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C LÍNGUA PORTUGUESA )

Leia o texto e responda às perguntas.

Infestação de escorpiões no Brasil pode ser 
imparável

A infestação de escorpião no Brasil é o exemplo 
perfeito de como a vida moderna se tornou 
imprevisível. É uma característica do que, no 
complexo campo de problemas, chamamos de um 
mundo “VUCA” (Volatility, uncertainty, complexity and 
ambiguity em inglês) -  um mundo volátil, incerto, 
complexo e ambíguo.
Escorpiões, como as baratas que eles comem, são 
um a e s p é c ie  in c r iv e lm e n te  a d a p tá v e l.  
O número de pessoas picadas em todo o Brasil 
aumentou de 12 mil em 2000 para 140 mil no ano 
passado, de acordo com o Ministério da Saúde. 
A espécie que aterroriza os brasileiros é o perigoso 
escorpião amarelo, ou Tityus serrulatus. Ele se 
reproduz por meio do milagre da partenogênese, 
s ig n if ic a n d o  que um e s c o rp iã o  fe m in in o  
simplesmente gera cópias de si mesma duas vezes 
por ano -  nenhuma participação masculina é 
necessária.
A infestação do escorpião urbano no Brasil é um 
clássico "problema perverso". Este termo, usado pela 
primeira vez em 1973, refere-se a enormes 
problemas sociais ou culturais como pobreza e 
guerra -  sem solução simples ou definitiva, e que 
surgem na interseção de outros problemas. 
Nesse caso, a infestação do escorpião urbano no 
Brasil é o resultado de uma gestão inadequada do 
lixo, saneamento inapropriado, urbanização rápida e 
mudanças climáticas.
No VUCA, quanto mais recursos você der para os 
problemas, melhor. Isso pode significar tudo, desde 
campanhas de conscientização pública que educam 
brasileiros sobre escorpiões até forças-tarefa 
exterminadoras que trabalham para controlar sua 
população em áreas urbanas. Os cientistas devem 
estar envolvidos. O sistema nacional de saúde 
pública do Brasil precisará se adaptar a essa nova 
ameaça.
Apesar da obstinada cobertura da imprensa, as 
autoridades federais de saúde mal falaram 
publicamente sobre o problema do escorpião urbano 
no Brasil. E, além de alguns esforços mornos em 
nível nacional e estadual para treinar profissionais de 
saúde sobre o risco de escorpião, as autoridades 
parecem não ter nenhum plano para combater a 
infestação no nível epidêmico para o qual ela está se 
dirigindo.
Temo que os escorpiões amarelos venenosos 
tenham reivindicado seu lugar ao lado de crimes 
violentos, tráfico brutal e outros problemas crônicos 
com os quais os urbanitas no Brasil precisam lidar 
diariamente.

* Hamilton Coimbra Carvalho é pesquisador em 
Problemas Sociais Complexos, na Universidade de 
São Paulo (USP).

T e x t o  a d a p t a d o  d e  R e v i s t a  G a l i l e u  
( h t t p s : / / r e v i s t a g a l i l e u . g l o b o . c o m / C i e n c i a / M e i o -  
Ambiente/noticia/2019/02/infestacao-de-escorpioes-no-brasil- 
pode-ser-imparavel-diz-pesquisador.html)

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

A palavra “Volátil” , que representa a consoante inicial 
da sigla VUCA, tem o significado de:

A) Anárquico.

B) Inconsútil.

C) Devoluto.

D) Instável.

E) Vulnerável.

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

Observe o que se afirma nos itens a seguir e
preencha os parênteses com (V) para a afirmativa
verdadeira e (F) para as afirmativas falsas.

