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Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor                   UF                                    Nº de Inscrição          

                             

 

 

ENFERMEIRO PSF  
 

 

PREZADO CANDIDATO 
 

 

 Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada. Verificar se o CARGO impresso se refere àquele de sua opção no ato 

de inscrição. 

 Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause 

dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido 

em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.  

 Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-

Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o Número de Inscrição e o Cargo impressos estão de acordo 

com sua opção. 

 As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das 

bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta 

esferográfica na cor azul ou preta.  

 Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um 

fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, 

podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector 

de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de 

equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso. 

 Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o 

recinto de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 

 

BOA SORTE!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 

TEXTO 1 

 

O "cidadão de bem", os Direitos Humanos e a opinião pública 

 

É comum que a opinião pública adote, conforme o quadro social, determinados posicionamentos que predominam 

nos populares. Trata-se de uma uniformização de discursos, um consenso entre a maioria dos cidadãos sobre certo 

assunto. É evidente que o discurso não é sempre correto. O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de 

alterar o mundo dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.  

No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade gosta de nadar contra a maré. Dizer o contrário do que a maioria 

da população diz e acredita já deu causa a diversas descobertas, hoje consensos: antes de Galileu Galilei, a opinião 

pública acreditava que a Terra era plana; antes de Copérnico, era a Terra o centro do Universo. Isso não significa, 

todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário. Há muitas coisas 

em que a opinião pública está correta. [...] 

Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado "cidadão de bem", questionando a diferenciação desse com 

relação ao marginal. Há muito tempo o conceito de criminoso nato foi abandonado. Não há traços físicos de pessoas 

tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo está sujeito ao cometimento de práticas 

delituosas, uma vez que os dispositivos penais nem sempre refletem o sentimento coletivo ou mesmo individual do 

que é, de fato, uma grave transgressão. 

Não se pode desconsiderar, todavia, que a prática criminosa reiterada deriva de desvios de conduta decorrentes de 

uma formação moral frágil, ou da simples ausência dela. Em uma sociedade, há quem não tenha coragem de subtrair 

um alfinete, enquanto outros estão dispostos a matar se for preciso ("necessidade" essa não tão latente quanto possa 

parecer). 

João trabalha há 30 anos em uma empresa de vigilância. Exerce uma carga horária de 8 horas, de segunda a sexta-

feira, com uma remuneração um pouco superior a 1 salário mínimo e meio. Já foi assaltado 12 vezes e teve um filho 

morto em um assalto a mão armada. Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular. Tem extensa ficha 

criminal, sobrevive com pequenos bicos e roubos a mão armada. Um deles sai à noite do trabalho temendo os altos 

índices de violência na cidade em que mora; o outro, é grande colaborador para os índices apontados. É fácil 

perceber que a arma nas mãos de um deles seria um exclusivo meio de defesa, para o outro, um objeto para práticas 

delituosas. 

O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá ilegalmente 

uma arma também. Mas quem gostaria de tê-la como meio de defesa respeita as normas impostas pelo Estado e fica à 

mercê da criminalidade e da ineficaz segurança pública. Entre João e Pedro não é difícil visualizar qual é 

considerado "cidadão de bem" e qual não é. 

Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar à 

deriva, entre um Estado que não o protege (e não o deixa se defender) e uma criminalidade que cresce de forma 

exponencial. Ainda assim, toda vez que João liga a televisão, ouve ONGs de Direitos Humanos afirmando que os 

presídios estão superlotados; que é preciso desencarcerar; que os apenados sofrem com a opressão do Estado; que 

prisão não resolve, porque não cumpre sua finalidade ressocializadora. 

É evidente que o indivíduo vê-se exausto de "ver prosperar a desonra, de ver crescer a injustiça" e demoniza os 

Direitos Humanos. Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os representam 

atualmente têm deturpado as suas finalidades. Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, sobretudo 

quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação. 

Os indivíduos devem deixar de transgredir por princípios morais, mas também por temer as consequências de seus 

atos. Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido. É preciso prevenção, mas também repressão. Por isso, 

a teoria não pode, jamais, desconsiderar a prática. Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto 

com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade. E talvez o "cidadão de 

bem" não esteja tão errado assim... 

 
Hyago de Souza Otto. Disponível em: https://hyagootto.jusbrasil.com.br/artigos/421032742/o-cidadao-de-bem-os-direitos-

humanos-e-a-opiniao-publica?ref=topic_feed. Acesso em: 29/01/2019. Adaptado. 

