
 

 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

 

EDITAL NO 08, DE 02 DE MARÇO DE 2018 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA ENFERMEIRO 

 

6 0 2
 

ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE 
 
 

Data e horário da prova:
Domingo, 17/6/2018, às 8 h.  Tipo “A” 

 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões da prova objetiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 

alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de 
respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 
 

Os sonhos têm tanta força quanto as ações. 
 

 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões, a paginação do caderno de questões e a codificação da folha de 
respostas da prova objetiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse 
prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno 
de provas e retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva 3 (três) horas após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva devidamente assinada. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material 

transparente. 
 Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em qualquer etapa da prova. 
 

I N S T RU Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique 
ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter 

qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de 

respostas. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim: 
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 25 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 

Texto 1 para responder às questões de 1 a 4. 
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Kate Middleton e OMS lançam campanha pela 
valorização da Enfermagem 

 
(27/2/2018) A Organização Mundial da Saúde (OMS)

e Kate Middleton lançaram, nessa terça-feira (27), a
iniciativa Enfermagem Agora, um projeto de três anos em
prol da valorização dos enfermeiros e das parteiras. Embora
essenciais no atendimento à população, esses profissionais
nem sempre têm suas contribuições reconhecidas em
políticas nacionais de saúde. A duquesa de Cambridge foi
nomeada patrona do programa, que será implementado com
o Conselho Internacional de Enfermeiros. 

Atualmente, a Organização das Nações Unidas (ONU)
estima que faltarão nove milhões de enfermeiros e parteiras
no mercado para satisfazer às necessidades médicas do
planeta até 2030. Com a Enfermagem Agora, um dos
objetivos da OMS é suprir essa carência, estimulando a
criação de programas de treinamento e empregabilidade. 

Outras metas, com prazo para 2020, incluem o
estabelecimento de redes globais de pesquisa e liderança
política na área de enfermagem. A estratégia da OMS ainda
visa a garantir que 75% dos países tenham um organismo
de governança da enfermagem dentro das instâncias mais
altas de gestão nacional da saúde. 

Em três anos, a Enfermagem Agora também quer que
todas as políticas globais e nacionais reconheçam o
papel desempenhado pelos enfermeiros no cumprimento de
objetivos de saúde pública. A iniciativa da agência da ONU
mobilizará governos para a adoção de planos de
desenvolvimento voltados para essa categoria profissional. 
 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Disponível em:
<http://www.cofen.gov.br/kate-middleton-e-oms-lancam-campanha-pela-

valorizacao-da-enfermagem_60858.html>. Acesso em: 29 abr. 2018
(fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 

A respeito das ideias do texto, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O projeto Enfermagem Agora, cuja mentora é a duquesa 
de Cambridge, Kate Middleton, representa uma 
iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS). 

(B) A iniciativa Enfermagem Agora foi idealizada para 
promover o reconhecimento de enfermeiros, parteiras 
e médicos na respectiva atuação no âmbito da 
saúde pública. 

(C) De acordo com a OMS, até o ano de 2030, subsistirão 
nove milhões de enfermeiros e parteiras no mundo, 
sendo esse quantitativo deficitário atualmente.  

(D) Um dos objetivos do projeto Enfermagem Agora se 
refere ao fomento à pesquisa e à valorização da 
mencionada profissão.  

(E) A Organização das Nações Unidas (ONU), no período 
de três anos, instituirá programas de desenvolvimento 
voltados para as categorias profissionais da saúde 
pública brasileira. 

 

QUESTÃO 2 ________________________  
 
Considerando o sentido original de toda a informação do 
período, assinale a alternativa que reescreve corretamente o 
trecho “Embora essenciais no atendimento à população” 
(linhas 4 e 5). 
 
(A) Enquanto cruciais no atendimento à população 
(B) Ainda que primordiais no atendimento à população 
(C) Quando dispensáveis no atendimento à população 
(D) Desde que prescindíveis no atendimento à população 
(E) Contanto que suplementares no atendimento à 

população 
 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Com relação ao período “Atualmente, a Organização das 
Nações Unidas (ONU) estima que faltarão nove milhões de 
enfermeiros e parteiras no mercado” (linhas de 10 a 12), é 
correto afirmar que a conjunção sublinhada introduz uma 
oração subordinada 
 
(A) adverbial consecutiva. 
(B) substantiva subjetiva. 
(C) adverbial concessiva. 
(D) adjetiva restritiva. 
(E) substantiva objetiva direta. 

 

QUESTÃO 4 ________________________  
 
No que tange à estrutura sintática de orações do texto, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na linha 5, em “atendimento à população”, o termo 

sublinhado classifica-se em complemento nominal. 
(B) Na linha 10, “Atualmente” consiste em adjunto 

adverbial de modo. 
(C) Nas linhas 16 e 17, em “Outras metas, com prazo para 

2020, incluem o estabelecimento”, o trecho isolado por 
vírgulas equivale ao aposto dessa oração. 

(D) Na linha 24, a expressão “papel desempenhado” representa 
o predicativo do sujeito da oração a que se refere. 

