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INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – IMESF 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. 

                               

Pessoas são caminhos 
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33 

34 

35 
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37 

     Hoje eu sei. Hoje eu entendo perfeitamente que pessoas são caminhos. Que todas nos levam 

a algum lugar. Eu, você, o outro, cada um de nós é um caminho diferente. 

     Hoje eu sei que é muito importante saber escolher os caminhos pelos quais andamos. Que é 

muito importante prestar atenção para onde estamos indo e ler todas as placas que avisam onde 

cada caminho vai dar. As placas são importantes, mas quase sempre temos a estranha mania de 

duvidar daquilo que parece óbvio. 

     Hoje eu sei, mas eu não imaginava que tem gente que é caminho que não dá em lugar algum. 

Que tem gente que é tempo perdido. Que há quem nos faça caminhar e caminhar para nada. Daí 

a gente tem que voltar e, de novo, escolher. Dessa vez, com sabedoria. 

     Tem caminho curto. Tem caminho que não tem fim. Tem caminho labirinto. Tem caminho que 

é de isopor. Tipo aquele cenário que parece lindo, mas é falso e vazio. 

     Ah! Também há o contrário, felizmente. Tem gente que é jardim florido e perfumado. Tem 

gente que é café da tarde no interior. Tem gente que é mar quentinho e sem onda. Tem gente 

que é caminho macio e rede mansa. Tem gente que é luz e reparação. Hoje eu sei. 

     Tudo isso está lá, bem no começo. Não existe armação. Todo caminho sempre se anuncia 

antes mesmo de começar. A gente só precisa prestar atenção e ler com cuidado. A gente só 

precisa saber o que quer. Para quem não sabe o que quer qualquer caminho serve. Lembra? 

     Eu tenho comigo que meu próximo caminho será um repleto de pinheiros, daqueles que 

aparecem em filmes. Que o som deles ao vento vai ser sinfonia para meus ouvidos. O meu novo 

caminho vai ter uma floresta linda e eu vou pegar ___ pinhas do chão e fazer guirlandas de Natal 

com elas para lembrar que sempre haverá coisas boas para celebrar. 

     Hoje eu sei o caminho que procuro. No meu caminho de pinheiros vou tirar meus calçados e 

caminhar sentindo uma maciez delicada sob meus pés. Quero nele um chão de folhas verdes 

farfalhando como se a vida tivesse preparado para mim um colchão amaciado de boas 

expectativas. 

     Quero no meu próximo caminho um cheiro adossicado de livre dignidade, chuva gostosa e 

brisa mansa que me leve até um abrigo com lareira acesa e mesa farta. Eu vou me permitir 

então, sem culpas, o deleite de pernas esticadas e pés dentro de escalda-pés. 

     Nesse meu caminho eu serei o caminho de quem me souber amar e vou deixar que o amor 

passeie feliz por mim. Quero que aquele que decida se enveredar por mim sinta-se seguro e feliz. 

Que eu possa levá-lo ao encontro dos seus mais profundos anseios, ______ a gente tem que 

saber ser caminho também. 

     Hoje eu sei, eu aprendi a ver. Eu caminhei bastante até entender. Sou grata pelo passado, 

mas não vou negar ao meu futuro escolhas melhores e a possibilidade real de viver tudo aquilo 

que a minha vontade alcançar. Hoje eu sei o que quero. Hoje eu venho te contar sobre os meus 

caminhos para que você entenda que é muito importante escolher os seus com sabedoria. Que é 

muito importante também ser um caminho bom para alguém. 

 
(Texto especialmente adaptado para esta prova. Disponível em https://www.contioutra.com/pessoas-sao-

caminhos/. Acesso em 16 nov. 2018.). 

 

QUESTÃO 01 – Qual das seguintes palavras recebe acento agudo pela mesma regra que define a 

acentuação encontrada no termo “Daí” (l. 08)? 

 

A) Pés. 

B) Lápis. 

C) Útil. 

D) Viúva. 

E) Anéis. 
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QUESTÃO 02 – Na frase do texto “Quero que aquele que decida se enveredar por mim sinta-se 

seguro e feliz”, o verbo “enveredar” significa o mesmo que: 

 

A) Ajudar a quem precisa. 

B) Lançar uma novidade. 

C) Tomar um caminho. 

D) Excluir uma possibilidade. 

E) Optar por uma profissão. 

 

 

QUESTÃO 03 – Em relação ao que o texto explicita, é correto afirmar que: 

 

A) As placas costumam enganar a ótica humana por falta de obviedade. 