 

01. Com o Texto 1, seu autor pretende, principalmente: 

 

A) criticar as instituições que defendem os Direitos Humanos. 

B) questionar a legitimidade da chamada ‘opinião pública’.  

C) apresentar argumentos para defender um ponto de vista. 

D) explicar, com exemplos, o conceito de ‘cidadão de bem’. 

E) esclarecer a diferença entre o cidadão de bem e o marginal. 
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02. Encontramos, no Texto 1, a defesa de que 

 

A) não há, de fato, muita diferença entre o cidadão de bem e o marginal. 

B) o Estado deve atuar de modo mais repressivo no combate ao crime.  

C) somente a educação é capaz de evitar a prática criminosa reiterada. 

D) todos os cidadãos de bem respeitam as normas impostas pelo Estado. 

E) a opinião pública não deveria encabeçar um movimento tão punitivista. 

 

 

03. Acerca de elementos relacionadores presentes no Texto 1, analise as afirmações abaixo. 

 

1. A expressão destacada no trecho “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo 

dos fatos. Em outras palavras, quantidade não é qualidade.” (1º §), indica que o autor pretendeu fazer uma 

reformulação em seu discurso, para deixar as ideias mais claras para seu interlocutor.  

2. No trecho: “Cada dia mais há publicações irônicas acerca do chamado "cidadão de bem", questionando a 

diferenciação desse com relação ao marginal.” (3º §), o leitor deve compreender que o termo destacado faz 

referência à expressão “cidadão de bem”. 

3. Releia: “Não há traços físicos de pessoas tendentes ao cometimento de delitos. Ademais, qualquer indivíduo 

está sujeito ao cometimento de práticas delituosas” (3º §). Com o termo em destaque, o autor sinaliza sua 

intenção de acrescentar novas informações ao seu texto.  

4. No trecho: “Se a opinião pública encabeça, atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se 

cansou de ficar à deriva, entre um Estado que não o protege [...]” (7º §), o referente do pronome destacado, 

embora não explícito, pode ser recuperado pelo leitor, que relaciona esse pronome a “indivíduo”, “cidadão”, 

contidos na ideia de “opinião pública”.   

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1, 3 e 4, apenas. D) 2, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

04. Considerando a propriedade textual da coerência, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No trecho: “Pedro, por sua vez, não exerce função remunerada regular. Tem extensa ficha criminal, sobrevive com 

pequenos bicos e roubos a mão armada.” (5º §), a elipse dos sujeitos das formas verbais destacadas não prejudica a 

coerência do enunciado, pois esses sujeitos são claramente recuperados pelo leitor do texto. 

B) A coerência do Texto 1 é localmente prejudicada com a elaboração do 5º parágrafo, em que o autor apresenta ao leitor os 

casos de João e Pedro, mas não fornece informações suficientes sobre esses personagens, para que o leitor compreenda de 

quem se tratam.  

C) No trecho: “O disposto a cometer crimes, provavelmente, não se importará de transgredir outra lei penal: adquirirá 

ilegalmente uma arma também.” (6º §), verifica-se incompletude de informações e incoerência, pois o autor não revela 

ao leitor a que ‘outra lei’ está fazendo referência.   

D) Para garantir a coerência do trecho: “Não que os Direitos Humanos em si sejam algo negativo, mas as instituições que os 

representam atualmente têm deturpado as suas finalidades.” (8º §), o leitor deve compreender o segmento destacado 

como “as finalidades das instituições que os representam”.  

E) A incoerência do trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.” (9º §) se dá porque o autor não 

esclarece para o leitor de qual desvio se trata, o que gera certa dificuldade na compreensão textual.  

 

 

05. Assinale a alternativa em que há equivalência semântica entre os termos destacados nos enunciados e aqueles 

termos que se apresentam entre parênteses.  

 

A) É comum que a opinião pública adote (rechace), conforme o quadro social, determinados posicionamentos que 

predominam nos populares. 

B) No entanto, desde os primórdios, a intelectualidade (cognição) gosta de nadar contra a maré. 

C) Isso não significa, todavia, que adotar posições antagônicas à opinião pública o tornará um descobridor, um visionário 

(reacionário). 

D) Não há traços físicos de pessoas tendentes (renitentes) ao cometimento de delitos. 

E) Se a opinião pública encabeça (lidera), atualmente, um movimento cada vez mais punitivista, é porque se cansou de ficar 

à deriva. 
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06. Acerca dos processos de coordenação e subordinação, analise as proposições a seguir. 