I. A infestação de escorpiões no ambiente urbano 
brasileiro decorre exclusivamente de uma 
política sanitária ineficaz. ( )

II. O crescimento do número de escorpiões no 
Brasil é um desafio para toda a sociedade. ( )

III. Há uma correlação direta entre recursos e 
eficácia no combate a problemas considerados 
“perversos”. ( )

IV. A obstinada participação da imprensa prejudica o 
trabalho dos órgãos públicos sanitários. ( )

V. É insano aproximar a infestação de escorpiões 
de temas como o tratamento do lixo urbano e as 
variações climáticas. ( )

Asequência correta é:

A) F -F -F -V -V

B) F -V -V -V -F

C) V -V -V -V -F

D) V -V -F -F -V

E) F -V -V -F -F
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Observe:

“Escorpiões, como as baratas que eles comem, são 
uma espécie incrivelmente adaptável.”

A oração subordinada tem função e valor semântico 
iguais à do período em destaque em:

A) Como combinado com eles, cuidaremos primeiro 
do lixo.

B) Os médicos, como os demais profissionais de 
saúde, desempenham papel fundamental nas 
políticas sanitaristas.

C) Como as pessoas não acreditam em solução, 
desanimam facilmente.

D) As intervenções, como haviam previsto, foram 
executadas no início do expediente.

E) O planejamento das ações preventivas, como era 
complexo, precisou ser revisto.

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

Há dois momentos em que o autor inclui-se no texto. 
Pode-se perceber isso pelo emprego de:

A) dois pronomes demonstrativos.

B) dois verbos na primeira pessoa do plural.

C) dois pronomes pessoais na primeira pessoa do 
singular.

D) um verbo na primeira pessoa do plural e outro na 
primeira pessoa do singular.

E) pronome pessoal na primeira pessoa do singular 
e pronome possessivo na primeira pessoa do 
plural.

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

O autor diz “ ... escorpião 'feminino' simplesmente 
gera cópias de si mesma duas vezes por ano...” 
porque:

A) escorpião é um substantivo sobrecomum.

B) o fem inino é escorpiã, mas ele parece 
desconhecer.

C) escorpião é um substantivo epiceno, por isso 
usou a palavra “feminina” para marcar o gênero.

D) o substantivo escorpião aceita o feminino 
escorpioa ou a marca do gênero pelo adjetivo.

E) escorpião é um substantivo comum de dois.

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Observe o emprego de “mal” no trecho em destaque.

"... as autoridades federais de saúde mal falaram 
publicamente sobre o problema do escorpião urbano 
no Brasil.”

Agora preencha as lacunas com o adjetivo ou com o 
advérbio.

Ele falava ______  do governo, mas sempre se
com portava______ diante dos empregados, que o
tinham como u m _____ chefe, porque, além de os
p a g a r_____ , desempenhava_____ seu papel de
líder.

Asequência está correta em:

A) mau - mau - mal - mau - mau.

B) mal - mau - mal - mau - mau.

C) mau - mal - mau - mal - mal.

D) mau - mal - mau - mal - mau.

E) mal - mal - mau - mal - mal.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

Observe o trecho a seguir:

"... outros problemas crônicos com os quais os 
urbanitas no Brasil precisam lidar diariamente.”

Se reescrevermos o período, substituindo o verbo 
“lidar” por “passar”, teremos:

A) "... outros problemas crônicos pelos quais os
u rb a n is ta s  no B ras il p rec isam  passa r
diariamente.”

B) "... outros problemas crônicos aos quais os
u rb a n is ta s  no B ras il p rec isam  passa r
diariamente.”

C) "... outros problemas crônicos onde os urbanistas 
no Brasil precisam passar diariamente.”

D) ” ... outros problemas crônicos cujos urbanistas 
no Brasil precisam passar diariamente.”

E) "... outros problemas crônicos os quais os
u rb a n is ta s  no B ras il p rec isam  passa r
diariamente.”

(Questão 06 )---------------------------------------------------------



(Questão 08 )---------------------------------------------------------

Observe a oração destacada:

“A infestação do escorpião urbano no Brasil é um 
clássico "problema perverso.”

Sobre seus termos, é correto afirmar que:

A) problema é núcleo do predicativo do sujeito.

B) perverso é núcleo do sujeito.

C) escorpião é núcleo do sujeito.

D) urbano é predicativo do objeto.

E) clássico é núcleo do predicativo do objeto.

