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007 - ENFERMEIRO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES

Informações ao candidato:

■ Para a realização desta prova, você esta recebendo este CADERNO DE QUESTÕES. No momento oportuno, lhe será entregue a sua FOLHA DE RESPOSTAS 
personalizada.

■ Verifique se este CADERNO DE QUESTÕES corresponde à sua opção de cargo e possui 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Do contrário, solicite 
outro ao FISCAL, imediatamente. Não serão aceitas reclamações posteriores.

■ Para cada questão existe apenas uma resposta correta, que deverá ser assinalada na FOLHA DE RESPOSTAS, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
Mais de uma resposta assinalada implica na anulação da questão.

■ Você terá 04(quatro) horas para responder a todas às questões e preencher a FOLHA DE RESPOSTAS.

■ Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os casos de emergência médica.

■ O PORTE de quaisquer fontes de consulta, aparelhos de comunicação - inclusive telefone celular - e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 
momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. Será igualmente 
excluído o candidato surpreendido em comunicação com outros candidatos.

■ Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente ASSINADA, bem como este CADERNO DE QUESTÕES. A não 
devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato.

■ Os 03 (três) últimos candidatos a concluírem a prova deverão sair juntos e assinar em local apropriado na ATA DA PROVA. Não deixe de também assinar a LISTA 
DE FREQUÊNCIA. 

■ Este CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO OFICIAL serão divulgados em até 02 (dois) dias úteis após a aplicação desta prova, no endereço eletrônico 
www.institutolegatus.com.br, conforme Edital do Concurso.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 
09. 
 
Acredite! Apostar nos seus sonhos é dar um voto de 
confiança em si mesmo. É trazer a felicidade para perto 
e contagiar os outros. Entenda como construir cada um 
deles 
 

 
 

(1º§) Experimente interromper um homem 
apaixonado por seus sonhos quando seus olhos 
brilham ao contar sua trajetória. Tente obter mais 
detalhes quando a voz está prestes a alçar voo ao falar 
dos obstáculos que ultrapassou. Nada é capaz de 
justificar a interrupção desse discurso inflamado e 
apaixonado, nem mesmo a tempestade de verão que 
deságua sob nossas cabeças, no jardim de um hotel, 
em São Paulo. Encolhida debaixo de um guarda-sol de 
mesa, enquanto algumas gotas grossas de chuva 
encharcam minhas costas, não perco uma palavra do 
que me diz o empresário grego George Koukis, 
fundador da organização internacional A Dream for the 
World (Um Sonho para o Mundo, em tradução livre). Ele 
fala sobre o que faz um projeto de vida acontecer – e é 
tudo o que quero saber. Além de coragem, dedicação e 
gostar daquilo que faz, George me conta outras 
qualidades que ajudam nessa empreitada. E, durante 
esta conversa, suas palavras me fizeram acreditar que 
os rabiscos guardados em uma pasta podem virar um 
livro, e que o tão desejado projeto da escolinha, que 
estimula crianças a desenvolverem novas soluções no 
dia a dia pode, sim, dar certo. 

(2º§) Palavras ditas com tanta paixão e fúria 
nos incentivam a perseguir nossos próprios objetivos. 
Trago para você, então, alguns dos ensinamentos que 
ouvi dele. E não só isso. Outras pessoas interessantes, 
que refletiram bastante sobre o tema, também vão nos 
ajudar a tirar a poeira de nossos sonhos, a lustrá-los de 
novo, ou a modificá-los, se for o caso. E esta é 
justamente a época certa para fazer isso. Podemos 
reservar um tempinho, entre os dias de descanso do fim 
de ano só para... sonhar. E estabelecer os primeiros 
passos para a realização de nossos projetos pessoais. 

(3º§) O desejo de melhorar o mundo ou a 
relação entre as pessoas, muitas vezes, está na base 
de boa parte dos projetos que vingam. Isso porque esse 
olhar mais generoso, mais participativo, e que leva em 
conta o futuro, desperta uma força descomunal dentro 
de nós e uma capacidade de realização extraordinária. 

Alguns homens bem ricos, por exemplo, fizeram suas 
fortunas baseados na concretização de utopias 
pessoais. Os americanos Bill Gates e Steve Jobs, por 
exemplo, apostaram alto na democratização digital e na 
tecnológica. Hoje, as fundações ligadas às suas 
empresas investem em arte, educação e cultura. 

(4º§) Existem também muitas pessoas, gente 
como a gente, que começaram com um ideal pequeno 
e estão conseguindo mudar o meio ao redor. São os 
sonhos que começam tímidos e vão ganhando força. “O 
desejo de melhorar a realidade faz parte da natureza 
humana, assim como ter visões que envolvem um 
grande progresso ou mudanças drásticas de uma 
situação”. 
 