(E) Nas linhas 26 e 27, o termo “planos de 
desenvolvimento” funciona como complemento 
indireto da forma verbal “adoção”. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões 5 e 6. 
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12 de maio - Data de nascimento de Florence 
Nightingale é o dia do enfermeiro 

 
Quem está doente precisa de cuidados médicos, mas

isso não significa o trabalho exclusivo dos doutores em
medicina. Para ajudar os médicos a cuidarem dos enfermos,
outra categoria profissional tem um papel decisivo: a dos
enfermeiros, que têm no dia 12 de maio o dia internacional
que comemora sua profissão. 

A data lembra e homenageia o nascimento da britânica
Florence Nightingale, uma pioneira da enfermagem
moderna, que nasceu em 12 de maio de 1820. [...] Ela se
destacou por organizar e chefiar uma equipe de 38
enfermeiras voluntárias que partiram para o front da Guerra
da Crimeia (1853-1856), na qual tratavam dos soldados
feridos. Depois, na volta a seu país natal, também
desenvolveu grandes esforços para melhorar as condições
de tratamentos médicos dados a pobres e indigentes. 

Além disso, foi ela quem lutou para dar à atividade
um caráter profissional, fundando a Escola de Enfermagem
do Hospital St. Thomas, que depois receberia seu nome. Lá
foram lançadas as bases do ensino de enfermagem e de lá
saíram as primeiras enfermeiras diplomadas. 

No Brasil, entre 12 e 20 de maio, comemora-se a
Semana da Enfermagem, que relembra outra mulher que se
dedicou à mesma profissão, pioneiramente, em nossa terra:
a baiana Ana Néri (Ana Justina Ferreira Néri). Nascida em
13 de dezembro de 1814, Néri morreu em 20 de maio de
1880. Foi uma mulher de posses, que deixou uma vida
tranquila para servir voluntariamente como enfermeira na
Guerra do Paraguai (1865-1870), cuidando dos soldados
brasileiros na frente de batalha. 
 

Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/datas-comemorativas/0512-dia-do-
enfermeiro.htm>. Acesso em: 5 maio 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 

Com base nas informações presentes no texto, assinale a 
alternativa correta. 
 

(A) O período de 12 a 20 de maio foi escolhido como a 
Semana da Enfermagem por relembrar dois marcos 
históricos nos quais a enfermagem teve atuação decisiva. 

(B) A baiana Ana Néri foi responsável por alicerçar a 
profissão da enfermagem durante a Guerra do Paraguai. 

(C) A britânica Florence Nightingale teve atuação 
significativa para a enfermagem moderna, 
contribuindo, inclusive, para a profissionalização da 
própria área de atuação. 

(D) O dia 12 de maio foi escolhido para se homenagear 
todos os profissionais que desempenham papéis 
decisivos na área da saúde. 

(E) Florence Nightingale e Ana Néri se destacaram, na 
respectiva época, por terem sido as primeiras 
enfermeiras a lutarem voluntariamente em guerras. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Quanto à formação, à classe e ao emprego de palavras do 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O advérbio “pioneiramente” (linha 23), no texto 

apresentado, expressa circunstância de lugar. 

(B) O vocábulo “pobres” (linha 15), conforme empregado 
no texto, exemplifica a derivação imprópria. 

(C) A palavra “médicos” (linha 15), no texto, classifica-se 
em substantivo comum, concreto, simples e primitivo. 

(D) A forma verbal “relembra” (linha 22) é formada por 
derivação regressiva. 

(E) O pronome “que” (linha 5) é demonstrativo e retoma 
o termo “papel decisivo” (linha 4). 

 

Texto 3 para responder às questões 7 e 8. 
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A Política Nacional de Humanização (PNH) deve se 
fazer presente e estar inserida em todas as políticas e em 
programas do Sistema Único de Saúde (SUS). A PNH 
busca transformar as relações de trabalho a partir da 
ampliação do grau de contato e da comunicação entre as 
pessoas e os grupos, tirando-os do isolamento e das 
relações de poder hierarquizadas. 

Transversalizar é reconhecer que diferentes 
especialidades e práticas de saúde estão conectadas na 
produção do cuidado e podem conversar com a 
experiência daquele que é assistido. Juntos, esses saberes 
podem produzir saúde de forma corresponsável. 

A política é transversal porque tem base em método 
e modo de fazer, assumindo uma função meio para 
qualificação do SUS. Dessa forma, aplica-se a todas as 
demais políticas, às práticas e aos espaços do SUS, uma 
vez que não se identifica especialmente a nenhum objeto 
em si, e sim a todo o SUS. 

Disponível em: <http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/humanizasus/
sobre-o-programa>. Acesso em: 7 maio 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
No que se refere às relações de sinonímia e antonímia de 
vocábulos do texto, considerando o contexto das informações 
apresentadas, é correto substituir 
 
(A) “hierarquizadas” (linha 7) por horizontalizadas. 
(B) “transversal” (linha 13) por paralela. 
(C) “assistido” (linha 11) por observado. 
(D) “conectadas” (linha 9) por articuladas. 
(E) “especialmente” (linha 17) por sobretudo. 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 

Assinale a alternativa que reescreve o trecho “Transversalizar é 
reconhecer que diferentes especialidades e práticas de saúde 
estão conectadas na produção do cuidado” (linhas de 8 a 10), 
mantendo o respectivo paralelismo sintático. 
 

