 
E balbucia, não fala… 
 
A mão pálida tremia 
Contando o seu grande bem. 
Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. 
 

Questão 01  
 
Dentre as figuras de linguagem presentes neste 
poema, é CORRETO afirmar: 
 

(A) “A chuva, em gotas glaciais, 
Chora monotonamente”. (Prosopopeia ou 

Personificação) 

 

(B) “Quando o fogo era já frio” (Hipérbole) 
 

(C) “E balbucia, não fala…” (Polissíndeto) 
 

(D) “Mas, como o dele, batia 
Dela o coração também. (Antítese) 

 

Questão 02  
 
Quais são as características presentes no segundo 
verso da primeira estrofe? 
 

(A) Movimentada e agitada. 
(B) Solitária e silenciosa. 
(C) Calorosa e cheia de mistérios. 
(D) Rebelde e repleta de dúvidas. 

 

Questão 03  
 

Quanto aos termos destacados, a seguir, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) “Enternecido sorrio” – Nesta oração não há 

sujeito. 

(B) “Ofendê-la, desgostá-la” – Os pronomes 
destacados funcionam sintaticamente como 
adjunto adnominal. 
 

(C) “A mão pálida tremia” – O verbo em destaque 
está conjugado no pretérito imperfeito do modo 
indicativo. 

 
(D) “As cartas que meu avô escrevia a minha avó” – 

Em destaque, apenas pronomes 
demonstrativos. 

 

Questão 04  
 
Observe a ortografia das palavras, a seguir, e assinale 
a alternativa CORRETA: 
 

(A) Os bombeiros obteram os melhores resultados 
no socorro às vítimas do incêndio. 
 

(B) A coordenação pedagógica da escola 
incomendou os livros didáticos para análise. 

 
(C) A população precisa ter bom censo para 

votação de seus representantes legais. 
 

(D) É necessário discernimento para a tomar 
grandes decisões. 
 

Questão 05  
 
Quanto à relação entre fonema e letra, é CORRETO 
afirmar: 
 

(A) MAÇÃ – 4 letras e 5 fonemas. 
(B) RELÓGIO – 7 letras e 6 fonemas. 
(C) CHAVE – 5 letras e 4 fonemas. 
(D) PÁSSARO – 7 letras e 7 fonemas. 

 

MATEMÁTICA 

 

Questão 06  
 
Um celular que custava R$ 890,00 entrou na promoção 
e passou a custar R$ 712,00. Com base nessas 
informações, é CORRETO afirmar que o celular teve 
um desconto de: 
 

(A) 10%. 
(B) 20%. 
(C) 30%. 
(D) 40%. 
 

Questão 07  
 
André aplicou um capital de R$ 8400,00 por um 
período de 15 meses à taxa de juros simples de 5% ao 
mês. Sobre essa aplicação, podemos afirmar que o 
juros obtido é igual a: 
 

(A) R$ 4800,00. 
(B) R$ 5400,00. 
(C) R$ 5900,00. 
(D) R$ 6300,00. 

 

Questão 08  
 
Considere os conjuntos F = {3,7,9,12,13,15,16} e H = 
{1,6,10,12,14,15}, sobre esses dois conjuntos podemos 
afirmar que: 
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(A) F ∩ H = {12,15} 
(B) F ∪ H = {3,6,7,9,13,14,15,16} 

(C) F∪ H = {1,3,6,7,10,12,13,15,16 }    

(D) F ∩ H = {1,6,10,14} 
 

Questão 09  
 
Uma calçada de 900 m² está sendo construída. Em 8 
dias foram construídos 120 m² da calçada. 
Considerando que a construção continue no mesmo 
ritmo, é CORRETO afirmar que a calçada estará 
concluída em uma quantidade de dias igual a: 
 

(A) 30 dias. 
(B) 45 dias. 
(C) 60 dias. 
(D) 75 dias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 10  
 
A proteção do leite materno contra mortes infantis é 
maior:  

 
(A) Quanto menor é a criança. 
(B) Em crianças maiores de 2 meses. 
(C) À medida que a criança cresce. 
(D) Quanto maior o nível socioeconômico. 

 

Questão 11  
 
Quanto aos argumentos em favor do aleitamento 
materno, tem-se: 

 
I. Diminui o risco de hipertensão, colesterol 

alto e diabetes. 
II. Reduz a chance de obesidade. 

III. Melhor desenvolvimento da cavidade bucal. 
IV. Proteção contra câncer de mama. 

 
Está CORRETA a alternativa: 
 

(A) I, II e III. 
(B) I e III. 
(C) I e IV. 
(D) Todas estão corretas. 