(Texto coletado do site http://vidasimples.uol.com.br/ 
noticias/capa/ - acesso 06 de março de 2015) 
 
QUESTÃO 01  
 
O texto apresenta algumas sequências tipológicas 
construídas em primeira pessoa. Levando-se em 
consideração o gênero textual em análise, a intenção 
comunicativa que se pretende alcançar com essa 
estratégia, para a compreensão do texto como um todo, 
é: 
 
(A) Apresentar o autor do texto como sendo co-

partícipe das ações realizadas, como ator social 
que desenvolve projetos sociais que podem fazer a 
diferença na vida de muitas pessoas. 

(B) Enfatizar que todos nós temos projetos de vida e 
que somos capazes de realizar os nossos sonhos, 
com atitudes tanto individuais quanto coletivas. 

(C) Pôr em destaque ações que foram internalizadas 
pelo locutor do texto que podem servir de incentivo 
para que mais pessoas acreditem em si e invistam 
em seus sonhos. 

(D) Compartilhar com os interlocutores ensinamentos 
experienciados que possam incentivá-los a 
colocarem em prática os seus projetos pessoais, 
tendo em vista a realização pessoal ou de uma 
coletividade. 

(E) Descrever, de um ponto de vista mais objetivo, 
como narrador-personagem, as qualidades de 
pessoas empreendedoras, citando situações 
pessoais e de outros empreendedores, que visam 
ao bem comum. 
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QUESTÃO 02  
 
Analise este excerto e o trecho em que ele se insere: 
“Alguns homens bem ricos, por exemplo, fizeram suas 
fortunas baseados na concretização de utopias 
pessoais. Os americanos Bill Gates e Steve Jobs, por 
exemplo, apostaram alto na democratização digital e na 
tecnológica.” Com essa proposição, o locutor do texto 
pretende 
 
(A) Alertar para a posição social privilegiada das 

pessoas que se dedicam ao trabalho voluntário. 
(B) Ratificar a tese de que concepções pessoais, com 

empenho e capacidade de empreendimento, 
ganham materialidade. 

(C) Mostrar que, na sociedade em que vivemos, está 
arraigado um modelo de que somente as pessoas 
bem ricas são capazes de tirar os seus projetos do 
papel. 

(D) Convencer, explicitamente pelo exemplo de 
pessoas empreendedoras e ricas, os leitores a 
darem forma aos seus próprios sonhos.  

(E) Destacar o exemplo de dois empreendedores cujos 
projetos pessoais saíram do papel graça à 
capacidade material e à boa situação financeira em 
que se inserem. 

 
QUESTÃO 03  
 
No parágrafo introdutório do texto, promove-se uma 
referência ao empresário George Koukis. Pela seleção 
lexical empregada nessa referência, pode-se afirmar 
que o referido empresário 
 
(A) Não mede esforço para falar de suas expectativas 

de realizações de sonhos. 
(B) Preocupa-se em descrever os detalhes da sua 

trajetória de empresário bem sucedido. 
(C) Faz uma abordagem abrangente e veementemente 

apaixonada da sua trajetória. 
(D) Procura envolver seu público-alvo, especialmente, 

delimitando seu discurso às situações mais 
embaraçosas. 

(E) Usa da retórica da paixão e da apologia às 
realizações das utopias pessoais para fazer com 
que cada um invista em si e em seu sonho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 04  
 
Em “Ele fala sobre o que faz um projeto de vida 
acontecer – e é tudo o que quero saber.” Acerca do 
período e das estruturas linguísticas das orações que o 
compõem, é CORRETO o que se afirma em: 
 
(A) A primeira oração do excerto “Ele fala sobre” é 

classificada como oração principal. 
(B) “... o que faz um projeto de vida acontecer” é 

uma oração subordinada adverbial, e apresenta 
uma relação semântica de assunto. 

(C) “Quero saber” é uma locução verbal transitiva direta 
e tem como complemento o pronome indefinido 
“tudo”. 

(D)  A expressão “o que”, presente na primeira oração 
constitui exemplo de expressões de realce 
características da oralidade. 

(E) A segunda oração que se inicia com o que 
apresenta função sintática de adjunto adnominal, 
modificando o pronome demonstrativo anterior. 

 
QUESTÃO 05  
 
Nas alternativas abaixo, retiradas do texto, o elemento 
negritado, responsável pela coesão entre os segmentos 
textuais, teve seu referente CORRETAMENTE 
identificado em 
 
(A) “Tente obter mais detalhes quando a voz está 

prestes a alçar voo ao falar dos obstáculos que 
ultrapassou. (1°§) - refere-se a “falar dos 
obstáculos”. 