(A) A transversalidade é reconhecer que diferentes 
especialidades e práticas de saúde estão conectados 
na produção do cuidado.  

(B) Transversalizar equivale reconhecimento de que as 
diferentes especialidades e práticas de saúde estão 
conectadas na produção do cuidado. 

(C) A transversalidade consiste no reconhecimento de que 
diferentes especialidades e práticas estão conectadas 
na produção do cuidado. 

(D) Transversalizar se trata de reconhecimento que as 
diferentes especialidades e práticas de saúde está 
conectada na produção do cuidado. 

(E) Transversalidade representa reconhecer de que as 
diferentes especialidades e práticas de saúde estão 
conectados na produção do cuidado. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO 
Questões de 9 a 12 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 

 
 
Dez leitos de uma unidade de terapia intensiva, identificados 
pelas letras de A até J, estão dispostos conforme a figura 
apresentada. 
 
Armando está no leito G e não possui vizinhos ao lado, mas, 
à frente dele, está Ivan. Gabriel está no lado leste, também 
sem vizinhos ao lado. Luiz está em frente a Gabriel; e 
Fernando, ao lado de Luiz. Nesse caso hipotético, Fernando 
está no leito 
 
(A) C ou D. 
(B) D ou E. 
(C) H ou I. 
(D) H ou J. 
(E) I ou J. 

 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
Roberto diz: “não é verdade que Cláudio não minta”. Logo 
depois, Ademir afirma: “Roberto acabou de mentir”. 
Sabendo-se que  
 
1. Se Cláudio não mente, então é meio-dia; e 
2. são 14 horas, 
 
então, quem mente? 
 

(A) Os três. 
(B) Apenas Cláudio. 
(C) Cláudio e Roberto. 
(D) Cláudio e Ademir. 
(E) Roberto e Ademir. 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
Cada 5 mL de um medicamento contém 2.500 mg de 
dipirona sódica e 0,020 mg de N-butilescopolamina. O 
máximo desse medicamento que se pode produzir com 40 g 
de dipirona sódica e 0,4 mg de N-butilescopolamina é 
 

(A) 80 mL. 
(B) 60 mL. 
(C) 40 mL. 
(D) 100 mL. 
(E) 180 mL. 

 
 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Para atendimento obstétrico, deseja-se formar uma comissão 
de 6 profissionais com pelo menos 3 mulheres. Há 5 homens 
e 5 mulheres habilitados e disponíveis. Quantas comissões é 
possível formar? 
 

(A) 12.600 
(B) 3.600 
(C) 350 
(D) 120 
(E) 100 

 
Área livre 
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LEGISLAÇÃO APLICADA AOS SERVIDORES DO GDF 
Questões de 13 a 17 

 

QUESTÃO 13 ______________________  
 

No que se refere ao estágio probatório, regulado pela Lei 
Complementar no 840/2011, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O servidor que responde a processo disciplinar pode 
desistir do estágio probatório. 

(B) O servidor em estágio probatório não pode ser cedido 
a outro órgão para ocupar cargo de natureza especial. 

(C) O servidor em estágio probatório tem direito de gozar 
licença não remunerada. 

(D) Ao servidor em estágio probatório é defeso exercer 
função de confiança no órgão de lotação. 

(E) Quando o servidor acumular licitamente dois cargos, 
o estágio probatório é cumprido em relação a cada 
cargo em cujo exercício esteja o servidor. 

 

QUESTÃO 14 ______________________  
 

De acordo com o disposto na Lei Complementar  
no 840/2011 quanto às sanções disciplinares, é correto 
afirmar que representa uma circunstância atenuante o (a) 
 

(A) concurso de pessoas. 
(B) coexistência de causas relativas à carência de 

condições de material ou pessoal na repartição. 
(C) cometimento da infração disciplinar com violência ou 

grave ameaça. 
(D) cometimento da infração disciplinar em prejuízo 

de idoso. 
(E) prática de ato que concorra para o desprestígio 

do órgão. 
 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
Com relação à licença para tratar de interesses particulares, 
prevista na Lei Complementar no 840/2011, assinale a 
alternativa correta.  
 

(A) Essa licença, após concedida, não pode ser 
interrompida a critério da administração. 

(B) A licença é concedida sem prejuízo da remuneração 
ou subsídio do cargo efetivo. 

(C) A licença pode ser concedida por um prazo máximo 
de um ano para os servidores que possuam débito 
com o erário, relacionado com a respectiva situação 
funcional. 

(D) O servidor não pode exercer cargo ou emprego 
público inacumulável durante essa licença. 

(E) A licença para tratar de interesses particulares é 
improrrogável. 

 

QUESTÃO 16 ______________________  
 

Quanto à responsabilidade do governador, prevista na Lei 
Orgânica do Distrito Federal, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O ato do governador do Distrito Federal que atente 
contra o exercício dos direitos políticos, individuais e 
sociais é crime de responsabilidade. 

(B) Nos crimes de responsabilidade, o governador será 
submetido a julgamento perante o Tribunal de Justiça 
do Distrito Federal e Territórios.  