 

Questão 12  
 
A biossegurança caracteriza-se: 
 

(A) Como um conjunto de ações destinadas a  
prevenir riscos inerentes às atividades que 
possam interferir no meio ambiente. 
 

(B) Como estratégica e essencial para a pesquisa e 
o desenvolvimento sustentável, sendo de 
fundamental importância para avaliar e prevenir 
os possíveis efeitos adversos de novas 
tecnologias à saúde. 

 
(C) Como essencial para avaliar e prevenir os 

possíveis efeitos adversos de novas atividades 
dos profissionais da saúde. 

 
(D) Como um conjunto de ações destinadas a  

prevenir riscos somente aos pacientes inerentes 
ao meio ambiente. 

 
 

Questão 13  
 
A Portaria nº 2.355, de 10 de outubro de 2013, trata-se 
da: 

 

(A) Alteração do cálculo do teto máximo de Equipes 
de Saúde da Família, pelas quais o Município e 
o Distrito Federal poderão fazer jus ao 
recebimento de recursos financeiros 
específicos, o qual passará a ser obtido 
mediante a seguinte fórmula: População/2 500. 
 

(B) Alteração do cálculo do teto máximo de Equipes 
de Saúde da Família, com os profissionais de 
saúde bucal, pelas quais o Município e o Distrito 
Federal poderão fazer jus ao recebimento de 
recursos financeiros específicos, o qual passará 
a ser obtido mediante a seguinte fórmula: 
População/3.500. 

 
(C) Alteração do cálculo do teto máximo de Equipes 

de Saúde da Família, com ou sem os 
profissionais de saúde bucal, pelas quais o 
Município e o Distrito Federal poderão fazer jus 
ao recebimento de recursos financeiros 
específicos, o qual passará a ser obtido 
mediante a seguinte fórmula: População/2.000. 

 
(D) Alteração do cálculo do teto máximo de Equipes 

de Saúde da Família, sem os profissionais de 
saúde bucal, pelas quais o Município e o Distrito 
Federal poderão fazer jus ao recebimento de 
recursos financeiros específicos, o qual passará 
a ser obtido mediante a seguinte fórmula: 
População/4.000. 

 

Questão 14  
 
À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete: 
 

I. Planejar, organizar, controlar e avaliar as 
ações e os serviços de saúde e gerir e 
executar os serviços públicos de saúde. 
 

II. Participar da execução, controle e avaliação 
das ações referentes às condições e aos 
ambientes de trabalho. 

 
III. Formar consórcios administrativos 

intermunicipais. 
 

IV. Executar serviços somente de saneamento 
básico e de saúde do trabalhador. 

 
Está CORRETA a alternativa: 
 

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

 

Questão 15  
 
Constitui o Sistema Único de Saúde (SUS): 

 
(A) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/%E2%88%A9
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(B) O conjunto de ações prestadas à população e 
financiadas pela união, por meio da cobrança de 
taxas. 
 

(C) O conjunto de serviços de saúde 
especializados, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, mantidas pelo 
Poder Privado. 

 
(D) O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 
municipais, da Administração direta e indireta e 
das fundações privadas mantidas pelo Poder 
Público. 

 

Questão 16  
 
A fluoretação das águas de abastecimento público tem 
sido uma importante medida de promoção de saúde, 
sendo responsável pela queda nos índices de cárie 
tanto no Brasil como no mundo. Sobre este tema é 
correto afirmar, EXCETO:  

 
(A) Em relação ao flúor tópico, deve-se tomar o 

cuidado para que ele não seja ingerido. 
 

(B) Recomenda-se o uso de suplementação de flúor 
no pré-natal e na puericultura, em locais onde 
exista água de abastecimento fluoretada. 

 
(C) A fluorose dental leve causa apenas alterações 

estéticas, caracterizadas por pigmentação 
branca do esmalte dentário. 

 
(D) Para crianças de 3 a 6 anos a escovação 

noturna (antes de dormir) deve ser realizada 
pelos país.  

 

Questão 17  
 
Todos os profissionais que atendem crianças devem 
estar atentos aos sinais e sintomas físicos e 
comportamentais associados à violência ou à 
negligência, mesmo que, até o momento, não se 
tenham evidências fortes que subsidiem as 
recomendações deste rastreamento. Sobre este 
assunto é CORRETO afirmar: 
 

(A) Com frequência, quando a criança é vítima de 
violência, os adultos responsáveis apresentam 
outras justificativas para o fato ou para os sinais 
e sintomas de sofrimento geralmente 
associados. 
 

(B) Não é possível suspeitar de violência, também 
conhecida como maus-tratos, no momento em 
que se procede à anamnese ou ao exame físico 
da criança. 