B) Escolher os caminhos com sabedoria dispensa o aprendizado com as outras pessoas. 

C) Qualquer caminho tem valor para quem desconhece o que quer. 

D) Ninguém tem motivos para celebrar a vida. 

E) As pessoas devem ser encaradas como iguais em seus pensamentos e comportamentos. 

 

 

QUESTÃO 04 – Quais opções indicadas a seguir preenchem corretamente as lacunas situadas nas 

linhas 20 e 31 do texto? 

 

A) as – porque 

B) às – porque 

C) as – por que 

D) às – porquê 

E) há – por que 

 

 

QUESTÃO 05 – A interjeição “Ah!”, que inicia o quinto parágrafo do texto, é usada em situações 

que exprimem: 

 

A) Surpresa. 

B) Dúvida. 

C) Desapontamento. 

D) Apelo. 

E) Medo. 

 

 

QUESTÃO 06 – Na frase “Tipo aquele cenário que parece lindo, mas é falso e vazio” retirada do 

texto, se a palavra “cenário” fosse flexionada no plural, quantas outras palavras deveriam ter a 

escrita modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? 

 

A) Três. 

B) Quatro. 

C) Cinco. 

D) Seis. 

E) Sete. 

 

 

QUESTÃO 07 – O verbo “passear”, localizado na linha 30 do texto, aparece conjugado no: 

 

A) Presente do modo indicativo. 

B) Presente do modo subjuntivo. 

C) Imperativo afirmativo. 

D) Pretérito imperfeito do modo indicativo. 

E) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 
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QUESTÃO 08 – Qual das seguintes palavras encontradas no texto está grafada INCORRETAMENTE? 

 

A) avisam (l. 04). 

B) isopor (l. 11). 

C) guirlandas (l. 20). 

D) maciez (l. 23). 

E) adossicado (l. 26). 

 

 

QUESTÃO 09 – O termo “dignidade” (l. 26) é resultado de qual processo de formação de palavras? 

 

A) Onomatopeia. 

B) Redução. 

C) Composição. 

D) Hibridismo. 

E) Derivação. 

 

 

QUESTÃO 10 – Por quantos períodos é composto o sexto parágrafo do texto?  

 

A) Cinco. 

B) Seis. 

C) Sete. 

D) Oito. 

E) Nove. 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – De acordo com as previsões da Lei nº 8.080/1990, a iniciativa privada poderá 

participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter: 

 

A) Extraordinário. 

B) Ordinário. 

C) Integral. 

D) Complementar. 

E) Experimental.  
 

 

QUESTÃO 12 – De acordo com a Lei nº 8.142/1990, dentre outras formas, os recursos do Fundo 

Nacional de Saúde serão alocados como: 
 

I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional. 

III. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  
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QUESTÃO 13 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo 
com o que determina a Lei nº 7.508/2011. 
 

(  ) São Portas de Entrada, isto é, serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS, às 

ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, 

atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. 

(  ) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a 

padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no 

âmbito do SUS. 

(  ) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços 

de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde.  

(  ) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir 

das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.  
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – V.  

B) F – V – V – F.  

C) V – F – F – V.  

D) F – F – V – V.  

E) V – V – F – F.  
 

 

QUESTÃO 14 – A Portaria de Consolidação nº 6/2017 define o valor de incentivo financeiro para o 

custeio das Equipes de Saúde da Família, implantadas em conformidade aos critérios estabelecidos 

pela: 
 

A) União. 

B) Lei de diretrizes básicas estadual. 

C) Política nacional de atenção básica. 

D) Secretaria fazendária estadual. 

E) Procuradoria Geral da União.  

 

 

QUESTÃO 15 – Para fazer cumprir a Lei nº 11.062/2011, a contração de serviços técnico-

profissionais, no Município de Porto Alegre, somente será admitida para atendimento de serviços no 

âmbito do SUS e dependerá de prévio estudo técnico e de impacto: 

 

A) Tributário. 

B) Fiscal. 

C) Financeiro. 

D) Ambiental. 

E) Humano. 

 

 
QUESTÃO 16 – A Lei Complementar nº 141/2012, no verso em que trata do repasse e aplicação 

dos recursos mínimos, determina que os recursos da União serão repassados ao 

___________________ de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão 

Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde.  

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) Fundo Nacional 

B) Departamento 

C) Secretaria Municipal  

D) Plano Federal 

E) Plano Municipal 
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QUESTÃO 17 – Com base na Portaria de Consolidação nº 1/2017, analise as assertivas abaixo e 

assinale D, para as que são direitos e deveres do usuário da saúde e ND, para as que não são. 