(C) Apenas os partidos políticos poderão denunciar à 
Câmara Legislativa o governador por crime de 
responsabilidade.  

(D) Em nenhuma hipótese o governador ficará suspenso 
das próprias funções durante o julgamento de crimes 
de responsabilidade.  

(E) Para ser admitida a acusação contra o governador por 
crime de responsabilidade, é necessário o quórum de 
maioria simples da Câmara Legislativa. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Com base na Lei Orgânica do Distrito Federal, no tocante às 
garantias previstas aos idosos, assinale a alternativa correta.  
 
(A) Garantir o amparo a pessoas idosas e a respectiva 

participação na comunidade é dever único e exclusivo 
do poder público. 

(B) Essa lei define idoso como a pessoa com idade igual 
ou superior a 55 anos. 

(C) O poder público deve assegurar a gratuidade do transporte 
coletivo urbano para os maiores de 58 anos. 

(D) O poder público assegurará a integração do idoso na 
comunidade com a criação de centros destinados ao 
trabalho e à experimentação laboral e programas de 
educação continuada, reciclagem e enriquecimento cultural. 

(E) As entidades com fins lucrativos terão incentivo e 
auxílio financeiro do governo para atuarem na 
política de amparo e bem-estar do idoso. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO – SES-DF 602 – ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – TIPO “A” PÁGINA 6/11 
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 
Questões de 18 a 22 

 

QUESTÃO 18 ______________________  
 

Com o advento da Nova República, o movimento político 
propício em virtude da eleição indireta de um presidente não 
militar desde 1964, além da perspectiva de uma nova 
Constituição, contribuíram para que a VIII Conferência 
Nacional de Saúde, em 1986, em Brasília, fosse um marco e, 
certamente, um divisor de águas dentro do movimento pela 
reforma sanitária brasileira.  
 

Acerca desse tema, quanto ao princípio ou à diretriz do 
Sistema Único de Saúde que corresponde a essa conferência, 
assinale a alternativa correta. 
 

(A) Participação da comunidade. 
(B) Descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo. 
(C) Equidade da atenção. 
(D) Rede regionalizada e hierarquizada. 
(E) Acesso universal e igualitário. 

 

QUESTÃO 19 ______________________  
 
Com base na Resolução no 453/2012 do Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), que aprova diretrizes para instituição, 
reformulação, reestruturação e funcionamento dos conselhos 
de saúde, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Conselho de saúde é uma instância colegiada, 

deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde 
em cada esfera de governo, organização e 
competência fixadas na Lei no 8.080/1990. 

(B) A legislação estabelece a composição paritária de 
trabalhadores da saúde em relação ao conjunto dos 
demais segmentos representados. 

(C) Não havendo conselho de saúde constituído no 
município, caberá ao conselho estadual assumir, junto 
ao executivo municipal, a realização da Conferência 
Municipal de Saúde. 

(D) A distribuição de vagas ocorrerá da seguinte forma: 
25% de usuários; 25% de trabalhadores da área de 
saúde; 25% de representação de governo; e 25% de 
prestadores de serviços privados conveniados. 

(E) A participação dos membros eleitos do Poder 
Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério 
Público, como conselheiros, é permitida nos 
conselhos de saúde. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
Considerando o Capítulo IV do Decreto no 7.508/2011, que 
trata da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 
(Renases) e acerca da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename), assinale a alternativa correta. 
 
(A) As secretarias municipais de saúde são os órgãos 

competentes para dispor a respeito da Rename e dos 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em 
âmbito nacional. 

(B) A Rename será acompanhada do Formulário 
Terapêutico Nacional que subsidiará a prescrição, a 
dispensação e o uso dos seus medicamentos. 

(C) Os estados, o Distrito Federal e os municípios não 
poderão adotar relações específicas de ações e 
serviços de saúde, em consonância com a Renases. 

(D) Os entes federativos não poderão ampliar o acesso do 
usuário à assistência farmacêutica. 

(E) A Rename e a relação específica complementar 
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
poderão conter produtos independentemente de 
registro na Anvisa. 

 

QUESTÃO 21 _______________________  
 
No que se refere aos componentes da Política Nacional de 
Gestão Estratégica e Participativa no Sistema Único de 
Saúde (SUS), assinale a alternativa correta. 
 
(A) As ouvidorias são canais democráticos de 

comunicação, destinados a receber manifestações 
restritas às reclamações dos cidadãos. 

(B) As comissões intergestores são instâncias de 
pactuação consensual entre os entes federativos para 
definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

(C) A gestão participativa e o controle social no SUS são 
um processo sistemático de acompanhamento dos 
indicadores de saúde. 

(D) O monitoramento e a avaliação de processos ocorre 
por meio da promoção da educação popular e de 
movimentos populares articulados. 

(E) Auditoria é o conjunto de técnicas que visa a avaliar a 
gestão pública, de forma preventiva e operacional. 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 

Uma base conceitual para os Determinantes Sociais da Saúde 
(DSS) foi sintetizada segundo diversos modelos teóricos 
construídos entre os anos de 1991 e de 2001. Esses modelos 
ilustram os possíveis caminhos pelos quais os determinantes 
sociais influenciam os desfechos em saúde. No que concerne 
aos DSS, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O enfrentamento das determinações econômicas e 

sociais mais gerais dos processos saúde-enfermidade 
envolve ações apenas no sistema de atenção à saúde. 