 
(C) Na maioria das vezes, as crianças comunicam 

ao profissional de saúde que algo está 
ocorrendo de errado, de forma verbal. 

 
(D) Lesões não compatíveis com a idade ou o 

desenvolvimento psicomotor da criança não 
podem ser consideradas sinais de violência 
física. 

 

Questão 18  
 

Diferentemente da promoção da saúde, a prevenção de 
enfermidades tem como objetivo a redução do risco de 

se adquirir uma doença específica por reduzir a 
probabilidade de que uma doença ou desordem venha 
a afetar um indivíduo. Por prevenção secundária 
entende-se que: 
 

I. É a ação tomada para remover causas e 
fatores de risco de um problema de saúde 
individual ou populacional antes do 
desenvolvimento de uma condição clínica. 
 

II. É a ação realizada para detectar um 
problema de saúde em estágio inicial, muitas 
vezes em estágio subclínico, no indivíduo ou 
na população, facilitando o diagnóstico 
definitivo, o tratamento e reduzindo ou 
prevenindo sua disseminação e os efeitos de 
longo prazo. 

 
III. É a ação implementada para reduzir em um 

indivíduo ou população os prejuízos 
funcionais consequentes de um problema 
agudo ou crônico, incluindo reabilitação. 

 
IV. É a detecção de indivíduos em risco de 

intervenções, diagnósticas e/ou terapêuticas, 
excessivas para protegê-los de novas 
intervenções médicas inapropriadas e 
sugerir-lhes alternativas eticamente 
aceitáveis. 

 
Está CORRETA a alternativa: 

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

 

Questão 19  
 
A Linha de Cuidado do Câncer da Mama tem a 
finalidade de: 

 
(A) Garantir que todo hospital que trata câncer de 

mama tenha centro especializado em câncer em 
atividade. 
 

(B) Cadastrar e identificar a população prioritária 
aos cuidados paliativos. 

 
(C) Assegurar à mulher o acesso humanizado e 

integral às ações e serviços qualificados para 
promover a prevenção do câncer de mama, 
acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento 
adequado, qualificado e em tempo oportuno.  

 
(D) Realizar o citopatológico na própria unidade 

básica de saúde.  
 

Questão 20  
 
Sobre a infecção pelo HPV é CORRETO afirmar, 
EXCETO: 

 
(A) As lesões clínicas podem ser únicas ou 

múltiplas.  
 

(B) Apresenta-se, na maioria das vezes, de forma 
sintomática. 
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(C) As localizações das lesões mais frequentes são 
a vulva, o períneo, a região perianal, a vagina e 
o colo do útero. 

 
(D) Dependendo do tamanho e localização 

anatômica, as lesões podem ser dolorosas, 
friáveis e/ou pruriginosas. 
 

Questão 21  
 
A transição epidemiológica caracteriza-se: 
 

(A) Pela mudança do perfil de morbidade e de 
mortalidade de uma população, com diminuição 
progressiva das mortes por doenças infecto-
contagiosas e elevação das mortes por doenças 
crônicas. 
 

(B) Pela manutenção do perfil de morbidade e de 
mortalidade de uma população, com aumento 
progressivo das mortes por doenças infecto-
contagiosas e elevação das mortes por doenças 
crônicas. 

 
(C) Pela mudança do perfil de morbidade de uma 

população, com aumento progressivo das 
mortes por doenças infecto-contagiosas e 
diminuição das mortes por doenças crônicas. 

 
(D) Pela manutenção do perfil de mortalidade de 

uma população, com aumento progressivo das 
mortes por doenças transmissíveis e elevação 
das mortes por doenças crônicas. 

 

Questão 22  
 

As diretrizes da Rede Cegonha para nortear a 
reorganização dos processos de trabalho nos serviços 
obstétrico-neonatais são, EXCETO: 

 
(A) Garantia do acolhimento e classificação de 

risco, qualificação do acesso e assistência. 
 

(B) Garantia das boas práticas e segurança na 
atenção ao parto e nascimento. 

 
(C) Garantia de acesso às ações do planejamento 

econômico. 
 

(D) Garantia de vinculação da gestante desde o pré-
natal até os serviços de referência que 
compõem a rede integral, incluindo a 
maternidade programada para a realização do 
parto. 

 

Questão 23  
 
O acolhimento com classificação de risco utiliza-se de 
cores para priorizar o atendimento. Pacientes 
classificadas como vermelhas significa: 
 

(A) Atendimento médico imediato. 
(B) Atendimento médico em até 15 minutos. 
(C) Atendimento não prioritário ou encaminhamento 

conforme pactuação. 
(D) Atendimento médico em até 30 minutos. 