 

(  ) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da 

promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. 

(  ) O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de 

saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares 

mais próximos de sua casa. 

(  ) É obrigação da equipe de saúde informar os familiares e acompanhantes sobre o estado de 

saúde do paciente, mesmo que o paciente decida por não comunicar seus familiares e 

acompanhantes. 

(  ) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em 

tempo hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver 

seu tipo de problema. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) D – D – D – D.  

B) D – D – ND – D.  

C) D – ND – D – ND.  

D) ND – D – ND – D. 

E) ND – ND – D – ND.  

 

 

QUESTÃO 18 – A Lei Orgânica, ao tratar dos vetos para os programas orçamentários do Município 

de Porto Alegre, expressa que é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei 

orçamentária: 

 

A) Mensal. 

B) Bimestral. 

C) Trimestral. 

D) Semestral. 

E) Anual. 

 

 

QUESTÃO 19 – Para os efeitos da Lei Orgânica, todos os órgãos do Município de Porto Alegre têm 

de prestar, no prazo de ________________ dias, as informações solicitadas por quaisquer 

comissões instaladas por Vereador. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) cinco 

B) dez 

C) quinze 

D) vinte 

E) vinte e cinco 
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QUESTÃO 20 – A Lei Orgânica, na seção em que trata sobre saúde, determina que, dentre outras, 

são competências do Município, no âmbito de sua esfera de ação, exercidas com a cooperação da 

União e do Estado, por meio de órgão próprio: 

 

I. Direção do Sistema Único de Saúde no Município. 

II. Elaboração e atualização do plano municipal de saúde. 

III. Estímulo à formação da consciência pública voltada à preservação da saúde e do meio 

ambiente. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.  

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – Qual a tecla de atalho para visualizar a impressão de um documento, do programa 

Writer do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração padrão? 

 

A) Ctrl+Alt+P 

B) Ctrl+Shift+P 

C) Ctrl+Shift+F12 

D) Ctrl+O 

E) Ctrl+Shift+O 

 

 

QUESTÃO 22 – Qual a extensão por padrão de uma apresentação de slides (conjunto de slides), do 

programa Impress, do Pacote LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão? 

 

A) .ODC 

B) .ODT 

C) .ODP 

D) .ODS 

E) .ODX 

 

 

QUESTÃO 23 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de 

célula E2, o seguinte: =MÉDIA(B2:C3) e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor 

conterá em E2? 

 

 
Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2007, em sua configuração padrão 

 

A) 5 

B) 7 

C) 16 

D) 21 

E) 24 
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QUESTÃO 24 – Presuma que o usuário deu apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, 

configurado para destros, sobre o ícone Soma . Considere ainda que foram selecionadas somente 

as células de A1 até A8, conforme Figura 2 abaixo. Em que endereço de célula ficará o valor da 

soma? 
 

 
Figura 2 – Visão parcial de uma planilha do programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração 

padrão 

 

A) A5 

B) A6 

C) A7 

D) A8 

E) A9 

 

 

QUESTÃO 25 – Ao acessar pela primeira vez o programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, instalado 

em sua configuração padrão, a Pasta de Trabalho mostra quantas planilhas? 

 

A) Zero. 

B) 1. 

C) 3. 

D) 5. 

E) 6.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 26 – Em relação às lesões ocasionadas nos pés de pacientes com Diabetes Mellitus (DM), 

analise as assertivas abaixo: 
 

I. As lesões nos pés da pessoa com DM podem ter um componente isquêmico, neuropático ou 

misto. 

II. Avaliar, na pessoa com DM, presença de sintomas neuropáticos, positivos e negativos, e 

presença de sintomas vasculares. 

III. A inspeção da pele deve ser ampla, incluindo: higiene dos pés e corte das unhas, onicomicose 

nas unhas, bolhas, eritema, e diferenças na temperatura de todo o pé ou parte dele, em relação 

ao outro pé. 

IV. A osteomielite é uma complicação grave da lesão em pé de pessoas com DM. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e IV. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 27 – A tuberculose (TB) pode manifestar-se sob diferentes apresentações clínicas, que 

podem estar relacionadas com o órgão acometido. Dessa forma, outros sinais e sintomas, além da 

tosse, podem ocorrer e devem ser valorizados na investigação diagnóstica individualizada. Analise 

as afirmativas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A tuberculose pulmonar pode se apresentar sob a forma primária, pós-primária (ou secundária) 

ou miliar. 