 

1. No trecho: “É evidente que o discurso não é sempre correto.”, uma oração subordinada desempenha a função de 

sujeito da expressão “é evidente”, introdutora do enunciado. 

2. No trecho: “antes de Galileu Galilei, a opinião pública acreditava que a Terra era plana;”, o complemento da 

forma verbal destacada está organizado na forma de uma oração subordinada.  

3. A oração coordenada colocada no final do trecho: “Há que se reconhecer o benefício histórico do movimento, 

sobretudo quando, em tempos sombrios, o Estado se excedia em face do indivíduo. Mas é preciso ponderação.” 

realça a oposição que o autor pretende estabelecer entre as ideias apresentadas.   

4. No trecho: “Se a educação não resolveu, o desvio precisa ser coibido.”, o autor emprega a coordenação para 

interligar as duas orações que compõem o enunciado.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A) 1, 2 e 3, apenas. B) 1, 2 e 4, apenas. C) 1, 3 e 4, apenas. D) 2, 3 e 4, apenas. E) 1, 2, 3 e 4. 

 

 

07. Releia o seguinte trecho do Texto 1: “O número de pessoas que fala a mesma coisa não é capaz de alterar o mundo dos 

fatos.”.  

O segmento em destaque desempenha no enunciado uma função: 

 

A) adverbial. B) interjetiva. C) substantiva. D) adjetiva. E) pronominal. 

 

 

08. Observe o cumprimento das regras de regência no trecho: “Atacar a opinião pública sem analisar a sua 

perspectiva é injusto com quem é compelido a seguir os padrões morais e legais impostos pela vida em sociedade.” 

Assinale a alternativa em que as regras de regência foram igualmente cumpridas.  

 

A) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se vê obrigado de seguir os padrões morais e 

legais impostos pela vida em sociedade. 

B) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem opta por seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

C) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem decide a seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

D) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem prefere a seguir os padrões morais e legais 

impostos pela vida em sociedade. 

E) Atacar a opinião pública sem analisar a sua perspectiva é injusto com quem se submete em seguir os padrões morais e 

legais impostos pela vida em sociedade. 

 

 

TEXTO 2 

 
Disponível em: http://www.metalurgicoscaxias.com.br/sou-da-paz-lanca-hoje-campanha-contra-liberacao-de-armas. Acesso em: 20/01/2019. 

 

09. O Texto 2 tem a finalidade principal de levar o leitor a refletir sobre: 

 

A) a defesa da saúde pública. 

B) os perigos da automedicação. D) o armamento da população civil. 

C) o despreparo dos médicos cirurgiões. E) a necessidade de mais segurança nos hospitais.  

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYj_rv0pLgAhUuDrkGHbFZCJoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.metalurgicoscaxias.com.br/sou-da-paz-lanca-hoje-campanha-contra-liberacao-de-armas/&psig=AOvVaw2u4qXEd6qoEIkBN7hNy2CN&ust=1548839378994682
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10. O Texto 2 tem como público-alvo: 
 
A) os profissionais da saúde. 

B) os policiais militares. D) os médicos cirurgiões. 

C) os cidadãos comuns. E) os membros do Congresso Nacional. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

11. Entre 100 pessoas entrevistadas para uma vaga de estágio, constatou-se que dentre estas, 70 são fluentes em inglês, 

45, fluentes em língua francesa, e 50, em língua alemã; 25 são fluentes tanto em inglês quanto em francês; 5 tanto em 

alemão quanto em francês, e 45, em inglês e em alemão. Com base nesses dados, é CORRETO afirmar que 
 
A) todas as entrevistadas são fluentes em alguma dessas três línguas (inglês, francês ou alemão). 

B) nenhuma entrevistada é fluente em alguma dessas três línguas (inglês, francês ou alemão). 

C) a quantidade de entrevistadas que não é fluente em nenhuma ou que é fluente em todas as três línguas é menor ou igual a 15 

pessoas. 

D) a quantidade de entrevistadas que não é fluente em nenhuma ou que é fluente em todas as três línguas é maior que 15 

pessoas. 

E) se a entrevistada for fluente em inglês, ela será fluente em todas as três línguas. 

 

 

12. Uma torneira defeituosa é tal que a quantidade de gotas pingando por vazamento dobra a cada dia. Se a torneira 

vaza uma gota no primeiro dia, 2 gotas no segundo dia, 4 gotas no terceiro dia e assim por diante, sabendo que um 

litro d’água possui, em média, 16.384 gotas, em quanto tempo a torneira terá vazado uma caixa d’água de 512 

litros? 
 