 

Questão 24  
 
O acolhimento como uma tecnologia para viabilizar o 
direito ao acesso, atendimento e resolutividade em 
tempo adequado, passa a ser adotado no SUS a partir 

da reivindicação dos usuários, dos conselhos e das 
conferências de saúde. Sobre o acolhimento tem-se: 
 

I. Acolhimento significa pensar também na 
cogestão dos processos de trabalho, das 
equipes, dos serviços e das redes, sempre 
se remetendo à perspectiva da clínica 
ampliada. 
 

II. O acolhimento favorece a construção de 
relação de confiança e compromisso entre 
as equipes e os serviços. 

 
III. Acolhimento traduz-se 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. 

 
IV. O ato de acolher deve-se restringir a uma 

atitude voluntária de “bondade” e “favor” 
por parte de alguns profissionais. 

 
Está CORRETA alternativa: 
 

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

 

Questão 25  
 

Desenvolve ações de monitoramento contínuo do 
país/estado/região/município/território, por meio de 
estudos e análises que revelem o comportamento dos 
principais indicadores de saúde, priorizando questões 
relevantes e contribuindo para um planejamento de 
saúde mais abrangente. Estas são ações da: 

 
(A) Vigilância epidemiológica. 
(B) Vigilância em saúde ambiental. 
(C) Vigilância sanitária. 
(D) Vigilância da situação de saúde. 

 

Questão 26  
 

A análise da situação de saúde permite a identificação, 
descrição, priorização e explicação dos problemas de 
saúde da população, por intermédio da: 
 

I. Caracterização da população. 
II. Caracterização das condições de vida. 

III. Caracterização do perfil epidemiológico. 
IV. Descrição dos problemas. 

 
Está CORRETA a afirmativa: 
 

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

  

Questão 27  
 
A Atenção à Saúde da pessoa idosa na Atenção 
Básica/Saúde da Família quer por demanda 
espontânea, quer por busca ativa – que é identificada 
por meio de visitas domiciliares, deve consistir em um 
processo diagnóstico multidimensional. Esse 
diagnóstico é influenciado por diversos fatores, tais 
como, EXCETO: 
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(A) O ambiente onde o idoso vive.  
 

(B) A relação profissional de saúde/pessoa idosa e 
profissional de saúde/familiares.  

 
(C) A história clínica - aspectos biológicos, 

psíquicos, funcionais e sociais - e o exame 
físico. 

 
(D) A relação profissional de saúde e gestores. 

 

Questão 28  
 

O conceito de “doença única”, onde um único 
problema pode explicar todos os sinais e sintomas, 
não se aplica às pessoas idosas, pois: 
 

(A) Costumam apresentar uma somatória de sinais 
e sintomas, resultado de várias doenças 
concomitantes, onde a insuficiência de um 
sistema pode levar à insuficiência de outro, o 
que costuma ser denominado “efeito cascata”. 
 

(B) Costumam apresentar um único sinal ou  
sintoma, o que costuma ser denominado causa-
efeito. 

 
(C) Não costumam apresentar alterações 

decorrentes do processo fisiológico do 
envelhecimento. 

 
(D) Não costumam ter repercussão nos 

mecanismos homeostáticos do/a idoso/a e em 
sua resposta orgânica. 

 

Questão 29  
 
A avaliação funcional, preconizada pela Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, é fundamental e 
determinará não só o comprometimento funcional da 
pessoa idosa, mas sua necessidade de auxílio. 

Usualmente, utiliza-se a avaliação das Atividades 
Instrumentais da Vida Diária (AIVD) que são: 
 

(A) As relacionadas ao autocuidado e que, no caso 
de limitação de desempenho, normalmente, 
requerem a presença de um cuidador para 
auxiliar a pessoa idosa a desempenhá-las. 
 

(B) As relacionadas à participação do idoso em seu 
entorno social e indicam a capacidade de um 
indivíduo em levar uma vida independente 
dentro da comunidade. 

 
(C) As relacionadas à capacidade de independência 

financeira e sexual da pessoa idosa. 
 

(D) As definidas por padrões preconizados pelas 
politicas da pessoa idosa e pelas exigências da 
população economicamente ativa. 

 

Questão 30  
 
Territorialização é um conceito técnico que tem sido 
utilizado no âmbito da gestão da saúde, consistindo 
na: 
 

(A) Definição de municípios com suas margens de 
responsabilização epidemiológicas. 
 

(B) Definição de microáreas com suas divisões 
territoriais e politica. 

 
(C) Definição de territórios vivos com suas margens 

de responsabilização sanitária, quais sejam: 
áreas de abrangência de serviços, áreas de 
influência, etc. 
 

(D) Existência de um espaço delimitado por terras 
pertencentes ao pode público. 
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