(  ) Os sintomas clássicos da TB pulmonar são: tosse persistente, produtiva ou não (com muco e 

eventualmente sangue), febre noturna, sudorese noturna e emagrecimento. 

(  ) Na criança menor de 10 anos, a forma pulmonar da TB difere da do adulto, pois costuma ser 

abacilífera, ou seja, negativa ao exame bacteriológico. 

(  ) Na TB congênita, o parto prematuro ocorre em cerca de 50% dos casos. O recém-nascido cursa 

com quadro de infecção congênita ou sepse bacteriana. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – V. 

B) V – F – V – V. 

C) F – V – F – F. 

D) F – F – F – V. 

E) V – V – F – F.  
 

 

QUESTÃO 28 – A tuberculose é uma doença curável em praticamente 100% dos casos novos, 

sensíveis aos medicamentos antiTB, desde que obedecidos os princípios básicos da terapia 

medicamentosa e a adequada operacionalização do tratamento. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O tratamento dos bacilíferos é a atividade prioritária de controle da tuberculose, uma vez que 

permite interromper a cadeia de transmissão. 

B) A transmissibilidade está presente desde os primeiros sintomas respiratórios, caindo rapidamente 

após o início do tratamento efetivo, devendo-se considerar, como regra geral a todos, retirar, 

após 15 dias, a precaução de contágio. 

C) O tratamento é desenvolvido sob regime ambulatorial, diretamente observado. Porém, em caso 

de intolerância aos medicamentos antiTB incontrolável em ambulatório, é recomendada a 

internação hospitalar. 

D) Em todos os esquemas, a medicação é de uso diário e deverá ser administrada em uma única vez 

ao dia. 

E) Pacientes em tratamento para TB pulmonar deverão realizar mensalmente a baciloscopia de 

controle, sendo indispensáveis as do segundo, quarto e sexto meses, no Esquema Básico. 
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QUESTÃO 29 – A vacina BCG é prioritariamente indicada para crianças de 0 a 4 anos, com 

obrigatoriedade para menores de 1 ano. Trata-se de uma vacina atenuada e cada dose administrada 

contém, aproximadamente, de 200 mil a mais de um milhão de bacilos. Em relação às indicações, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Lactentes que foram vacinados e que não apresentem cicatriz vacinal após seis meses devem ser 

revacinados apenas mais uma vez. 

B) Está indicada a vacina para os contatos intradomiciliares de portadores de hanseníase, sem 

presença de sinais e sintomas da doença, independentemente de serem contatos de casos 

paucibacilares ou multibacilares. 

C) Em crianças HIV positivas, a vacina BCG-ID deve ser administrada ao nascimento ou o mais 

precocemente possível, repetindo-se uma dose em seis meses. 

D) Em contatos de hanseníase comprovadamente vacinados com a primeira dose, administrar outra 

dose de BCG, mantendo o intervalo mínimo de seis meses entre as doses. 

E) Em contatos de hanseníase sem cicatriz ou na incerteza da existência de cicatriz vacinal, 

administrar uma dose. 

 

 

QUESTÃO 30 – Nos cuidados com a criança, por parte da equipe de saúde, deve-se destacar a 

importância dos hábitos alimentares na promoção da saúde. Uma alimentação saudável inicia desde 

o nascimento da criança, sendo assim, assinale a alternativa correta. 

 

A) A criança que é alimentada somente com leite materno até os 6 meses de vida apresenta menor 

morbidade por complicação de kernicterus. 

B) O leite de vaca “in natura”, integral, em pó ou fluido não é considerado alimento apropriado para 

crianças menores de dois anos. 

C) Para evitar o consumo de açúcar de cana por seus bebês, muitas mães optam por escolhas tidas 

como mais saudáveis para adoçar os sucos ou chás, como o mel, porém ele é contraindicado a 

menores de 2 anos. 

D) A papa salgada deve conter um alimento de cada grupo desde a primeira oferta, porém a carne 

vermelha deverá ser introduzida somente a partir dos 10 meses. 

E) A partir dos 8 meses de idade do bebê, alguns alimentos da família já podem ser oferecidos à 

criança (arroz, carne cozida, legumes), amassados ou desfiados e sem excesso de condimentos. 
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QUESTÃO 31 – A violência interpõe-se como uma poderosa ameaça ao direito à vida e à saúde da 

criança e de sua família. Mais do que qualquer outro tipo de violência, a cometida contra a criança 

não se justifica, pois, as condições peculiares de desenvolvimento desses cidadãos os colocam em 

extrema dependência de pais, familiares, cuidadores, do poder público e da sociedade. As situações 

de violência se apresentam para a Atenção Básica à Saúde num leque de novos desafios 

epidemiológicos para a saúde da criança. Nesse sentido, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Negligência. 

