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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO - PSF

NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões), 
Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma prova discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta 

azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente. 
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XI.  Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais 

para marcar o cartão de respostas. 
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora  após seu início. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 

 Boa Prova!

LEIA COM  ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto  

 Em um ponto qualquer da praia de Copacabana, o ônibus 
para, saltam dois rapazes e uma moça, o senhor de idade 
sobe e inadvertidamente pisa o pé de um sujeito de meia-
idade, robusto, muito satisfeito com a sua pessoa. O senhor 
vira-se e ia pedir desculpas, quando o tal sujeito lhe diz quase 
gritando: - Não sabe onde pisa, seu calhorda? O senhor de 
idade não contava com aquela brutalidade e fica surpreso. 
O outro carrega na mão, acrescentando: - Imbecil! Reação 
inesperada do senhor de idade que responde: - Imbecil é a sua 
mãe! Enquanto isso, todos os passageiros do ônibus sentem 
que vai ocorrer qualquer coisa, provavelmente só desaforo 
grosso, mas quem sabe? Talvez umas boas taponas... Diante 
do ultraje atirado à genitora, o sujeito suficiente, em  vez de 
taponas que a maioria dos passageiros esperava, ou de puxar 
da faca ou revólver, pergunta indignado ao senhor de idade: 
- Sabe com quem está falando? Mas o senhor de idade não 
era sopa e retrucou: - Estou falando com um homem, parece... 
– Está falando com um delegado! O senhor está preso! – Isso 
é o que vamos ver! O sujeito seria mesmo um delegado? Era 
a pergunta que todos os passageiros se faziam. Ai deles, era! 
E resultado: o delegado voltou-se para o motorista e ordenou: 
- Entre pela rua Siqueira Campos e vamos para o distrito! Os 
passageiros ficaram aborrecidíssimos com aquela brusca 
mudança de  itinerário, mas não protestaram. O ônibus para à 
porta da delegacia, salta o senhor de idade, salta o delegado, 
e este fala ao sentinela: - Leve preso este sujeito por desacato 
à autoridade! Nisto o senhor de idade puxa a caderneta de 
identificação e diz ao soldado: - Eu sou o general. Prenda este 
atrevido! O general volta ao ônibus, comanda ao motorista: - 
Vamos embora! O motorista “pisa”. Os passageiros do ônibus 
batem palmas.  

(BANDEIRA, Manuel. Sabe com quem está  falando? Poesia 
completa e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1990. P672-674 

(Adaptado) . 

1) A partir da leitura atenta do texto, pode-se concluir, 
sobre o episódio narrado que: 
a) o ato de pisar no pé do sujeito de meia-idade deve ser 

considerado banal se comparado às consequências 
que gerou. 

b)  o motorista, cauteloso, não devia ter parado no ponto 
em que o senhor de idade subiu, antevendo a confusão. 

c)  a postura espectadora dos demais passageiros impediu 
que lhes fosse provocado qualquer tipo de transtorno.  

d)  as atitudes como a do senhor de idade e a do de meia-
idade são de ocorrência restrita a transportes coletivos. 

2) O emprego dos artigos destacados em “Em um ponto 
qualquer da praia de Copacabana, o ônibus para” 
ressalta, respectivamente: 
a)  a quantidade de locais de parada e a aproximação entre 

o ônibus retratado e os demais. 
b)  o desconhecimento do narrador sobre o local de parada 

e a omissão do veículo em questão.
c)  a indefinição do lugar de parada e a especificidade na 

apresentação do ônibus em questão. 
d)  o descaso na apresentação da localização do ponto e a 

precisão na indicação do coletivo. 

3) Em algumas passagens do texto, o autor faz uso de 
figuras de estilo. Assinale a alternativa em que se 
indica, CORRETAMENTE, uma figura de linguagem 
presente no fragmento. 
a)  “um sujeito de meia-idade, robusto, muito satisfeito com 

a sua pessoa” - PROSOPOPEIA.
b)  “O outro carrega na mão, acrescentando:” – 

PLEONASMO. 
c)  “Diante do ultraje atirado à genitora,” - EUFEMISMO.
d)  “Mas o senhor de idade não era sopa e retrucou:” – 

METONÍMIA. 

4) Em observação às regras de concordância verbal, nota-
se que a oração “saltam dois rapazes e uma moça” 
poderia ser reescrita de todas as formas indicadas 
abaixo, EXCETO: 
a)  salta uma moça e dois rapazes.
b)  dois rapazes e uma moça saltam.
c)  uma moça e dois rapazes saltam.
d)  salta dois rapazes e uma moça.