A) Mais de 20 dias 

B) Menos de 10 dias D) Não menos que um ano 

C) Não menos que um mês E) Em exatamente 10 dias 

 

 

13. De uma estação rodoviária, parte um ônibus para a cidade A, a cada 10 dias; um ônibus para a cidade B a cada 12 

dias, e um ônibus para a cidade C a cada 7 dias. Se hoje todos os ônibus saíram juntos, em quantos dias, teremos 

novamente os três saindo no mesmo dia da estação? 

 

A) 120 B) 240 C) 360 D) 420 E) 840 

 

 

14. Dado um conjunto A, representa-se por P(A) o conjunto formado por todos os subconjuntos de A – o chamado 

conjunto das partes que também costuma ser representado por 2A.  

Se A = {,{},1,{1}}, qual das alternativas seguintes NÃO é elemento de P(A)? 

 

A)  B) {,1} C) {1,{ ,1}} D) {,{}} E) {1,{1}} 

 

 

15. Em uma Progressão Geométrica na qual o 3º termo é 9 e o 7º termo é 33, a soma dos 10 primeiros termos é 
 
A) maior que 200. 

B) menor que 100. D) uma potência de 2. 

C) maior que 100, mas estritamente menor que 200. E) um múltiplo de 7. 

 

 

16. Considere as seguintes afirmações: 
 

A)  Se eu estudar, então não sou reprovado. 

B)  Ou eu jogo, ou eu estudo. 

C)  Eu fui reprovado. 
 
Nessas condições, é possível concluir logicamente que 

 

A) eu joguei. 

B) eu estudei. D) eu nem joguei nem estudei. 

C) eu estudei e também joguei. E) eu estudei, mas não joguei. 
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17. Em cada lançamento em um jogo de dardos, um jogador em particular acerta, consistentemente e de forma 

aleatória, uma a cada seis vezes, o alvo. Quantos dardos no mínimo esse jogador tem de lançar, para que tenha 

chance igual ou maior que 50% de acertar o alvo alguma vez nesses lançamentos? 

 

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 

 

 

18. Dois números reais tais que seu produto é igual a 24, e o quadrado de sua soma é igual a 98. Nessas condições, é 

CORRETO afirmar que 

 

A) somente um desses números é um número inteiro. 

B) ambos os números são números inteiros. 

C) o quadrado da subtração desses números é par. 

D) o quadrado da subtração desses números é ímpar. 

E) a soma desses números é um número inteiro. 

 

 

19. Em uma escola, há uma e somente uma turma de cada uma das séries do ensino fundamental (1º ao 9º ano). Em 

cada turma, temos 40 ou mais alunos. Todos os alunos dessas turmas – e apenas dessas turmas - estão no pátio. Qual 

o número mínimo de alunos que, escolhidos aleatoriamente, garante a escolha de, pelo menos, 4 alunos de uma 

mesma turma? 
 
A) 22 alunos sorteados 

B) 25 alunos sorteados 

C) 27 alunos sorteados 

D) 28 alunos sorteados 

E) 37 alunos sorteados 

 

 

20. A união de 4 conjuntos que podem ou não ter elementos em comum na qual cada conjunto possui, ao menos, 10 

elementos é tal que 
 
A) sua união possui, ao menos, 40 elementos distintos. 

B) sua intersecção possui, ao menos, 5 elementos distintos. 

C) se dois deles não possuem elementos em comum, a união de todos possui, ao menos, 40 elementos distintos. 

D) se três deles não possuem elementos em comum, a união de todos possui, ao menos, 40 elementos distintos. 

E) se não há elementos em comum em nenhum par de conjuntos distintos, então a união deles possui, ao menos, 40 elementos 

distintos. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Em relação a responsabilidades nas esferas do governo da Política Nacional de Atenção Básica, leia as afirmações 

abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Compete exclusivamente ao Ministério da Saúde assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às 

ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).  

(   )  É responsabilidade comum a todas as esferas do governo a articulação com o subsistema indígena nas ações de 

Educação Permanente e gestão da rede assistencial.  

(   )  Divulgar periodicamente os relatórios de indicadores da Atenção Básica, com o intuito de assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação é responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal.  

(   )  Disponibilizar aos municípios instrumentos técnicos e pedagógicos que facilitem o processo de formação e 

educação permanente dos membros das equipes de gestão e de atenção é responsabilidade da União. 