(B) Esses determinantes estão relacionados com a 
proposta do modelo biomédico de atenção à saúde. 

(C) Para a promoção da participação social, com vistas ao 
apoio político às ações, foi reiterada a necessidade de 
fortalecer mecanismos de gestão participativa. 

(D) Os DSS relacionam-se à prevenção primária (medidas 
que evitem o aparecimento da doença), à secundária 
(diagnóstico precoce) e à terciária (limitação do dano). 

(E) Os autores recomendam três momentos: 
pré-patogênese, patogênese e pós-patogênese; neste 
último são tratadas as sequelas ou consequências da 
doença. 
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ATUALIDADES 
Questões de 23 a 25 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
O cerrado é a vegetação típica do Distrito Federal (DF), no 
entanto, existem outras formações que merecem destaque 
porque ajudam a compor todo um quadro natural, que é parte 
de uma paisagem exuberante. Quanto a esse assunto, a 
vegetação que integra parte da paisagem do DF é a 
 
(A) mata de galeria e mata ciliar. 
(B) floresta equatorial. 
(C) restinga. 
(D) araucária. 
(E) floresta de coníferas. 

 

QUESTÃO 24 ______________________  
 

Em 1946, com a Revisão Constitucional, a mudança da 
capital do País para o Planalto Central foi incluída nas disposições 
transitórias da Constituição. Assim, em novembro do mesmo ano, 
o presidente Eurico Gaspar Dutra nomeou a Comissão de Estudos 
para a Localização da Nova Capital do Brasil.  

 
Disponível em: <www.memoria.ibge.gov.br>.  

Acesso em: 20 abr. 2018, com adaptações. 

 
Considerando que o texto apresentado se refere a um 
importante momento para a criação da Nova Capital, é correto 
afirmar que a mencionada comissão denominava-se Missão 
 
(A) Cruls. 
(B) Nova Capital. 
(C) Gaspar Dutra. 
(D) Polli Coelho. 
(E) Planalto Central. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 
A regularização da ocupação do solo no Distrito Federal é um 
processo multidisciplinar que envolve diferentes órgãos da 
administração pública e é formado por várias etapas/estágios. 
No processo de regularização de determinada área, a etapa que 
deve vir em primeiro lugar é a (o) 
 
(A) aprovação dos projetos de infraestrutura. 
(B) análise da situação fundiária. 
(C) registro cartorial do empreendimento. 
(D) implantação de obras de infraestrutura. 
(E) comercialização ou o repasse das unidades imobiliárias. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 26 a 50 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
A ação entre diferentes disciplinas pressupõe as ligações 
tradicionais, mas também a possibilidade de a prática de um 
profissional se reconstruir na prática do outro, transformando 
ambas na intervenção do contexto em que estão inseridas. 
Assim, para lidar com a dinâmica da vida social das famílias 
assistidas e da própria comunidade, além de procedimentos 
tecnológicos específicos da área da saúde, a valorização dos 
diversos saberes e das práticas contribui para uma abordagem 
mais 
 
(A) humanizada e centralizada. 
(B) longitudinal e regionalizada. 
(C) descentralizada e hierarquizada. 
(D) integral e resolutiva. 
(E) limitada e conclusiva. 
 

QUESTÃO 27 _______________________  
 
A sequência dinâmica e sistematizada de ações necessárias e 
suficientes para a construção, o desempenho e a validação do 
trabalho da equipe de enfermagem, agregando intervenções 
específicas, ações complementares e interdependentes do 
conjunto multiprofissional, desenvolvidas em contextos 
institucionais peculiares, é o conceito vigente no âmbito das 
exigências de trabalho em enfermagem para a (o) 
 
(A) dimensão gerencial em enfermagem. 
(B) coordenação do processo de cuidar. 
(C) processo de enfermagem. 
(D) mercado em saúde simbólico. 
(E) transformação e a expansão em enfermagem. 

 

QUESTÃO 28 _______________________  
 
Para estabelecer os resultados esperados para cada 
diagnóstico de enfermagem selecionado para o plano de 
cuidados, o enfermeiro poderá utilizar algum sistema de 
linguagem padronizada. Nesse meio, a Classificação de 
Resultados de Enfermagem (NOC) é a mais utilizada, 
embora ainda de maneira incipiente. Acerca desse tema, é 
correto afirmar que a seleção dos resultados esperados deve 
levar em consideração o quanto são 
 
(A) disponíveis às intervenções de enfermagem, 

mensuráveis e condicionados. 
(B) tangíveis às intervenções de enfermagem, 

condicionados e atingíveis. 
(C) tangíveis às intervenções de enfermagem, 

mensuráveis e disponíveis. 
(D) sensíveis às intervenções de enfermagem, 

disponíveis e tangíveis. 
(E) sensíveis às intervenções de enfermagem, 

mensuráveis e atingíveis. 
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QUESTÃO 29  ______________________  
 
Segundo a Resolução Cofen no 543/2017, com relação às 
horas de enfermagem por paciente em um período de 24 
horas, para cuidados semi-intensivos, por paciente, são 
indicadas 
 
(A) 4 horas. 
(B) 6 horas. 
(C) 10 horas. 
(D) 14 horas. 
(E) 18 horas. 
 