 Considere o fragmento abaixo para responder às 
questões 5 e 6 seguintes. 

“Os passageiros ficaram aborrecidíssimos com aquela brusca 
mudança de itinerário, mas não protestaram.”

5) A relação estabelecida entre as orações e explicitada 
pela conjunção “mas” permite, ao leitor, concluir que: 
a) os passageiros não protestaram por isso ficaram 

aborrecidíssimos. 
b) embora tenham ficado aborrecidíssimos, os passageiros 

não protestaram. 
c) se os passageiros tivessem protestado, não ficaram 

aborrecidíssimos. 
d) quando ficam aborrecidíssimos, os passageiros não 

protestam. 

6) O adjetivo destacado cumpre papel expressivo uma vez 
que se encontra flexionado no grau: 
a)  Superlativo absoluto analítico. 
b)  Comparativo de superioridade. 
c)  Comparativo de igualdade. 
d)  Superlativo absoluto sintético.  

7) Assinale a opção em que se nota uma ocorrência 
do vocábulo “QUE” destacado, com classificação 
morfológica diferente dos demais. 
a) “Reação inesperada do senhor de idade que responde”.
b) “os passageiros do ônibus sentem que vai ocorrer 

qualquer coisa”.
c) “em vez das taponas que a maioria dos passageiros 

esperava”. 
d) “Era a pergunta que todos os passageiros se faziam”. 

 Considere o trecho abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes: 

 “O ônibus para à porta da delegacia, salta o senhor de 
idade, salta o delegado, e este fala ao sentinela:”

8) Sobre o emprego do pronome “este” como recurso 
coesivo na passagem, pode-se afirmar apenas o 
seguinte: 
a)  Resgata, anaforicamente, o vocábulo “delegado”.
b)  Foi empregado em referência espacial em relação ao 

leitor. 
c)  Poderia ser substituído por “esse” sem prejuízo de 

sentido.
d)  Seu emprego é catafórico e antecipa o que será dito. 

9) Sobre a ocorrência de crase, em “à porta da delegacia”, 
é correto afirmar que: 
a)  é uma locução conjuntiva no singular.
b)  ilustra um exemplo de crase facultativa. 
c)  se deve à anteposição da preposição “para”.  
d)  se trata de uma locução adverbial com palavra feminina. 
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10) Sobre a reação dos passageiros que aplaudem o 
desfecho do impasse, como descrito no final do texto, 
assinale a alternativa correta: 
a) revela empatia pelo senhor de meia-idade e seu “poder”. 
b)  sinaliza solidariedade com a vítima que triunfa no final. 
c)  demonstra a indiferença com a causa do outro. 
d) explicita a falta de compreensão do episódio vivido. 

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A China é o país mais populoso, e exerce grande 
influência econômica sobre o mundo globalizado. O 
nome da moeda oficial da China é:
a) Yuan
b) Iene
c) Won
d) Yang

12) A China não convidou de maneira formal a América 
Latina para juntar-se à iniciativa One Belt, One Road 
(“um cinturão, uma estrada”), base da política externa 
de seu atual presidente, que prevê investimentos 
na Eurásia e na África. Mas chegou perto disso ao 
chamar a região de “extensão natural” e “participante 
indispensável” do esquema. A China já é o maior 
parceiro comercial de Chile, Peru e Brasil. O nome do 
atual presidente da China (janeiro/2018) é:
a) Deng Xiaoping
b) Xi Jinping
c) Moon Jae-in
d) Kim Jong Un

13) O carnaval é a maior festa popular do Brasil. Tornou-se, 
ao longo do tempo, um símbolo da cultura brasileira. 
Há quem diga que “o ano só começa quando o carnaval 
termina”. O carnaval do Rio de Janeiro, e suas escolas 
de samba, é conhecido mundialmente, e recebe turistas 
do mundo todo. Dentre as famosas e tradicionais 
escolas de samba a seguir, a que não pertence ao 
carnaval do Rio de Janeiro é a: 
a) Beija-Flor
b) Salgueiro
c) Tom Maior
d) Mangueira