(B) “Além de coragem, dedicação e gostar daquilo que 
faz, George me conta outras qualidades que 
ajudam nessa empreitada. - (anáfora sintetizadora 
e refere-se às ideias expostas anteriormente sobre 
os passos e procedimentos sobre a concretização 
de um projeto de vida). 

(C) “E esta é justamente a época certa para fazer isso.”     
(2º§) - anáfora sintetizadora e refere-se a “neste 
caso”. 

(D) “Trago para você, então, alguns dos ensinamentos 
que ouvi dele.”  (2º§) - anáfora sintetizadora e 
refere-se às ideias expostas anteriormente: 
palavras ditas com tanta paixão e fúria. 

(E) “Alguns homens bem ricos, por exemplo, fizeram 
suas fortunas baseados na concretização de 
utopias pessoais.” (3º§) - Refere-se a Bill Gates e 
Steve Jobs. 
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QUESTÃO 06  
 
Assinale a alternativa em que o marcador coesivo 
destacado NÃO apresente uma função sintática na 
oração que ele introduz. (Considere o contexto em que 
os termos se inserem.) 
 
(A) [...], não perco uma palavra do que me diz o 

empresário grego George Koukis, fundador da 
organização internacional A Dream for the World 
(Um Sonho para o Mundo, em tradução livre).  

(B) Além de coragem, dedicação e gostar daquilo que 
faz, George me conta outras qualidades que 
ajudam nessa empreitada. 
 

(C) [...] podem virar um livro, e que o tão desejado 
projeto da escolinha, que estimula crianças a 
desenvolverem novas soluções no dia a dia pode, 
sim, dar certo.   
 

(D) Isso porque esse olhar mais generoso, mais 
participativo, e que leva em conta o futuro, desperta 
uma força [...] 

 
(E) “O desejo de melhorar a realidade faz parte da 

natureza humana, assim como ter visões que 
envolvem um grande progresso ou mudanças 
drásticas de uma situação”. 

 
QUESTÃO 07  
 
Analise as proposições abaixo, adaptadas do texto: 

 
I. Necessita-se de pessoas que nos incentive a 

realizar as tarefas necessárias ____ 
consecução dos nossos objetivos. 

II. Dedicar-se ____ tarefas rotineiras e fazê-las 
com dedicação faz toda a diferença. 

III. A melhoria da realidade social nos traz alegria 
semelhante __________ que advém do nosso 
próprio sucesso. 

 
 

Em relação ao uso do sinal indicador da crase, assinale 
a alternativa que contém a sequência CORRETA que 
completa as lacunas, de acordo com a norma culta da 
gramática. 
 
(A) à, à, à 
(B) a, a, a 
(C) a, às, a 
(D) à, às, a 
(E) à, a, à 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08  
 
TODOS os termos marcados nos excertos abaixo 
possuem a mesma função sintática, EXCETO 
 
(A) Podemos reservar um tempinho, entre os dias de 

descanso do fim de ano só para... sonhar. 
(B)  Experimente interromper um homem apaixonado 

por seus sonhos quando seus olhos brilham ao 
contar sua trajetória. 

(C) Nada é capaz de justificar a interrupção desse 
discurso inflamado e apaixonado. 

(D) O desejo de melhorar o mundo ou a relação 
entre as pessoas, muitas vezes, está na base de 
boa parte dos projetos que vingam. 

(E) E estabelecer os primeiros passos para a 
realização de nossos projetos pessoais. 

 
QUESTÃO 09  
 
Acerca das funções morfossintáticas do SE, julgue os 
itens: 
 
I. Apostar nos seus sonhos é dar-se um voto 

de confiança - apresenta classificação 
morfológica de pronome pessoal oblíquo e 
sintática de objeto indireto. 

II. Nunca se deve, mesmo nas inquietações, 
justificar um erro com outro erro, devemos 
lutar pelos nossos sonhos. - apresenta 
classificação morfológica de pronome pessoal 
oblíquo e sintática de partícula apassivadora. 

III. Percebe-se que, em vários segmentos 
sociais, há um maior cuidado com o bem-
estar do outro. - apresenta classificação 
morfológica de pronome pessoal oblíquo e 
sintática de índice de indeterminação do 
sujeito. 

 
Está correto o que se afirma no (s) item (ns) 
 
(A) Apenas no I 
(B) II e III 
(C) I e II 
(D) I e III 
(E) I, II e III 
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QUESTÃO 10  
 
Analise a charge abaixo para responder à questão  
 

 
Charge de Newton Silva – disponível em http://www. 
chargeonline.com.br/ - acesso em 06 de março de 2015. 