QUESTÃO 30  ______________________  
 
A respeito da vacina atenuada contra a febre amarela, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O prazo de validade da vacina após reconstituição é 

de 10 horas, desde que mantida em temperatura 
adequada (2 ºC a 8 ºC) e adotados os cuidados que 
mantenham a respectiva integridade. 

(B) A vacina reconstituída e o diluente podem ser 
congelados. 

(C) A vacina contra a febre amarela (atenuada) só pode 
ser misturada com outras vacinas atenuadas na 
mesma seringa. 

(D) A via de administração indicada da vacina contra a 
febre amarela é a subcutânea na dosagem de 0,1 mL. 

(E) Cada dose deve ser extraída com uma agulha e uma 
seringa estéreis, sob condições assépticas estritas e 
tomadas as precauções para evitar a contaminação do 
conteúdo. Uma nova agulha deve ser usada para 
administrar cada dose individual da vacina. 

 

QUESTÃO 31  ______________________  
 
A transmissão do Trypanosoma cruzi para o homem ocorre 
por meio de um vetor, os triatomíneos. Porém esses 
triatomíneos apenas transmitem o parasita se estiverem 
infectados, e isso acontece quando eles se alimentam sobre 
um dos numerosos hospedeiros. Ou seja, se os mamíferos de 
determinada área apresentarem altas taxas de infecção  
por T. cruzi, há probabilidade de o vetor se infectar e, 
portanto, infectar o próximo mamífero, incluindo o homem, 
com a 
 
(A) esquistossomose. 
(B) doença de Chagas. 
(C) malária. 
(D) febre do Nilo. 
(E) filariose. 

 

QUESTÃO 32  ______________________  
 
Com relação à classificação geral dos casos de demanda 
espontânea na atenção básica, descrita no CAB 28, volume 
II, assinale a alternativa que corresponde a risco baixo ou 
ausência de risco com vulnerabilidade importante (verde). 
 
(A) Disúria; tosse sem sinais de risco; dor lombar leve; 

renovação de medicamento de uso contínuo; conflito 
familiar; usuário que não conseguirá acessar o 
serviço em outro momento. 

(B) Orientação específica e (ou) acerca das ofertas da 
unidade. 

(C) Adiantamento de ações previstas em protocolos, 
como no caso de teste de gravidez e imunização. 

(D) Agendamento/programação de intervenções. 
(E) Crise asmática leve e moderada; febre sem 

complicação; gestante com dor abdominal; usuários 
com suspeita de doenças transmissíveis. 

 

QUESTÃO 33  _______________________  
 
A dor torácica pode ser classificada em quatro categorias 
com base nas respectivas características clínicas, 
independentemente dos exames complementares. Ao exame 
físico, o enfermeiro identifica a dor torácica como 
possivelmente associada à angina estável na presença de 
determinado(s) sintoma(s). Assinale a alternativa que indica 
esse(s) sintoma(s). 
 
(A) Dor aguda pleurítica agravada pelas modificações na 

posição, com duração altamente variável. 
(B) Dor muito intensa, lacerante, de início abrupto, na 

parte anterior do tórax, frequentemente se irradiando 
para o dorso. 

(C) Pressão torácica retroesternal, queimação ou peso, 
irradiada ocasionalmente para pescoço, mandíbula, 
epigástrio, ombros ou braço esquerdo. 

(D) Pressão torácica subesternal exacerbada pelo esforço. 
(E) Desconforto em queimação em linha média. 
 

QUESTÃO 34  _______________________  
 
A proteção à saúde e à segurança dos trabalhadores está 
contemplada na filosofia das três etapas fundamentais da 
análise de riscos: 1 – reconhecimento dos riscos existentes no 
processo de trabalho; 2 – estudo e análise da conjuntura 
existente, inclusive definindo pontos críticos de controle; e  
3 – controle dos riscos existentes. Nessa análise de riscos, 
são especificadas prioridades para os níveis de intervenção 
das medidas de controle. A respeito desse tema, quanto à 
terceira prioridade descrita pela Anvisa dentro desse 
processo, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Eliminação da fonte poluidora (ou contaminante). 
(B) Controle de risco na fonte geradora (proteção 

coletiva). 
(C) Análise específica de riscos de resíduos de serviços 

de saúde. 
(D) Controle do risco a que está exposto o indivíduo 

diretamente envolvido (proteção individual). 
(E) Controle do risco no meio, entre a fonte e os 

indivíduos (proteção coletiva). 
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QUESTÃO 35  ______________________  
 
Processo patológico causado por substâncias endógenas ou 
exógenas, caracterizado por desequilíbrio fisiológico, 
consequente das alterações bioquímicas no organismo, 
evidenciado por sinais e sintomas ou mediante dados 
laboratoriais. 
 
As informações apresentadas correspondem ao conceito para 
 
(A) DL 50. 
(B) intoxicações. 
(C) ação tóxica. 
(D) toxicidade. 
(E) toxicante. 
 