14) A energia limpa refere-se àquela fonte de energia que 
não lança poluentes na atmosfera e que apresenta 
um impacto sobre a natureza somente no local da 
instalação da usina. Assim sendo, a maior fonte de 
energia “limpa” na Europa e nos Estados Unidos é a:
a) Nuclear
b) Eólica
c) Geotérmica
d) Solar

15) Após quase 300 anos de escravidão no Brasil, o 
primeiro passo para a abolição foi dado com a extinção 
do tráfico negreiro. Em seguida, foi declarada a Lei do 
Ventre-Livre, que tornava livre os filhos de escravos. 
Depois disto, o próximo passo foi a lei Saraiva-Cotegipe 
ou dos Sexagenários, que beneficiava os negros de 
mais de 65 anos. A lei assinada pela Princesa Isabel, 
que abolia de vez a escravidão no Brasil, foi assinada 
em:
a) 1878
b) 1888
c) 1875
d) 1898

16) A ideia de criar um campeonato mundial de futebol 
surgiu em 1904, ano em que foi fundada a Federação 
Internacional do Futebol (Fifa), mas só foi concretizada 
em 1930. O país escolhido para sediar a primeira Copa 
do Mundo, escolhido por possuir então o título olímpico 
no futebol e por celebrar, naquele ano, seus 100 anos 
de independência, foi:
a) A Argentina
b) A Inglaterra
c) O Uruguai
d) O Brasil

17) O Museu de Arte de São Paulo (MASP) é um museu 
privado sem fins lucrativos, fundado em 1947 pelo 
empresário e mecenas Assis Chateaubriand (1892-
1968), tornando-se o primeiro museu moderno no país. 

 Primeiramente instalado na rua 7 de Abril, no centro da 
cidade de São Paulo, em 1968 o museu foi transferido 
para a atual sede na avenida Paulista, icônico projeto, 
que se tornou um marco na história da arquitetura do 
século 20. Com base no uso do vidro e do concreto, 
concilia em sua arquitetura as superfícies ásperas e sem 
acabamentos com leveza, transparência e suspensão. 
A esplanada sob o edifício, conhecida como “vão livre”, 
foi pensada como uma praça para uso da população. O 
MASP é um projeto de: 
a) Oscar Niemeyer
b) Lina Bo Bardi
c) Roberto Burle Max
d) Ruy Othake

18) A primeira ligação telefônica feita por meio de um 
celular ocorreu em 3 de abril de 1973. O funcionário 
da Motorola Martin Cooper saiu nas ruas da cidade de 
Nova York, nos Estados Unidos, para testar o celular, 
chamado de DynaTAC e que pesava 1,1 quilo. No Brasil, 
a primeira ligação através do celular ocorreu no Rio de 
Janeiro, em:
a) 1983
b) 1990
c) 1993
d) 1997

19) O Brasil foi descoberto pelos portugueses no ano de 
1500. O nome da primeira capital do Brasil foi:
a) Rio de Janeiro
b) São Paulo
c) Salvador
d) Vitória

20) Em novembro de 2017, o Brasil anunciou ter o maior 
parque de energia solar em operação na América do 
Sul, com uma área do tamanho de 700 campos de 
futebol. Com um milhão de painéis, a usina fornece 
292 megawatts ao sistema interligado nacional, energia 
para abastecer uma cidade de 1,2 milhão de pessoas. 
Selecione o estado do nosso país em que se localiza 
esta usina.
a) Pernambuco
b) Alagoas
c) Rio Grande do Norte
d) Piaui



3IBFC_28

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, é proibido
a) Executar procedimentos ou participar da assistência à 

saúde sem o consentimento formal da pessoa ou de 
seu representante ou responsável legal, inclusive em 
iminente risco de morte

b) Negar assistência de enfermagem em situações de 
urgência, emergência, epidemia, desastre e catástrofe, 
desde que não ofereça risco a integridade física do 
profissional

c) Prescrever medicamentos que não estejam 
estabelecidos em programas de saúde pública e/ou em 
rotina aprovada em instituição de saúde, inclusive em 
situações de emergência

d) Apor nome completo e/ou nome social, ambos legíveis, 
número e categoria de inscrição no Conselho Regional 
de Enfermagem, assinatura ou rubrica nos documentos, 
quando no exercício profissional

22) O Enfermeiro assistencial da Estratégia de Saúde da 
Família (ESF) estava próximo de seu horário de almoço, 
quando chegou uma paciente idosa para realizar o 
curativo em Membro Inferior Direito (MID). O profissional 
atendeu prontamente a paciente, no entanto, preparou 
o material e realizou o procedimento com pressa, que 
ocasionou sangramento no local da lesão. O médico 
atendeu a paciente e constatou que o procedimento 
foi realizado de modo inadequado. Considerando os 
aspectos éticos, neste caso houve
a) Imprudência
b) Imperícia
c) Negligência
d) Falha humana

23) De acordo com a legislação vigente, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
(  ) É uma atribuição exclusiva do Enfermeiro prescrever 

medicamentos estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.