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-F-F 

B) F-V-V-F 

C) F-F-V-F 

D) V-V-V-V 

E) F-F-F-V 
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22. Ainda sobre as responsabilidades nas esferas do governo da Política Nacional de Atenção Básica, relacione a 2ª 

coluna de acordo com a 1ª. 

 

Responsabilidade  Ações 

1. Comuns a todas as esferas de governo A. Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução 

às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-

graduação na área da saúde, visando à formação de profissionais 

e gestores com perfil adequado à Atenção Básica. 

2. União B. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da 

Atenção Básica. 

3.  Estados e do Distrito Federal C. Programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base 

territorial, de acordo com as necessidades de saúde identificadas 

em sua população, utilizando instrumento de programação 

nacional vigente. 

4. Municípios e do Distrito Federal D. Articular instituições de ensino e serviço, em parceria com as 

Secretarias Municipais de Saúde, para formação e garantia de 

educação permanente aos profissionais de saúde das equipes 

que atuam na Atenção Básica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA. 

 

A) 1-C; 2-D; 3-A; 4- B 

B) 1-A; 2-B; 3-D; 4-C D) 1-C; 2-A; 3-D; 4-B 

C) 1-B; 2-D; 3-C; 4-A E) 1-B; 2-A; 3-D; 4-C 

 

 

23. Sobre Infraestrura, ambiência e funcionamento da Atenção Básica, leia as afirmações abaixo: 

  

I. O quantitativo de população adscrita não interfere na infraestrutura de uma Unidade Básica de Saúde (UBS).  

II. As UBS devem ser construídas de acordo com as normas sanitárias e, tendo como referência as normativas de 

infraestrutura vigentes, devem possuir identificação, segundo os padrões visuais da Atenção Básica e do SUS.  

III. Os parâmetros de estrutura de uma UBS devem levar em consideração a densidade demográfica, a composição, 

atuação e os tipos de equipes, perfil da população e as ações e serviços de saúde a serem realizados.  

IV. É importante que sejam previstos espaços físicos e ambientes adequados para a formação de estudantes e 

trabalhadores de saúde de nível médio e superior, para a formação em serviço e para a educação permanente na 

UBS.  

 

Estão CORRETAS 

 

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

 

 

24. Ainda sobre a Infraestrutura, ambiência e funcionamento da Atenção Básica, analise as afirmações abaixo e 

coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  As UBS devem ser cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), de 

acordo com as normas em vigor para tal.  

(   )  A ambiência de uma UBS refere-se ao espaço físico, entendido como lugar social, profissional e de relações 

interpessoais, que deve proporcionar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, além de um ambiente 

saudável para o trabalho dos profissionais de saúde.  

(   )  Para um ambiente adequado em uma UBS, existem componentes que atuam como modificadores e qualificadores 

do espaço, recomendando-se colocar grades na recepção para garantir a segurança do funcionário.  

(   )  Para a realização da prática profissional na Atenção Básica, é necessário disponibilizar equipamentos adequados, 

recursos humanos capacitados e materiais e insumos suficientes à atenção à saúde prestada nos municípios e 

Distrito Federal.  

 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.  

 

A) V-V-F-V B) F-F-V-V C) V-F-F-F D) F-F-F-F E) V-F-V-F 
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25. Sobre Tipos de unidades e equipamentos de saúde na Atenção Básica, é CORRETO afirmar que na 
 
A) UBS se recomendam consultórios com sanitário, sala de procedimentos e sala de vacinas.  

B) UBS se recomenda sala de vacinas, área para assistência farmacêutica e sala de inalação coletiva.  

C) UBS se recomenda sala de curativos, sala de expurgo e sala de esterilização.  

D) Unidade Básica de Saúde Fluvial, recomendam-se consultório médico, consultório de enfermagem; área para assistência 

farmacêutica, laboratório, sala de vacina; sala de procedimentos; e, se forem compostas por profissionais de saúde bucal, 

será necessário consultório odontológico com equipo odontológico completo.  

E) Unidade Básica de Saúde Fluvial, não se recomenda área de recepção, banheiro público; banheiro exclusivo para os 

funcionários e expurgo.  

 

 

26. Sobre os conceitos de Atenção Básica e Atenção Primária à Saúde, leia as assertivas abaixo: 
 

I. O emprego do termo “atenção básica à saúde”, utilizado pelo Movimento Sanitário Brasileiro, teria buscado uma 

diferenciação ideológica em relação ao reducionismo presente na ideia de atenção primária, com o objetivo de 

construir um sistema público universal em uma concepção de cidadania ampliada. 