2. Violência interpessoal. 

3. Violência autoinfligida. 

4. Psicológica. 

5. Síndrome de Münchausen por procuração. 
 

Coluna 2 

(  ) Condição em que doenças ou sintomas são forjados na criança. 

(  ) Toda forma de rejeição, depreciação e desrespeito cometidos contra a criança com o intuito de 

atender às necessidades psíquicas dos adultos. 

(  ) Poderá ser de origem do núcleo familiar ou da comunidade. 

(  ) Ocorre quando há omissão do responsável pela criança em prover as necessidades básicas para 

o seu desenvolvimento físico, mental e social. 

(  ) Inclui a tentativa de suicídio, o suicídio e a automutilação. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 5 – 4 – 2 – 1 – 3. 

B) 4 – 1 – 2 – 3 – 5. 

C) 2 – 4 – 5 – 1 – 3. 

D) 3 – 2 – 4 – 5 – 1. 

E) 5 – 2 – 4 – 1 – 3. 
 

 

QUESTÃO 32 – Mulher, 46 anos, moradora de rua na cidade de Porto Alegre, conhecida da Unidade 

Básica de Saúde, com diagnóstico de esquizofrenia e usuária de crack. Reside nas ruas há vários 

anos, sem contato com sua família biológica. Possui bom vínculo com a equipe de saúde, e recebe 

apoio de saúde mental, com objetivo de redução de danos. A usuária está apresentando tosse 

persistente, fez exame de Baar na Unidade, com diagnóstico positivo para tuberculose. A equipe 

iniciou tratamento, mesmo com todas as dificuldades. A paciente seguiu bastante irregular em seu 

tratamento, sumindo várias vezes. A equipe priorizou o caso em seus registros clínicos e buscou 

várias parcerias. Mesmo dormindo na rua, recebendo alta inicial por abandono, após dois anos, a 

paciente teve alta por cura comprovada. Em relação a tratamentos continuados na população de 

rua, assinale a alternativa que NÃO representa um obstáculo para o insucesso desses tratamentos. 
 

A) Alimentação inadequada.  

B) Uso de álcool e drogas. 

C) Não disponibilidade de atendimento no momento em que apresentam efeitos colaterais. 

D) Elevada autoestima – está satisfeito com seu modo de ser. 

E) Dinâmica da rua, que não contribui para que os remédios sejam tomados com regularidade. 
 

 

QUESTÃO 33 – Os Consultórios na Rua são formados por equipes multiprofissionais e prestam 

atenção integral à saúde de uma referida população em situação de rua in loco. As atividades são 

realizadas de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às Unidades 

Básicas de Saúde, para que ocorra um atendimento integral à pessoa em situação de rua. Assinale a 

alternativa que NÃO condiz com estratégias para realizar a intersetorialidade. 
 

A) Concepção de saúde centrada somente na assistência aos doentes. 

B) Incorporação das ações programáticas, incluindo acesso às redes sociais. 

C) Para que ocorra a organização do modelo de consultório de rua, é necessário que a equipe 

trabalhe com pensamento de linhas de cuidado (criança, idoso, etc.). 

D) Consciência dos aspectos que condicionam e determinam um dado estado de saúde e dos 

recursos existentes para sua prevenção, promoção e recuperação. 

E) Desenvolvimento de ações programáticas. 
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QUESTÃO 34 – A programação do atendimento para tratamento e acompanhamento das pessoas 

com diabetes melittus, na Atenção Básica, deverá ser realizada de acordo com as necessidades 

gerais previstas no cuidado integral e longitudinal do diabetes, incluindo o apoio para mudança de 

estilo de vida, o controle metabólico e a prevenção das complicações crônicas. Em relação ao 

atendimento, acompanhamento e orientações, assinale a alternativa correta. 

 

A) O tratamento do diabetes melittus tipo 2 consiste na adoção de hábitos de vida saudáveis, aliada 

sempre ao tratamento farmacológico. 

B) O controle glicêmico é realizado somente de três formas: jejum, pré-prandial e pela hemoglobina 

glicada. 