(  ) Além da inserção do cateter vesical, os cuidados de 
monitoração e registro das condições do sistema de 
drenagem, do débito urinário e do balanço hídrico são 
atividades exclusivas do Enfermeiro,  no âmbito da 
equipe de enfermagem.

(  ) É uma atribuição exclusiva do Enfermeiro realizar 
cuidados de enfermagem de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos de base científica 
e capacidade de tomar decisões imediatas.

(  ) É uma atribuição exclusiva do Enfermeiro realizar 
planejamento, organização, coordenação, execução e 
avaliação dos serviços da assistência de enfermagem.

a) V,V,V,V
b) V,F,V,F
c) F,F,V,V
d) F,V,V,V

24) O Enfermeiro de uma Unidade de Oncologia preparou 
os medicamentos prescritos dos pacientes sob sua 
responsabilidade e colocou-os na bandeja. Ao entrar 
no quarto do paciente WSD, 78 anos, cumprimentou-o 
e orientou sobre os medicamentos que estavam sendo 
administrados, e quando percebeu havia injetado um 
antibiótico de outro paciente. O Enfermeiro anotou 
a ocorrência em prontuário e avisou o médico sobre 
a administração errada do medicamento. O médico 
examinou o paciente e constatou que não houve dano 
ao paciente. Considerando os conceitos de segurança 
do paciente, esta ocorrência pode ser classificada 
como
a) Near Miss
b) Evento Adverso
c) Ineficácia Terapêutica
d) Incidente sem dano

25) Segundo a última versão da Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública nos serviços de saúde públicos e privados em 
todo o território nacional, assinale a alternativa que 
contém uma doença ou agravo que não é de notificação 
compulsória
a) Coqueluche
b) Rubeola
c) Criptococose
d) Febre maculosa

26) A linguagem padronizada que descreve os tratamentos 
realizados pelos enfermeiros é denominada
a) Classificação das intervenções de enfermagem (NIC)
b) Classificação dos resultados de enfermagem (NOC)
c) Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE®)
d) Classificação de diagnósticos de enfermagem da 

NANDA-I

27) Considerando o Sistema de Informação de Atenção 
Básica (SIAB), leia as afirmativas abaixo e a seguir 
assinale a alternativa correta.
I. Foi implantado para o acompanhamento das ações e 

dos resultados das atividades realizadas pelas equipes 
do Programa Saúde da Família - PSF.

II. Por meio deste sistema são obtidas informações 
sobre cadastros de famílias, condições de moradia, 
saneamento e saúde, exceto produção e composição 
das equipes de saúde, que são fornecidas por outro 
sistema complementar. 

III. Um dos benefícios é a produção de indicadores capazes 
de cobrir todo o ciclo de organização das ações de 
saúde.

IV. Tem abrangência Municipal, Estadual e Federal.

a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
b) Apenas a afirmativa I está correta
c) Apenas a afirmativa II está correta
d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas
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28) O Planejamento Estratégico Situacional (PES) é um 
método utilizado para resolver problemas, sendo que 
problema é entendido como aquilo que o indivíduo 
detecta na realidade e propõe ações para realizar 
mudanças. Sobre o PES, leia as afirmativas abaixo e a 
seguir assinale a alternativa correta.
I. Reconhece o conflito e as relações de poder, trabalhando 

com os dois.
II. Existe o reconhecimento de que não há neutralidade 

e que o planejamento tem dimensão técnica, política e 
social.

III. O PES tem 3 momentos: normativo, estratégico e tático-
operacional.

IV. O PES proporciona a busca de alternativas de ações 
viáveis.

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
c) Apenas a afirmativa IV está correta
d) Apenas a afirmativa III está correta

29) Sobre a vacina BCG (bacilo de Calmette e Guérin), 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou  Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
(  ) O esquema de vacinação com a vacina BCG 

corresponde à dose única o mais precocemente 
possível, preferencialmente nas primeiras 12 horas 
após o nascimento, ainda na maternidade.