 
 
No que respeita aos recursos textual-discursivos, para 
a construção do sentido desse gênero textual, está 
correto o que se afirma em 
 
(A) Critica-se, por intermédio da figura de linguagem 

oxímoro, informações econômicas manipuladas 
da realidade brasileira. 

(B) Foi empregada a metáfora para se fazer uma 
alusão às expectativas ao projeto político 
brasileiro. 

(C) A figura de linguagem ironia foi empregada para 
gerar o humor da charge. 

(D) Para gerar o humor, além da personificação, 
também é usada a alegoria, promovida pelas 
imagens do homem e do seu “veículo”. 

(E) Usou-se figura de linguagem denominada de 
antítese, que emprega o recurso linguístico de 
oposição de ideias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 11  
 
Assinale a alternativa correta sobre os componentes 
básicos de um computador: 
 
(A) A placa de vídeo é um dispositivo que permite a 
ligação entre o processador e todos os dispositivos de 
entrada e saída. 
(B) Os periféricos são dispositivos conectados a um 
computador que possibilitam a comunicação do 
computador com o mundo externo. 
(C) As placas controladoras possuem circuitos e 
processadores independentes, e são utilizadas no 
computador para processar trabalhos específicos. 
(D) O disco rígido é um dispositivo de armazenamento 
de dados, onde são guardados todos os tipos de 
arquivos digitais. 
(E) A placa de rede é um dispositivo que permite que a 
comunicação de um computador com outras máquinas 
em uma rede local ou pela internet. 
 
QUESTÃO 12  
 
Sobre o uso do teclado e a função das teclas na edição 
de textos, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
(A) Home - Move o cursor para o começo da linha. 
(B) End - Move o cursor para o final da linha. 
(C) Tab - Move o cursor vários espaços para frente. 
(D) Enter - Move o cursor para o começo da linha de 
texto. 
(E) Backspace -  Move o cursor um espaço para frente. 
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QUESTÃO 13  
 
A imagem abaixo mostra as propriedades de um 
determinado arquivo salvo em um computador. Analise 
os itens abaixo a respeito da imagem: 
 

 
 
I. O tipo de arquivo é um documento de texto, no 

formato .docx. 
II. O arquivo está salvo na Unidade C: do computador, 

mais especificamente na pasta “Apostila”. 
III. O arquivo tem tamanho superior a 1 MB. 
IV. O arquivo está oculto dentro da pasta, ou seja, o 

arquivo não estará visível para o usuário, se nas 
configurações de pasta estiver desabilitado a opção 
“Mostrar arquivos ocultos”. 

V. O conteúdo do arquivo não pode ser alterado, pois 
está protegido contra modificações involuntárias ou 
desautorizadas. 

 
É correto afirmar que: 
 
(A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
(B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(C) Apenas os itens I, IV e V estão corretos. 
(D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(E) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 14  
 
Julgue os itens abaixo em verdadeiro (V) ou falso (F) 
sobre os conceitos básicos de internet: 
 
( ) Todos os recursos presentes na Internet são 
localizados por meio de um endereço único conhecido 
como HTTP. 
( ) Um sistema de correio eletrônico tem como 
responsabilidade enviar e/ou receber mensagens 
eletrônicos de um usuário para outro através da 
Internet. 
( ) Cookies são pequenos arquivos que os sites 
colocam no disco rígido do computador, quando o 
usuário os visita pela primeira vez, através do 
navegador/browser. 
 
A sequência correta é: 
 
(A) V V V 
(B) V F V 
(C) F V F 
(D) F V V 
(E) F F F 
 
QUESTÃO 15  
 
Analise a imagem abaixo extraída de uma planilha feita 
no Microsoft Excel: 
 

 
 
É correto afirmar que: 
 
(A) O valor total do orçamento foi calculado através da 
fórmula =SOMA(E3+E8). 
(B) O valor total dos produtos de códigos 1 e 4 pode ser 
calculado através da fórmula =E3+E6. 
(C) Ao aplicar a fórmula =C3+C8, o resultado obtido 
será 11. 
(D) Para calcular o valor total do produto de código 6 foi 
utilizado a fórmula =C6*D6. 
(E) Ao aplicar a fórmula =C3:E8 é possível obter o valor 
total do orçamento de todos os produtos. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO 
 
QUESTÃO 16  
 
Assinale, dentre as alternativas abaixo, aquela que 
caracteriza uma proposição: 
 
(A) O número x não é divisível por 2. 
(B) Aquele filósofo é estudioso. 
(C) 2𝑥 − 5 > 13 
(D) Este é um número primo. 
(E) Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. 
 