QUESTÃO 36  ______________________  
 
Em biossegurança, consiste na separação dos resíduos 
contaminados de saúde no momento e no local da respectiva 
geração, de acordo com as características físicas, químicas, 
biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. 
 
Essa definição refere-se à 
 
(A) reciclagem. 
(B) redução de carga microbiana. 
(C) reutilização. 
(D) segregação. 
(E) tecnologia de tratamento. 
 

QUESTÃO 37  ______________________  
 
No diagnóstico comunitário, a representação gráfica dos 
contatos dos membros da família com os outros sistemas 
sociais, incluindo a rede de suporte sociossanitário, é a 
ferramenta denominada 
 
(A) ecomapa. 
(B) projeto terapêutico singular. 
(C) escala de Coelho. 
(D) projeto coletivo singular. 
(E) genograma. 
 

QUESTÃO 38  ______________________  
 
A lavagem gástrica é um procedimento de urgência, que deve 
ser realizado pelas equipes da estratégia saúde da família o 
mais precocemente possível, quando indicado, nos casos de 
ingestão acidental ou intencional de substâncias tóxicas 
(medicamentos, plantas etc.), a fim de diminuir a exposição e 
a absorção da substância em questão. Em adultos, uma 
lavagem gástrica bem-sucedida necessita de uma média de  
6 L a 8 L de líquido (soro fisiológico ou água). Para a 
administração, indica-se infusão de pequenas quantidades 
por vez, em um máximo de 
 
(A) 100 mL. 
(B) 150 mL. 
(C) 250 mL. 
(D) 400 mL. 
(E) 500 mL. 
 

QUESTÃO 39  _______________________  
 
Os materiais em unidades hospitalares usualmente são 
classificados segundo a duração, e são agrupados em 
materiais de consumo e permanentes. No que concerne aos 
materiais de consumo, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Não são estocáveis e nem permitem apenas uma 

estocagem temporária, transitória. 
(B) São exemplos desses materiais esparadrapos, 

extensões para oxigênio, inaladores e seringas. 
(C) Apresentam um tempo útil de vida igual ou superior 

a dois anos. 
(D) Constituem o patrimônio da instituição. 
(E) Consistem em exemplos mobiliários, equipamentos e 

instrumentais. 
 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
É o epicentro da maioria dos processos e das ações da 
estratégia saúde da família (ESF), pois é nesse local que se 
tem acesso aos condicionantes individuais, coletivos e sociais 
de cada indivíduo e família cadastrada. 
 
O trecho apresentado refere-se ao (à) 
 
(A) domicílio. 
(B) comunidade. 
(C) unidade de saúde. 
(D) população adscrita. 
(E) territorialização. 
 

QUESTÃO 41  _______________________  
 
Após a realização da visita domiciliar, faz-se importante 
verificar se o objetivo dela foi alcançado e se foram dadas e 
colhidas as informações necessárias. A esse respeito, é correto 
afirmar que toda visita deve ser realizada tendo como base a (o) 
 
(A) aquisição/atualização de conhecimentos e habilidades 

até o aprendizado que parte dos problemas e desafios 
enfrentados no processo de trabalho, que podem ser 
definidos por múltiplos fatores. 

(B) código de sobrevivência da família, as respectivas 
crenças, a cultura e a própria história. 

(C) execução do processo de enfermagem e a 
sistematização da respectiva assistência. 

(D) educação em saúde e a comunitária. 
(E) planejamento da equipe, pautado na identificação das 

necessidades de cada família. 
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QUESTÃO 42  ______________________  
 

Na febre hemorrágica da dengue (FHD), a contagem de 
leucócitos é variável, podendo ocorrer desde leucopenia até 
leucocitose leve. A linfocitose com atipia linfocitária é um 
achado comum. Nesse quadro, destaca-se a trombocitopenia, 
caracterizada pela contagem de plaquetas abaixo de 
 

(A) 150.000/mm3. 
(B) 120.000/mm3. 
(C) 180.000/mm3. 
(D) 100.000/mm3. 
(E) 200.000/mm3. 

 

QUESTÃO 43  ______________________  
 

O Ministério da Saúde indica um roteiro de aspectos que 
devem ser abordados, nos primeiros atendimentos, ao 
paciente que vive com HIV/AIDS. Em relação a esse roteiro, 
assinale a alternativa que apresenta temas inclusos na 
abordagem de risco. 
 

(A) Compreensão acerca da doença: transmissão, história 
natural, significado da contagem LT-CD4+ e carga 
viral. Impacto da terapia antirretroviral combinada 
(TARV) na morbimortalidade. 

(B) História de sífilis e outras doenças sexualmente 
transmissíveis. Uso de tabaco, álcool e outras drogas. 
Interesse em reduzir os danos à saúde. 

(C) Imunizações. Uso de outros medicamentos, práticas 
complementares e (ou) alternativas. 

(D) Análise da rede de apoio social (família, amigos, 
organizações não governamentais). 

(E) Doenças cardiovasculares e hipertensão. 
Dislipidemias. Diabetes. 