II. A concepção de atenção primária à saúde em Alma-Ata contempla três componentes essenciais: acesso universal e 

primeiro ponto de contato do sistema de saúde; indissociabilidade da saúde do desenvolvimento econômico-social, 

reconhecendo-se os determinantes sociais; e participação social – correspondendo aos componentes caros do SUS. 

III. Os benefícios de saúde sustentados por atenção primária à saúde de qualidade são reconhecidos 

internacionalmente, e há consenso entre formuladores de políticas de que a atenção primária deva ser fortalecida. 

Na formulação, predominam imprecisões quanto ao seu significado e observam-se, na formulação e na 

implementação de políticas de atenção primária à saúde, abordagens em disputas.   
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III. B) I e III, apenas. C) II e III, apenas. D) I e II, apenas. E) I, apenas.   

 

 

27. Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde-SUS, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F 

nas Falsas. 
 

(   )  A universalidade assegura ações e serviços de todos os níveis, de acordo com a complexidade que o caso requeira, 

more o cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras. 

(   )  A integralidade compreende um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema. 

(   )  Dentre os princípios do SUS, encontram-se os princípios organizativos, que incluem a descentralização, a 

regionalização e  hierarquização do sistema e a participação e controle social. 

(   )  A descentralização é um princípio organizativo do SUS, entendido como um sistema organizado por níveis de 

atenção  de complexidade crescente, com fluxos assistenciais estabelecidos entre os serviços, de modo a garantir 

assistência integral e resolutiva à população. 

(   )  A equidade assegura que a disponibilidade de serviços de saúde considere as diferenças entre os grupos 

populacionais e indivíduos, de modo a priorizar aqueles que apresentam maior necessidade em função de situação 

de risco e das condições de vida e saúde. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.  

 

A) V-V-V-F-V B) V-F-V-F-V C) F-F-V-V-F D) F-V-V-F-V E) F-V-V-V-V 

 

 

28. Relacione os tipos de vigilância à sua devida síntese das diretrizes, componentes e planejamento da vigilância em 

saúde. 
 

1. Vigilância em Saúde do Trabalhador (   ) Visa à detecção, à prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes da saúde individual ou coletiva, 

com a finalidade de serem recomendadas e adotadas as medidas de 

prevenção e controle das doenças ou agravos. 

2. Vigilância Epidemiológica (   ) Propõe um conjunto de ações, que visam ao conhecimento e à 

detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 

condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana. 

3. Vigilância da Situação de Saúde (   ) Conjunto de atividades destinadas à promoção e proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 

aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 
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4. Vigilância Sanitária (   ) Busca eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e 

circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde. 

5. Vigilância em Saúde Ambiental (   ) Desenvolve ações de monitoramento contínuo do território por 

meio de estudos e análises que revelem os principais indicadores 

de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um 

planejamento mais abrangente. 

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA. 

 

A) 2 -5 - 1 - 4 – 3 B) 2 -1 - 4 - 5 – 3 C) 3 - 5 -1 - 4 – 2 D) 5 - 2 -1 - 3 – 4 E) 2 - 1 -5 - 3 - 4. 

 

 

29. Sobre a vigilância em saúde e a atenção básica de saúde, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Tendo em vista a multiplicidade de aspecto e esferas que condicionam e determinam os estados de saúde de uma população, 

é fundamental que a Atenção Básica organize seu processo de trabalho, tendo em vista a taxa de mortalidade, principal 

pilar da vigilância da saúde. 

B) O território deve ser considerado especificamente como espaço geográfico, independente dos grupos sociais definidos, 

podendo ou não integrar ou interagir suas condições de trabalho, renda, educação, entre outros. 

C) Do ponto de vista operacional, a vigilância da saúde viabiliza a reorientação do processo de trabalho, ao reconhecer o 

território como conceito fundamental, apoiada em três pilares fundamentais: território, problemas e práticas de saúde. 

D) O processo de territorialização pode ser um meio operacional para o desenvolvimento de vínculo entre serviços de saúde e a 

população; mesmo assim, não permite a aproximação para o entendimento dos problemas e as necessidades de saúde. 

E) Ao trabalhar com mapeamento do espaço de vida, induz-se à implementação de práticas de saúde, orientadas a contribuir 

para uma atuação planejada, porém desigual sobre os problemas e as necessidades de saúde. 