(  ) No local da lesão vacinal, recomenda-se uso de 
compressas e aplicação de pomada cicatrizante. 

(  ) A administração da vacina BCG deve ser adiada quando 
a criança apresentar peso inferior a 2 quilogramas (kg).

(  ) O volume de cada dose corresponde rigorosamente 
a 0,1 mL, por via subcutânea, na região do músculo 
deltoide, no nível da inserção inferior, na face externa 
superior do braço direito.

a) F,V,F,V
b) V,F,V,F
c) V,V,V,V
d) F,F,V,F

30) Para organização das caixas térmicas para transporte, 
segundo o Manual de Rede de Frio do Ministério 
da Saúde, leia as afirmativas e a seguir assinale a 
alternativa correta.
I. Dispor as bobinas no fundo e nas paredes internas, 

formando uma barreira para reduzir a velocidade de 
troca de calor com o meio externo.

II. Organizar os imunobiológicos no interior da caixa 
de maneira segura para que não fiquem soltos e, 
eventualmente, desloquem-se sofrendo impactos 
mecânicos durante o transporte.

III. Posicionar o sensor do termômetro na lateral da caixa 
térmica, monitorando a temperatura até atingir o mínimo 
de +3ºC para se certificar da adequada climatização no 
interior da caixa.

IV. Posicionar o registrador de temperatura no centro da 
carga organizada, garantindo a medição de temperatura 
precisa dos imunobiológicos, para monitoramento da 
temperatura ao longo do transporte.

a) As afirmativas I, II e IV estão corretas
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas

31) O principal método e o mais amplamente utilizado 
para rastreamento de câncer do colo do útero é 
___________________ para detecção e tratamento das 
lesões precursoras. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.
a) O exame de Colposcopia
b) A Ultrassonografia transvaginal
c) O exame de Papanicolau
d) A dosagem hormonal

32) Os pais devem ser orientados quanto ao risco de 
morte súbita de crianças no primeiro ano de vida, 
principalmente nos primeiros 6 meses. De acordo com 
as fortes evidências científicas, o Ministério da Saúde 
recomenda que a melhor maneira de prevenir estes 
casos é colocando a criança para dormir na posição
a) Supina
b) Lateral
c) Prona
d) Sims

33) Considerando a infecção por HPV (papilomavírus 
humano), leia as afirmativas e a seguir assinale a 
alternativa correta.
I. A vacina no Brasil é segura e eficaz, prevenindo contra 2 

tipos do HPV (16, 18). Essa imunização ajuda a prevenir 
o aparecimento do câncer do colo de útero.

II. Dentre os HPV de alto risco oncogênico, os tipos 16 e 
18 estão presentes em 70% dos casos de câncer do 
colo do útero.

III. As lesões clínicas se assemelham as verrugas, são 
tecnicamente denominadas condilomas acuminados e 
popularmente chamadas “crista de galo”, “figueira” ou 
“cavalo de crista”. Têm aspecto de couve-flor e tamanho 
variável. 

IV. A transmissão ocorre frequentemente por via sexual.

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
c) Apenas a afirmativa I está correta
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas

34) O enfermeiro da Unidade de Ortopedia preparou o 
material para realizar curativo em paciente FFC, 77 anos, 
com lesão por pressão (LPP) em região trocanteriana, 
com as seguintes características: infectada, com odor 
fétido e altamente exsudativa. Neste caso, o tipo de 
curativo que poderá ser utilizado é 
a) Filme transparente
b) Carvão ativado
c) Hidrocolóide
d) Ácidos Graxos Essenciais
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35) A hanseníase é uma doença infectocontagiosa, crônica, 
causada pelo agente etiológico Mycobacterium leprae, 
que infecta os nervos periféricos, em especial, as 
células de Schwann. Considerando esta doença, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou  Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
(  ) O Mycobacterium leprae é transmitido pelas vias 

respiratórias e também por objetos utilizados pelo 
paciente.

(  ) O doente classificado em paucibacilar (PB) indica a 
presença de até cinco lesões de pele com baciloscopia 
de raspado intradérmico negativo, quando disponível.

(  ) A Hanseníase virchowiana é a forma mais contagiosa 
da doença.

(  ) O doente classificado em multibacilar (MB) indica a 
presença de no mínimo doze ou mais lesões de pele ou 
baciloscopia de raspado intradérmico positiva.