QUESTÃO 17  
 
Cinco “craques” foram acusados de esconder a bola de 
João. Ao chegar ao campo para o jogo, irritado, João os 
questiona: 
 
- “Eu não fui”, responde Paulo. 
- “Foi o Pedro”, garantiu Pablo. 
- “Foi o Pepe”, disse Pedro. 
- “O  Pablo está mentindo”, retrucou Pepe. 
- “O Paulo está falando a verdade”, disse Pelé. 
 
Quem escondeu a bola de João, sabendo que apenas 
um dos “craques” mentiu, e somente um deles  
escondeu? 
 
(A) Pepe  
(B) Pedro 
(C) Pablo 
(D) Paulo  
(E) Pelé 
 
QUESTÃO 18 

 

 
Dê o somatório dos itens verdadeiros: 
 
1 – Em um grupo de 25 pessoas pelo menos três 
pessoas aniversariam no mesmo mês do ano. 
2 – Todas as sentenças contraditórias são equivalentes. 

4 – A sentença 
~P P é uma contradição. 

8 – Uma sentença composta é chamada Tautologia 
quando seu valor lógico for sempre falso, 
independentemente dos valores lógicos das sentenças 
simples que a compõem. 
 
(A) 3 
(B) 7 
(C) 11 
(D) 14 
(E) 15 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 19  
 
Qual é a soma dos dois próximos  números  da 
sequência 1, 3, 3, 9, 27, 81, ... 
 
(A) 512 
(B) 630 
(C) 815 
(D) 972 
(E) 1040 
 
QUESTÃO 20  
 
Retirando-se sucessivamente, e sem reposição, 2 bolas 
de uma urna que contém 3 bolas azuis e 5 pretas, qual 
é a probabilidade de saírem 2 bolas pretas? 
 

(A) 
5

8
 

 

(B) 
15

28
 

 

(C) 
5

14
 

 

(D) 
25

64
 

 

(E) 
20

63
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CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
QUESTÃO 21  
 
A saúde é definida pela Constituição Federal do Brasil 
(1988) como: 
 
(A) Dever do Estado, da família, dos serviços públicos 

e privados, executando ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica. 

(B) Direito fundamental do ser humano, devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu 
pleno exercício. 

(C) Ato de cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia de direitos das pessoas com 
deficiência. 

(D) Resultado das condições de vida, devendo ser 
garantida mediante acesso aos planos de saúde 
complementares. 

(E) Dever do Estado, garantido assistência 
exclusivamente à população carente. 

 
QUESTÃO 22  
 
São atribuições do Agente Comunitário de Saúde, 
mantido sob supervisão do Enfermeiro, EXCETO: 
 
(A) Cadastrar as famílias de sua microárea e manter 

atualizado este cadastro. 
(B) Realizar visitas domiciliares às famílias 

cadastradas. 
(C) Notificar doenças e agravos de notificação 

compulsória. 
(D) Desenvolver ações educativas individuais e 

coletivas, visando à promoção da saúde, à 
prevenção das doenças e agravos e de vigilância à 
saúde. 

(E) Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da 
UBS. 

 
QUESTÃO 23  
 
Considerando a Portaria 1271, de 06 de junho de 2014, 
que define a Lista Nacional de Notificação Compulsória 
de Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública, 
marque a alternativa em que todas as doenças e 
agravos são de notificação compulsória: 
 
(A) Tuberculose, tétano, sarampo, óbito materno  
(B) Hanseníase, malária, violência doméstica, sífilis 
(C) Rubéola, varicela, poliomielite, óbito infantil 
(D) Peste, raiva humana, alcoolismo, febre amarela 
(E) Dengue, acidente de trabalho grave, influenza, 

cólera 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24  
 
Uma criança de 02 anos de idade chega à unidade 
básica de saúde para consulta de acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento. A criança não 
comparecia à UBS há algum tempo. Durante o exame 
físico, o enfermeiro percebe a presença de alguns 
hematomas e queimaduras puntiformes nas costas e 
pernas da criança, respectivamente. A mãe relatou que 
a criança é muito danada, cai com frequência e não 
sabe como aconteceram as queimaduras. Como o 
profissional enfermeiro deverá proceder:  
 
(A) Orientar a mãe sobre o cuidado à criança, pedindo 

mais atenção para que não ocorram novos 
acidentes e machucados. 

(B) Aproveitar a consulta e exame físico para perguntar 
à criança o que aconteceu, já que a mãe não sabe 
informar. 

(C) Tentar levantar mais informações sobre o ocorrido, 
para afastar a possibilidade de lesões acidentais e, 
em caso de suspeita de violência, notificar o caso 
às autoridades de saúde e comunicar ao conselho 
tutelar. 