 

 

30. Sobre a integração das práticas de saúde na Atenção Básica, analise as assertivas abaixo: 
 

I. Uma das críticas mais recorrentes ao arranjo das práticas de saúde predominantes na Atenção Básica diz respeito à 

centralidade do atendimento na enfermidade e não, na pessoa, à falta de diálogo e, principalmente, à dificuldade de 

apreensão ampliada das necessidades de saúde colocadas pela população atendida. 

II. No modelo proposto pela vigilância, os profissionais não precisam necessariamente dominar todo o conhecimento 

sobre determinado problema ou agravo em saúde, mas devem, sim, ampliar e redefinir as ações, integrando 

saberes e práticas das diversas áreas, em caráter complementar, por meio de uma visão abrangente e uma ação 

integral.  

III. As ações de saúde não deverão necessariamente ter como base as necessidades percebidas dos usuários em suas 

dimensões biopsicossociais e ser concebidas como práticas de saúde, ou seja, uma prática social articulada com a 

totalidade social.  

IV. O objeto de atenção deve compreender o sujeito e seu contexto de vida, passando pela garantia de ações integrais 

que procurem prevenir e promover a saúde individual, mas também trabalhar a demanda clínica dos indivíduos 

doentes por meio de um novo rearranjo que valorize o espaço de atendimento individual como um espaço de 

"elevação" de consciência sanitária.  
 
Estão CORRETAS  

 

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

 

 

31. Hoje, a profissão de agente comunitário de saúde (ACS) é uma das mais estudadas pelas universidades de todo o 

País. Cabe ao enfermeiro coordenar e avaliar as ações desenvolvidas por esses profissionais.  

Com relação às atividades do ACS, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Cadastrar, apenas, as famílias com maiores vulnerabilidades de sua microárea adscrita. 

B) Realizar atividades programadas e de atenção à demanda sempre determinadas a nível central, advindas do Ministério da 

Saúde. 

C) Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as 

características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade. 

D) Desenvolver atividades de promoção da saúde, apenas no momento das visitas domiciliares. 

E) Realizar a atenção em saúde bucal: promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde. 
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32. A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de acordo com os preceitos do 

Sistema Único de Saúde, como estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção Básica, por favorecer 

uma reorientação do processo de trabalho.  

Sobre as atribuições do enfermeiro na USF, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Garantir a atenção à saúde, buscando a integralidade por meio da realização de ações de promoção, proteção e recuperação 

da saúde e prevenção de agravos. 

B) Realizar o atendimento da demanda espontânea não é atribuição do enfermeiro. 

C) Responsabilizar-se pela população adscrita apenas, perdendo o vínculo com o usuário, quando este passar a necessitar de 

atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde. 

D) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e às famílias cadastradas, apenas, no espaço físico da unidade de saúde. 

E) Ser o único responsável pelas atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e de outros membros da equipe. 

 

 

 

33. O trabalho do enfermeiro na USF envolve um trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e 

profissionais de diferentes formações.  

Sobre o trabalho em equipe e colaborativo, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Argumenta-se que a educação/formação interprofissional e a prática interprofissional não contribuem para melhorar o 

acesso universal e qualidade da atenção à saúde. 

B) O trabalho em equipe interprofissional tem sido definido como aquele, que envolve diferentes profissionais, não apenas da 

saúde, que juntos compartilham o senso de pertencimento à equipe e trabalham juntos de maneira integrada e 

interdependente para atender às necessidades de saúde. 

C) As equipes de saúde são menos efetivas, à medida que se adaptam às diferentes formas de trabalho interprofissional, em 

equipe, colaboração e em rede, de acordo com as necessidades dos usuários, da família e da comunidade. 

D) A prática colaborativa não inclui a perspectiva do usuário, família e comunidade; busca “o cuidar para as pessoas e não, 

cuidar com as pessoas”. 

E) A educação permanente das equipes de saúde não é importante para integralidade do cuidado e o trabalho em redes de 

atenção à saúde. 

 

 

 

34. A Política Nacional de Atenção Básica define as características do processo de trabalho das equipes de atenção 

básica. Sobre essa temática, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Programar e implementar atividades de atenção à saúde com a priorização de intervenções clínicas e sanitárias nos 

problemas de saúde nacional em detrimento às demandas locais. 

B) Realizar a divisão do trabalho entre os profissionais de saúde, segundo critérios de problemas de saúde, ciclos de vida, sexo 

e patologias. 