C) É recomendada a monitorização da glicemia capilar três ou mais vezes ao dia a todas as pessoas 

com diabetes melittus tipo 1 ou tipo 2 em uso de insulina em doses múltiplas. 

D) O tratamento do diabetes melittus tipo 1, além da terapia não farmacológica, exige sempre a 

administração de insulina. 

E) Os antidiabéticos orais constituem-se em primeira escolha para o tratamento do diabetes melittus 

tipo 1 não responsivo a medidas não farmacológicas isoladas. 

 

 

QUESTÃO 35 – Mulher de 41 anos queixa-se de amenorreia, pelo segundo mês consecutivo. Sobre 

as possíveis causas dessa amenorreia, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Hipotalâmica. 

B) Síndrome dos ovários policísticos. 

C) Falência ovariana. 

D) Hipotireoidismo. 

E) Bartolinite. 

 

 

QUESTÃO 36 – Sobre sintomas de infecção do trato urinário, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Disúria. 

B) Nictúria. 

C) Estrangúria. 

D) Poliúria. 

E) Hematúria. 

 

 

QUESTÃO 37 – Gestante, 32 anos, realiza pré-natal na Atenção Básica. O médico e a enfermeira 

lhe orientaram a procurar atendimento caso aconteçam algumas situações que representam 

gravidade durante a gestação. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um desses sintomas.  

 

A) Sangramento vaginal. 

B) Polifagia. 

C) Dispneia. 

D) Febre. 

E) Edema excessivo. 
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QUESTÃO 38 – Os processos de limpeza de superfícies em serviços de saúde envolvem a limpeza 

concorrente e a limpeza terminal. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 

 

I. A limpeza concorrente da sala de vacinação deve ser realizada pelo menos duas vezes ao dia, 

em horários preestabelecidos ou sempre que ela for necessária. 

II. A limpeza terminal inclui todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas, da sala 

e dos equipamentos e deverá ser realizada a cada 30 dias. 

III. O produto usado para a desinfecção da sala de vacinação é, de preferência, o hipoclorito a 1%. 

IV. Não se deve varrer o chão para evitar a dispersão do pó e a contaminação do ambiente. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 39 – A vacina contra hepatite B (recombinante) é apresentada sob a forma líquida, em 

frasco unidose ou multidose, isolada ou combinada com outros imunobiológicos. Nesse sentido, 

analise as afirmativas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Para recém-nascidos, é indicada administração da vacina nas primeiras 24 horas, 

preferencialmente nas primeiras 12 horas, ainda na maternidade. Se não ocorrer, deverá ser 

administrada na primeira visita ao serviço de saúde, em, no máximo, até 30 dias de vida. 

(  ) O volume da vacina contra hepatite B (recombinante) monovalente a ser administrado é de          

0,5 mL até os 19 anos de idade e 1 mL a partir dos 20 anos. 

(  ) A administração deve ser por via intramuscular, mas, em usuário portador de discrasia 

sanguínea, poderá ser administrada por via subcutânea. 

(  ) Deve-se utilizar na administração da vacina a mesma agulha que foi usada na aspiração da 

dose. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – V – F – V. 

B) V – V – V – V. 

C) F – F – V – F. 

D) V – V – F – V. 

E) F – F – F – F. 

 

 

QUESTÃO 40 – A vacina contra influenza é apresentada na forma de suspensão injetável (líquida), 

em seringa preenchida, em frascos unidose ou multidose e é administrada anualmente para grupos 

elegíveis. O número de doses e o volume são estabelecidos de acordo com a faixa etária da 

primovacinação para indivíduos a partir dos 6 meses de idade. Nesse sentido, assinale a alternativa 

correta conforme o número de doses e o volume para faixa etária na primovacinação. 

 

A) Crianças de 6 meses a 15 meses, administrar 2 doses de 0,5 ml. 

B) Crianças de 6 meses a 24 meses, administrar 2 doses de 0,5 ml. 

C) Crianças de 6 meses a 24 meses, administrar 2 doses de 0,25 ml. 

D) Crianças de 24 meses a 8 anos, administrar 1 dose de 0,5 ml. 

E) Crianças de 3 anos a 8 anos, administrar 1 dose de 0,5 ml. 
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QUESTÃO 41 – Vacinação segura significa toda política, ações e procedimentos em saúde pública, 

relacionados à administração de vacinas, com a finalidade de minimizar os riscos de transmissão de 

doenças e de maximizar a efetividade das vacinas. Engloba todo o espectro de eventos desde a 

produção até a correta administração. Por essa razão, os sistemas de vigilância de eventos pós-

vacinação realizam a busca e a investigação de todas as possíveis reações notificadas à autoridade 

sanitária local. Nesse contexto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos Pós-Vacinação possui 

diversos objetivos, entre eles: possibilitar a identificação de imunobiológicos ou lotes com desvios 

de qualidade na produção, que resultam em produtos ou lotes mais “reatogênicos”, e decidir 

quanto à sua utilização ou suspensão. 