(D) Acusar a mãe de agressão à criança e denunciar o 
caso à Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente. 

(E) Encaminhar a criança para o auxiliar/técnico de 
enfermagem da equipe para a realização de 
curativo nas queimaduras. 

 
QUESTÃO 25  
 
Faz parte da competência do enfermeiro organizar o 
processo de trabalho voltado às atividades de controle 
da tuberculose. Que condutas são importantes no 
processo de trabalho do enfermeiro na prevenção e 
tratamento da tuberculose: 
 
(A) Aguardar os sintomáticos respiratórios e contatos 

encaminhados pelos agentes comunitários de 
saúde e auxiliar/técnico de enfermagem. 

(B) Encaminhar os casos suspeitos ao médico para 
solicitação das duas amostras do exame 
baciloscópico. 

(C) Realizar consulta de enfermagem dos pacientes em 
tratamento, observando o estado nutricional, 
padrão respiratório, conhecimento sobre seu 
regime de tratamento e medidas de prevenção e 
controle da doença. 

(D) Delegar ao agente comunitário de saúde ou 
auxiliar/técnico de enfermagem o 
acompanhamento dos casos em tratamento 
diretamente observado. 

(E) Informar ao paciente que, após quinze dias de 
tratamento, a doença não é mais transmitida. 
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QUESTÃO 26  
 
O Programa de Controle da Hanseníase tem como foco 
principal a redução da morbidade e dos danos 
causados pela doença. Além da cura do paciente, o 
tratamento também visa interromper sua cadeia de 
transmissão. Pode-se considerar INCORRETO: 
 
(A) As formas indeterminada e tuberculóide são 

classificadas como paucibacilar e as formas dimorfa 
e virchowiana são classificadas como multibacilar. 

(B) O tratamento para a classificação Paucibacilar é 
realizado com rifampicina e dapsona. 

(C) O tratamento para a classificação Multibacilar é 
realizado com rifampicina, isoniazida e dapsona. 

(D) O tratamento paucibacilar é concluído com seis 
doses supervisionadas em um período máximo de 
9 meses. 

(E) O tratamento multibacilar é concluído com doze 
doses supervisionadas em um período máximo de 
18 meses. 

 
QUESTÃO 27  
 
Uma família, recém-chegada ao território de sua equipe 
de saúde da família, busca a unidade de saúde da 
família levando uma criança de 2 meses de idade para 
vacinar. Consta em seu cartão de vacina que a criança 
recebeu as vacinas BCG e Hepatite B, administradas 
ao nascer. Que vacinas essa criança deverá receber: 
 
(A) Pentavalente, Poliomielite, Pneumocócica 10, 

Rotavirus 
(B) Pentavalente, Poliomielite, Febre amarela, 

Rotavirus 
(C) Pentavalente, Poliomielite, Meningocócica C, 

Pneumocócica 10 
(D) Poliomielite, Pneumocócica 10, Rotavirus, Tríplice 

viral 
(E) Poliomielite, Meningocócica C, Tetra viral, 

Rotavirus 
 
QUESTÃO 28  
 
A frequência de novos casos de uma doença/agravo em 
um determinado período em uma população refere-se 
à: 
 
(A) Letalidade 
(B) Mortalidade 
(C) Surto 
(D) Incidência 
(E) Prevalência 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29  
 
A Territorialização na Estratégia Saúde da Família 
consiste em: 
 
(A) Delimitar o território de atuação da equipe e as 

microáreas dos agentes comunitários de saúde; 
(B) Desenhar o mapa do território adscrito; 
(C) Cadastrar as famílias residentes no território 

adscrito; 
(D) Realizar visitas domiciliares às famílias do território; 
(E) Fazer o reconhecimento do território adscrito, 

mapear a área, levantar problemas de saúde da 
população, elaborar diagnóstico e o planejamento 
estratégico das ações de saúde. 

 
QUESTÃO 30  
 
A atenção aos portadores de sofrimento psíquico e 
outras ações de saúde mental devem ser incorporadas 
pela Estratégia Saúde da Família, atendendo ao: 
 
(A) Princípio da isonomia 
(B) Princípio da integralidade 
(C) Princípio da igualdade 
(D) Princípio de inclusão social 
(E) Princípio da autonomia 
 
QUESTÃO 31  
 
As hepatites virais são doenças provocadas por 
distintos agentes etiológicos, com tropismo pelo tecido 
hepático. Quais as principais vias de contágio das 
Hepatites A, B e C, respectivamente? 
 