(  ) O tratamento específico da hanseníase recomendado 
no Brasil é a poliquimioterapia (PQT), sendo uma 
associação de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina.

a) V,F,F,V,F
b) V,V,V,F,F
c) F,V,V,F,V
d) F,V,F,V,V

36) A infecção causada pelo vírus dengue pode ser 
assintomática ou sintomática. Os sinais de alarme 
devem ser investigados bem como os pacientes devem 
ser orientados a procurar atendimento na ocorrência 
deles. Não é considerado um dos sinais de alarme da 
Dengue
a) Diminuição progressiva do hematócrito
b) Dor abdominal intensa (referida ou à palpação) e 

contínua
c) Acúmulo de líquidos (ascite, derrame pleural, derrame 

pericárdico)
d) Letargia e/ou irritabilidade

37) As atividades da sala de vacina geram 2 tipos de resíduos: 
1)infectantes, classificados como ____________, que 
contêm na sua formulação microrganismos vivos ou 
atenuados, incluindo frascos de vacinas com prazo de 
validade expirado, vazios ou com sobras de vacinas 
e, ainda, agulhas e seringas utilizadas; e 2)comuns, 
também classificados como ____________, que são 
caracterizados por não apresentarem risco biológico, 
químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, 
podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares 
(papel, embalagens de seringas e agulhas). De acordo 
com a Resolução RDC Anvisa nº 306, de 7 de dezembro 
de 2004, que dispõe sobre o regulamento técnico 
para o gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde. Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a) Resíduos do Grupo B; resíduos do Grupo C
b) Resíduos do Grupo A1; resíduos do Grupo D
c) Resíduos do Grupo E; resíduos do Grupo D
d) Resíduos do Grupo A1; resíduos do Grupo B

38) Na década de 50, o trabalho em equipe começou a ser 
desenvolvido, em um cenário de profundas mudanças 
das concepções de saúde e doença e da forma de 
organização das instituições de saúde, e a partir de 1990 
ampliou-se a discussão. Atualmente, são identificados 
dois tipos de equipe: integração e agrupamento. 
Considerando as características do trabalho em equipe 
do tipo integração, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) Envolve articulação das ações.
(  ) Ocorre justaposição das ações.
(  ) Ocorre envolvimento dos profissionais.
(  ) Resulta na fragmentação das ações.
(  )Ocorre comunicação entre os membros, sendo orientada 

para o entendimento.

a) V,F,V,F,F
b) F,V,F,V,F
c) F,F,V,F,F
d) V,F,V,F,V

39) A Política Nacional de Saúde Mental (PNSM) define 
que as pessoas com transtornos mentais graves e/
ou persistentes bem como pessoas com sofrimentos 
decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras 
drogas devem ser cuidadas em serviços substitutivos 
de saúde mental. Os responsáveis pela ordenação 
desta rede são
a) Centros de Atenção Psicossocial (Caps)
b) Hospitais Psiquiátricos
c) Diretorias Municipais de Saúde (DMS)
d) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf)

40) De acordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, que trata da Política Nacional de Atenção 
Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
recomenda-se como forma de garantir a coordenação 
do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das 
equipes que atuam na Atenção Básica:
a) População adscrita por equipe de Atenção Básica 

(eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 2.000 a 3.500 
pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo 
os princípios e diretrizes da Atenção Básica

b) 2 (duas) equipes por UBS (Atenção Básica ou Saúde 
da Família), para que possam atingir seu potencial 
resolutivo

c) Fica estipulado para cálculo do teto máximo de equipes 
de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF), 
a partir da seguinte fórmula: População/número de 
profissionais

d) Em municípios ou territórios com menos de 4.000 
habitantes, que uma equipe de Saúde da Família (eSF) 
ou de Atenção Básica (eAB) seja responsável por toda 
população
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QUESTÃO DISCURSIVA
Transcreva a resposta da questão discursiva de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

 Você é o Enfermeiro responsável por uma unidade básica localizada em região com surto de Febre Amarela. O 
Secretário Municipal de Saúde solicitou sua ajuda para preparar as unidades de saúde da cidade. Conhecendo o 
manejo clínico de casos suspeitos e confirmados, medidas de controle e prevenção de surto, eventos adversos pós-
vacinação (EAPV) e vigilância da febre amarela, descreva as ações que serão adotadas com a finalidade de preparar 
essas unidades de saúde para receberem pacientes com suspeita de Febre Amarela ou com reações adversas após 
a vacinação.