B) O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos Pós-Vacinação possui três 

sistemas informatizados implementados: SIPNI, SIEAPV e Notivisa. 

C) Unidades notificadoras são as Unidades Básicas de Saúde/salas de vacinação, Unidades de 

Pronto-Atendimento, prontos-socorros e hospitais. No entanto, qualquer unidade de saúde 

pública ou privada deve notificar a ocorrência de um evento adverso pós-vacinação. 

D) Todos os eventos adversos graves e/ou inusitados devem ser notificados imediatamente ao nível 

hierárquico superior. 

E) O tempo máximo para se iniciar uma investigação de campo em tempo oportuno é de 96 horas 

após a notificação. 

 

 

QUESTÃO 42 – As falhas existentes relacionadas às vacinas ocorrem quando uma doença 

imunoprevenível é diagnosticada em uma pessoa com vacinação comprovada, conforme 

recomendações estabelecidas, levando-se em conta o período de incubação e o tempo necessário 

para a produção de anticorpos após imunização. Nesse sentido, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.  

 

Coluna 1 

1. Falha da vacina. 

2. Falha da vacinação. 

 

Coluna 2 

(  ) Interferência imunológica: uso de imunoglobulinas. 

(  ) Relacionados à produção: variação de lotes, falhas na qualidade do produto. 

(  ) Falhas nas recomendações de calendários: número de doses e/ou reforços. 

(  ) Imunodeficiência. 

(  ) Relacionados ao armazenamento e conservação: rede de frio. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 1 – 2 – 1 – 2. 

B) 2 – 1 – 1 – 2 – 1. 

C) 2 – 2 – 1 – 2 – 2. 

D) 1 – 2 – 2 – 1 – 1. 

E) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

 

 

QUESTÃO 43 – Idosa, 75 anos, reside sozinha, iniciou o uso de medicações para redução e controle 

dos níveis pressóricos há 30 dias. Porém, vem à Atenção Básica com queixa de estar acordando de 2 

a 3 vezes à noite para urinar. Diante dessa situação e não havendo consultas para essa paciente no 

dia, qual seria o principal questionamento a ser feito para essa paciente? 

 

A) Há ingestão elevada de água após as 18 horas? 

B) Estes episódios já ocorreram em outras situações no decorrer da vida? 

C) De quais medicamentos faz uso? 

D) Quais são os medicamentos ingeridos à noite – há diuréticos entre eles? 

E) Sente dor ao urinar? 
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QUESTÃO 44 – Reações de hipersensibilidade anômala e indesejável, em que linfócitos T 

citotóxicos agridem a bainha de mielina dos nervos, com a participação de outros mecanismos 

imunológicos, como anticorpos, ocorrem raramente após a administração de algumas vacinas como 

contra a febre amarela. Assinale a alternativa correta sobre a reação da vacina contra febre 

amarela.  

 

A) Encefalite. 

B) Encefalopatia. 

C) Síndrome de Guillain-Barré. 

D) Encefalomielite. 

E) Síndrome miastênica de Lambert-Eaton. 

  

 

QUESTÃO 45 – Os profissionais de saúde devem disponibilizar o tempo que for necessário para dar 

apoio à mãe e ao seu bebê durante o início e a manutenção da amamentação. Em relação à técnica 

de amamentação, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A cabeça do bebê deve estar no mesmo nível da mama da mãe, e o queixo do bebê deve tocar a 

mama. 

B) O lábio inferior deve estar virado para fora. 

C) Durante a sucção do bebê, a porção inferior da aréola deve estar mais visível do que a porção 

superior. 

D) As sucções devem ser lentas e profundas: o bebê suga, dá uma pausa e suga novamente 

(sucção, deglutição e respiração). 

E) Deve-se sempre deixar o bebê em uma posição em que a cabeça e o corpo estejam alinhados. 

 

 

QUESTÃO 46 – Mãe traz sua filha de 2 anos à Atenção Básica por esta ter se machucado enquanto 

brincava e estar com escoriações nas mãos. No acolhimento, suspeitou-se de que as escoriações 

poderiam ser queimaduras causadas por cigarro. Considerando que a violência contra a criança é 

um fator epidemiológico desafiador, mas que cada nível de atenção em saúde possui atribuições 

para desenvolver nessas situações, assinale a alternativa INCORRETA no que diz respeito às 

atribuições da Atenção Básica. 