(A) Hepatite A: Fecal-oral, contato inter-humano com 

pessoa infectada, por água e/ou alimentos 
contaminados; Hepatite B: via parenteral, via 
sexual, transmissão vertical; Hepatite C: via 
parenteral; 

(B) Hepatite A: via parenteral; Hepatite B: via 
parenteral, via sexual, transmissão vertical; 
Hepatite C: Fecal-oral, contato inter-humano com 
pessoa infectada, por água e/ou alimentos 
contaminados; 

(C) Hepatite A: via parenteral, via sexual, transmissão 
vertical; Hepatite B: Fecal-oral, contato inter-
humano com pessoa infectada, por água e/ou 
alimentos contaminados; Hepatite C: via parenteral; 

(D) Hepatite A: Fecal-oral, contato inter-humano com 
pessoa infectada, por água e/ou alimentos 
contaminados; Hepatite B: via parenteral; Hepatite 
C: via parenteral, via sexual, transmissão vertical; 

(E) As Hepatites A, B, C possuem a mesma via de 
contágio. Elas são transmitidas através de água 
e/ou alimentos contaminados. 
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QUESTÃO 32  
 
A Portaria 2.488, de 21 de outubro de 2011, aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica e estabelece a 
revisão de diretrizes e normas para a organização da 
atenção básica. A Portaria define a organização de 
Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para 
um cuidado integral e direcionado às necessidades de 
saúde da população. Que funções a atenção básica 
deve cumprir para contribuir com o funcionamento das 
RAS? 
 
(A) Ser base, realizando visitas domiciliares e 

procedimentos básicos na unidade básica de 
saúde. 

(B) Realizar o primeiro atendimento e encaminhar os 
usuários para os outros pontos de atenção das 
RAS. 

(C) Coordenar o cuidado, priorizando as ações de 
educação em saúde, voltadas à ampliação dos 
graus de autonomia dos indivíduos e grupos 
sociais. 

(D) Ser a modalidade de atenção com o mais elevado 
grau de descentralização e capilaridade, buscando 
resolutividade através da identificação dos riscos, 
necessidades e demandas da população, e 
articulando diferentes tecnologias aos projetos 
terapêuticos de cuidado. 

(E) Ordenar as redes, por meio do reconhecimento das 
necessidades de saúde da população e direcionar 
as problemáticas encontradas para os outros 
pontos de atenção.  

 
QUESTÃO 33  
 
A Política Nacional de Promoção da Saúde no Brasil 
inclui a Participação Popular no seu desenvolvimento. 
Sobre o papel do usuário, aponte a alternativa 
INCORRETA: 
 
(A) Os Conselhos de Saúde devem incluir a 

participação dos usuários; 
(B) O usuário poderá participar do planejamento de 

ações em saúde, em parceria com profissionais e 
gestores; 

(C) Poderão articular parcerias intersetoriais na busca 
de soluções para os problemas de saúde; 

(D) A promoção da saúde preconiza o empoderamento 
individual e comunitário na consecução das ações 
em saúde; 

(E) O usuário deve seguir as determinações 
formuladas por profissionais e gestores para seu 
cuidado em saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34  
 
O diabetes é uma doença que aflige milhares de 
brasileiros, sendo uma das principais causas de 
insuficiência renal, amputação de membros inferiores, 
cegueira e doença cardiovascular. A atenção básica 
exerce um papel fundamental, pois o diagnóstico 
precoce, tratamento oportuno e o autocuidado evitam a 
maioria das complicações e garantem a qualidade de 
vida dos sujeitos. Em uma consulta de enfermagem, 
que cuidados são fundamentais à prevenção do pé 
diabético?  
 
(A) O profissional deverá inspecionar os pés e calçados 

do paciente e orientá-lo a, preferencialmente, andar 
descalço dentro de casa; 

(B) Recomendar o uso de calçados sem meias, pois as 
meias poderão provocar o surgimento de bolhas ou 
arranhões; 

(C) Inspeção e exame regular dos pés e calçados pelo 
profissional, identificação do paciente de alto risco, 
educação do paciente e da família para a auto 
inspeção diária dos pés e uso de calçados 
adequados; 

(D) Orientar o paciente e sua família sobre a 
importância de lavar regularmente os pés, secando-
os cuidadosamente e, em caso de aparecimento de 
alguma ferida, fazer o curativo em casa; 

(E) Proibir o uso de óleos e cremes lubrificantes nos 
pés, mesmo que o paciente tenha pele seca, pois o 
uso de óleos e cremes poderá ocasionar quedas 
nos pacientes. 