C) Realizar o acolhimento dos usuários com escuta qualificada, classificação de risco, avaliação de necessidade de saúde e 

análise de vulnerabilidade. 

D) Todo o monitoramento e a avaliação das ações da equipe são responsabilidade do nível central que irá readequar o processo 

de trabalho da equipe e planejar as ações diante das necessidades, realidade, dificuldades e possibilidades analisadas. 

E) A ambiência e as condições de trabalho não influenciam no processo de trabalho na atenção básica. 

 

 

 

35. Sobre o financiamento da atenção básica, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os repasses dos recursos para a atenção básica aos municípios são efetuados em conta aberta especificamente para esse fim, 

de acordo com a normatização geral de transferências de recursos fundo a fundo. 

B) Seus recursos deverão ser utilizados para financiamento das ações de atenção básica, descritas especificamente nos planos 

de saúde no nível estadual, apenas. 

C) A fim de diminuir a burocracia, a prestação de contas dos valores recebidos e aplicados na atenção básica não precisa ser 

aprovada no Conselho Municipal de Saúde e encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado ou município e à Câmara 

Municipal. 

D) As propostas de credenciamento de novas equipes que atuem na Atenção Básica deverão ser de responsabilidade do nível 

estadual de saúde. 

E) Em hipótese alguma, o Ministério da Saúde poderá suspender os recursos do bloco de Atenção Básica. 
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O Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (MS) afirma que:  

“A Estratégia Saúde da Família (ESF) visa à reorganização da atenção básica no País, de acordo com os preceitos do 

Sistema Único de Saúde, e é tida pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais como estratégia de 

expansão, qualificação e consolidação da atenção básica por favorecer uma reorientação do processo de trabalho com 

maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar a resolutividade e 

impacto na situação de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante relação custo-efetividade.” 

 

36. Sobre a composição de uma equipe multiprofissional (equipe de Saúde da Família – eSF), assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) Deve ser composta por apenas: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e 

Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem.  

B) Quanto menor o grau de vulnerabilidade, maior deverá ser a quantidade de pessoas por equipe.  

C) Deve ser composta, apenas, por profissionais de Saúde Bucal: cirurgião-dentista generalista ou especialista em Saúde da 

Família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.  

D) Cada equipe de Saúde da Família (eSF) deve ser responsável por, no mínimo, 4.000 pessoas, sendo a média recomendada 

de apenas 1.000 famílias. 

E) Deve ser composta, no mínimo, por: (I) médico generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e 

Comunidade; (II) enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; (III) auxiliar ou técnico de enfermagem; e 

(IV) agentes comunitários de saúde.  

 

 

37. O primeiro nível de atenção em saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da 

saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral, que impacte positivamente na situação de saúde das 

coletividades, é conhecido como 

 

A) Atenção Primária Seletiva. 

B) Atenção Básica.  D) Sistema de Atenção à Saúde. 

C) Estratégia do Sistema de Atenção à Saúde.  E) Saúde e Direitos Humanos. 

 

 

38. As atribuições específicas dos profissionais da Atenção Básica poderão constar de normatização do município e do 

Distrito Federal, de acordo com as prioridades definidas pela respectiva gestão e as prioridades nacionais e 

estaduais pactuadas.  

Qual dessas atribuições é específica do enfermeiro?  

 

A) Realizar consultas clínicas. 

B) Realizar pequenos procedimentos cirúrgicos. D) Realizar consulta de enfermagem. 

C) Realizar atividades em grupo na UBS. E) Indicar internação hospitalar. 

 

 

39. Fazem parte da Atenção Básica, compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento com o objetivo de 

ampliar a abrangência e o escopo das ações da Atenção Básica, bem como sua resolubilidade:  

 

A) Programas de Saúde da Família – PSF.  

B) Consultórios de Rua. 

C) Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. 

D) Estratégias DE Saúde da Família – ESF.  

E) Modelos Biomédicos. 

 

 

40. Sobre o Programa Saúde na Escola (PSE), instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Surgiu como uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Agricultura.   

B) Oferece atenção integral (promoção, prevenção, diagnóstico e recuperação da saúde e formação) à saúde de crianças, 

adolescentes e jovens do ensino público básico. 

C) Ocorre, apenas, no âmbito das escolas privadas e Unidades Básicas de Saúde. 

D) As ações são realizadas pelas equipes do NASF.   

E) As ações de educação em saúde são realizadas pelo Programa Academia da Saúde.  
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