 

A) Oferecer cuidado e proteção para as crianças. 

B) Notificar o caso de suspeita ou confirmação de violência (o registro em ficha própria em três 

vias), caso seja a porta de entrada ou o primeiro contato. 

C) Comunicar o caso ao conselho tutelar, caso seja a porta de entrada ou o primeiro contato. 

D) Articular os serviços no seu território de abrangência e apresentar uma atuação intersetorial na 

perspectiva de potencializar a proteção social. 

E) Realizar o acompanhamento das crianças desde a chegada ao serviço até o registro da ocorrência 

policial e a preparação para a perícia médica, independentemente da violência sofrida. 

 

 

QUESTÃO 47 – As crises psiquiátricas podem estar relacionadas a distúrbios de pensamento, 

sentimentos ou ações, que envolvem risco de vida ou risco social. Nesse sentido, assinale a 

alternativa INCORRETA em relação à abordagem das crises psiquiátricas. 

 

A) A comunicação com o usuário deve ser verdadeira e exercida o mais claramente possível, assim 

como devem ser explicitadas as propostas de intervenção. 

B) Medidas involuntárias de contenção devem ser utilizadas tão somente como excepcionalidade, 

depois de esgotadas todas as tentativas de diálogo, e em situações pontuais. 

C) Manifestar disponibilidade de escuta, negociar processualmente a aproximação são posturas 

fundamentais para a busca de encontro com o usuário em crise psiquiátrica. 

D) A abordagem às situações de crise deve acontecer no local onde se encontra o usuário em crise 

psiquiátrica. 

E) A contenção mecânica deve ser sempre utilizada, depois de se realizar o primeiro diálogo com os 

familiares, para que a equipe não corra riscos. 
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QUESTÃO 48 – Ao realizar uma avaliação rápida e multidimensional, com perguntas simples, é 

possível identificar problemas de saúde condicionantes de declínio funcional em pessoas idosas. Os 

problemas identificados, caso não sejam adequadamente tratados, podem conduzir a situações de 

incapacidade severa – imobilidade, instabilidade, incontinência, declínio cognitivo – colocando o 

idoso em risco de iatrogenia. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA em relação a um 

questionamento multidimensional do idoso. 

 

A) Visão – Tem dificuldade para dirigir, ver TV ou fazer qualquer outra atividade de vida diária 

devido a problemas visuais? 

B) Humor e depressão – Única avaliação que deverá ser observacional para não induzir as respostas 

do idoso. 

C) Queda – Quantas vezes ocorreram quedas nos últimos meses? 

D) Suporte social – Alguém poderia ajudá-lo caso fique doente ou incapacitado? 

E) Incontinência urinária – Acontece, todos os dias ou algumas vezes, perda de urina ou fica 

molhado? 

 

 

QUESTÃO 49 – Em visita domiciliar a um idoso, é necessário identificar potenciais riscos para 

quedas, relacionados a fatores intrínsecos e extrínsecos do idoso. Assinale a alternativa INCORRETA 

no que diz respeito aos fatores que envolvem riscos para quedas em idosos.  

 

A) Marcha lenta com passos curtos. 

B) Sexo feminino. 

C) Uso de ansiolíticos. 

D) Lesão de sistema nervoso central. 

E) Idade maior que 65 anos. 

 

 

QUESTÃO 50 – Em relação ao significado de urgência hipertensiva e à forma como ela se 

apresenta, assinale a alternativa correta. 

 

A) Uma medida de pressão arterial elevada, associada a queixas vagas de cefaleia ou sintomas e 

sinais de ansiedade, sem sinais de comprometimento de órgão-alvo. 

B) Elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico grave, progressiva lesão de órgãos-alvo e 

risco de morte. 

C) Elevação crítica da pressão arterial, geralmente da pressão diastólica, porém apresenta 

estabilidade clínica, sem comprometimento de órgãos-alvo. 

D) Gradativa elevação crítica da pressão arterial com quadro clínico moderado, porém causa 

progressiva lesão de órgãos-alvo, sem risco de morte. 

E) Elevação abrupta da pressão arterial, associada a queixas vagas de cefaleia ou sintomas e sinais 

de ansiedade, com sinais de comprometimento de órgão-alvo. 

 

 