 
QUESTÃO 35  
 
O principal objetivo da Política Nacional de Educação 
Permanente em Saúde é: 
 
(A) Promover a interlocução entre os diferentes atores 

que fazem o cuidado em saúde. 
(B) Priorizar as ações de educação em saúde junto às 

equipes de saúde da família. 
(C) Incentivar os gestores quanto ao uso de tecnologias 

leves no cuidado em saúde. 
(D) Fortalecer o controle social para o trabalho de 

capacitação em saúde. 
(E) Disseminar as práticas pedagógicas com a 

descentralização de recursos para construção de 
uma política, considerando os espaços 
locorregionais de atuação. 
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QUESTÃO 36  
 
As infecções do trato urinário (ITUs) são classificadas 
de acordo com a localização, podendo ser no trato 
urinário inferior e/ou no trato urinário superior. Um 
paciente com infecção no trato urinário inferior 
manifesta que sintomas? 
 
(A) Dor e queimação na micção, polaciúria, urgência, 

nictúria, incontinência e dor pélvica. 
(B) Anúria, presença de dor abdominal, piúria e sepse. 
(C) Hematúria, micção dolorosa, febre, vômitos. 
(D) Prurido, anúria, bacteriúria, náuseas e cefaleia. 
(E) Febre, calafrios, dor no flanco ou lombar, náuseas 

e vômitos, cefaleia e micção dolorosa.  
 
QUESTÃO 37  
 
Em uma ação de educação em saúde na escola a 
respeito de sexualidade, o enfermeiro deverá orientar 
sobre: 
 
(A) O uso conjunto de preservativo feminino e 

masculino para diminuir os riscos de uma gravidez 
indesejada e de se contrair uma doença 
sexualmente transmissível. 

(B) O uso de anticoncepcionais hormonais orais exclui 
a necessidade do uso de preservativo. 

(C) A anticoncepção oral de emergência pode ser 
usada como método regular de anticoncepção. 

(D) O preservativo masculino é eficiente quando 
colocado sem rugas, deixando-se uma folga, livre 
de ar, entre a ponta do pênis e a ponta do 
preservativo. 

(E) Os jovens deverão buscar atendimento na unidade 
básica de saúde, para que, durante a consulta, o 
profissional de saúde decida o melhor método 
contraceptivo para eles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 38  
 
A Enfermagem é regulamentada pela Lei do Exercício 
Profissional nº 7498/86, que dispõe sobre o exercício da 
profissão e destaca as funções da equipe de 
enfermagem. Baseado nesta lei, aponte uma função 
que é privativa do enfermeiro: 
 
(A) Prescrição da assistência de Enfermagem e 

prescrição de medicamentos. 
(B) Prestar cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos 
científicos adequados e capacidade de tomar 
decisões imediatas. 

(C) Assistência à parturiente, identificação de distócias 
obstétricas e realização de partos com ou sem 
distócias. 

(D) Planejamento, organização, coordenação e 
execução de ações de assistência de enfermagem 
e médicas. 

(E) Prestar assistência de Enfermagem ao paciente no 
momento da morte e preencher a declaração de 
óbito. 

 
QUESTÃO 39  
 
Em 2010, o IBGE realizou o XII Censo Demográfico, 
que se constituiu no grande retrato em extensão e 
profundidade da população brasileira e das suas 
características socioeconômicas e, ao mesmo tempo, 
na base sobre a qual deverá se assentar todo o 
planejamento público e privado desta década. Sobre o 
resultado do Censo 2010 em Pau D´Arco do Piauí, 
analise os itens seguintes: 
 
I – A população de Pau D´Arco do Piauí é 
predominantemente urbana. 
II - Em 2010, Pau D´Arco do Piauí tinha menos de 4.000 
habitantes. 
III – Em 2010, o percentual de domicílios com água 
encanada era de 77,21%, enquanto que em 2000 esse 
percentual era de apenas 3,21%.  
 
Está(ão) correto(s): 
 
(A) Apenas I 
(B) Apenas I e II 
(C) Apenas II 
(D) Apenas II e III 
(E) Apenas III 
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QUESTÃO 40  
 
Sobre o município de Pau D´Arco do Piauí, analise os 
itens seguintes em verdadeiros(V) ou falsos(F). 
 
(   ) O Rio Gameleira é uma das principais fontes de 
recursos hídricos do município. 
(   ) Segundo o IBGE (Produção Agrícola Municipal, 
2011), na agricultura as principais lavouras cultivadas 
são de mandioca, arroz, melancia e fava.  
(   ) O Poder Legislativo no município é composto por 
11 vereadores. 
(   ) Pau D´Arco do Piauí limita-se territorialmente, a 
oeste, com os municípios de Demerval Lobão e 
Teresina.  
(   ) Pau D´Arco do Piauí foi elevado à categoria de 
município no ano de 1996.  
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V-F-F-V-F 
(B) V-V-F-F-F 
(C) F-F-V-V-V 
(D) V-V-F-F-F 
(E) F-F-F-V-V 
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