 

QUESTÃO 44  ______________________  
 
A proposta de coordenação do Programa de Saúde na Escola 
(PSE) por meio dos Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTIs) 
é centrada na gestão compartilhada, em uma construção em 
que tanto o planejamento quanto a execução das ações são 
realizados, coletivamente, de forma a atender às necessidades 
e às demandas locais. As decisões são distribuídas por meio 
de análises e de avaliações construídas intersetorialmente. O 
trabalho no GTI pressupõe, dessa forma, interação com troca 
de saberes, de poderes e de afetos entre profissionais da 
saúde e da educação, educandos, comunidade e demais redes 
sociais. 
 
Com base nessas informações, é correto afirmar que compete 
ao GTI federal 
 
(A) garantir a agenda da Comissão Intersetorial de 

Educação e Saúde na Escola (Ciese) com representantes 
do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde 
(Conass), do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems), do Conselho 
Nacional de Secretários de Educação (Consed), da 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 
(Undime) e das áreas da Educação e da Saúde, e 
participação social responsável pelo acompanhamento 
da execução do PSE. 

(B) articular a inclusão dos temas relacionados às ações 
do PSE nos projetos político-pedagógicos das 
escolas. 

(C) apoiar, garantir e qualificar a execução das ações e 
das metas previstas no termo de compromisso 
municipal. 

(D) garantir a entrega dos materiais do PSE enviados 
pelo Ministério da Educação e que sejam entregues e 
utilizados de forma adequada pelas equipes de 
atenção básica e pelas equipes das escolas. 

(E) auxiliar os municípios no processo de assinatura do 
termo de compromisso. 

 

QUESTÃO 45  _______________________  
 
No que se refere à Conversão da Atenção Básica regida pela 
Portaria nº 77/2017, que estabelece a Política de Atenção 
Primária à Saúde do Distrito Federal, uma das Diretrizes é a 
resolutividade, isto é, as equipes são responsáveis por 
resolver demandas de saúde da população dentro da atenção 
primária, buscando capacitar-se continuamente e buscar 
instrumentos para exercer as competências indispensáveis 
para atender a respectiva população de forma integral, em 
função do perfil social e epidemiológico dessa população, e 
direcionando os pacientes a outros níveis de atenção à saúde 
somente quando estritamente necessário. A esse respeito, a 
porcentagem mínima das demandas que está preconizada 
nessa portaria é de 
 
(A) 25%. 
(B) 30%. 
(C) 60%. 
(D) 77%. 
(E) 85%. 
 

QUESTÃO 46  _______________________  
 
Qual é a composição mínima de uma equipe de saúde da 
família (ESF)? 
 
(A) Médico de saúde da família e enfermeiro. 
(B) Médico generalista e enfermeiro. 
(C) Médico generalista ou de família, enfermeiro 

generalista, técnico de enfermagem e o agente 
comunitário de saúde. 

(D) Médico generalista ou de família, enfermeiro 
generalista, técnico de enfermagem e, 
obrigatoriamente, o agente comunitário de saúde.  

(E) Enfermeiro, pediatra e técnico de enfermagem. 
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QUESTÃO 47  ______________________  
 
Além dos fatores relacionados ao sistema imunológico de 
cada pessoa, o adoecimento por tuberculose, muitas vezes, 
está ligado à pobreza e à má distribuição de renda. 
Considerando que alguns grupos populacionais possuem 
maior vulnerabilidade em razão das condições de saúde e de 
vida a que estão expostos, é correto afirmar que a população 
vulnerável com maior risco de adoecimento por tuberculose 
são os (as) 
 
(A) ribeirinhos. 
(B) indígenas. 
(C) pessoas em situação de rua. 
(D) pessoas que vivem com HIV/AIDS. 
(E) indivíduos privados de liberdade. 
 

QUESTÃO 48  ______________________  
 
Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 
2011), os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) são 
equipes multiprofissionais, compostas por profissionais de 
diferentes profissões ou especialidades, que devem atuar de 
maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de 
saúde da família e das equipes de atenção básica para 
populações específicas (consultórios na rua, equipes 
ribeirinhas e fluviais), compartilhando práticas e saberes em 
saúde com as equipes de referência apoiadas, buscando 
auxiliá-las no manejo ou na resolução de problemas clínicos 
e sanitários, bem como agregando práticas, na atenção 
básica, que ampliem o respectivo escopo de ofertas. 
 
Acerca desse tema, pode fazer parte do NASF o médico 
 
(A) neurocirurgião. 
(B) cardiologista. 
(C) urologista. 
(D) veterinário. 
(E) nefrologista. 

 

QUESTÃO 49  ______________________  
 
O Ministério da Saúde criou os Cadernos de Atenção Básica, 
que orientam e regulamentam várias ações da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS). O caderno que trata das orientações 
para o manejo dos pacientes com diabetes mellitus é o de 
número 
 
(A) 36. 
(B) 39. 
(C) 23. 
(D) 26. 
(E) 33. 
 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, 
os comportamentos, as crenças e as decisões de outra pessoa, 
por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou 
indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta 
que implique prejuízo à saúde mental, à autodeterminação ou 
ao desenvolvimento pessoal. 
 
 

A definição apresentada refere-se à violência 
 
(A) institucional. 
(B) denominada síndrome de Munchausen por procuração. 
(C) moral. 
(D) psicológica. 
(E) patrimonial. 
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