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

Observe os itens abaixo:

I. A maioria das pessoas não se preocupa com o 
lixo.

II. Pesquisa-se meios de combater a infestação.
III. O presidente, junto com alguns ministros, 

com pareceu à solenidade de posse do 
governador.

IV. Houveram motivos para o crescimento do 
número de escorpiões.

Pode-se afirmar que a concordância verbal está 
correta em:

A) II, III e IV.

B) I. II e III.

C) I e II.

D) I e IV

E) I e III.

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

Observe o emprego do acento grave indicador de 
crase nas seguintes frases:

I. A Secretaria de Saúde ofereceu um curso
gratuito ______  que moram nas áreas mais
afetadas pelo aumento do número de escorpiões.

II. Ainfestação chegou____ cidade onde nasci.
III. No documento também se fazia referência____

crianças picadas por cobras.

Aopção que completa corretamente as lacunas é:

A) àqueles-à-a .

B) aqueles-a-à .

C) aqueles-a-à .

D) àqueles-à-à .

E) aqueles-à-a .

(  SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS )

(Questão 11 )---------------------------------------------------------

De acordo com a Lei n° 8.080/90, sobre os serviços
privados de assistência à saúde é correto afirmar que:

A) os critérios e valores para a remuneração de 
serviços e os parâm etros de cobertura 
assistencial serão estabelecidos pela Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

B) os proprietários, administradores e dirigentes de 
entidades ou serviços contratados poderão 
exercer cargo de chefia ou função de confiança 
no SUS.

C) a participação complementar dos serviços 
privados será formalizada mediante licitação, 
sendo vedado contratos ou convênios para 
contratação.

D) as entidades com fins lucrativos terão preferência 
sobre as filantrópicas para participar do SUS.

E) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos 
terão preferência para participar do Sistema 
Ú n ic o  de S a ú d e  (S U S ) em c a rá te r  
complementar.
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A Lei n° 8.142/90 dispõe sobre a participação da 
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e sobre as transferências intergovernamentais 
de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Com base na referida lei, está certo 
dizerque:

A) a representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será minoritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos.

B) o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
M unicipais de Saúde (Conasem s) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.

C) o Conselho de Saúde, em caráter provisório 
deliberativo, é o órgão colegiado composto por 
representantes do governo e prestadores de 
serviço atuando no controle da execução da 
política de saúde.

D) as Conferências de Saúde e os Conselhos de 
Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas pela União e aprovadas 
pelo Secretário de Saúde.

E) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois 
anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor 
as diretrizes para a formulação da política de 
saúde nos níveis correspondentes.

(Questão 12 )---------------------------------------------------------

De acordo com a Lei complementar n° 141, de 13 de
janeiro de 2012, julgue as afirmativas a seguir:

I. Para fins de apuração da aplicação dos recursos 
mínimos estabelecidos nesta Lei Complementar, 
considerar-se-ão como despesas com ações e 
serviços públicos de saúde aquelas voltadas 
para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde.

II. Os recursos da União serão repassados ao 
Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades 
orçamentárias que compõem o órgão Ministério 
da Saúde, para serem aplicados em ações e 
serviços públicos de saúde.

III. O Poder Legislativo diretamente, ou com o auxílio 
dos Tribunais de Contas, do sistema de auditoria 
do SUS, do órgão de controle interno e do 
Conselho de Saúde de cada ente da Federação, 
fiscalizará o cumprimento das normas desta Lei 
Complementar.

IV. Os recursos da União serão repassados 
diretamente aos Estados e Municípios para 
serem aplicados em ações e serviços públicos de 
saúde de suas respectivas regiões.

Estão corretas, apenas:

A) I. II e III.

B) IV.

C) II e III.

D) III e IV.

E) II, III e IV.

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

(Questão 14 )---------------------------------------------------------

De acordo com a Portaria n° 399, de 22 de fevereiro 
de 2006, do Ministério da Saúde, uma das suas 
prioridades para o ano de 2006 foi elaborar e 
implantar uma Política Nacional sobre diversos 
pontos da área da Saúde, com ênfase na adoção de 
hábitos saudáveis por parte da população brasileira, 
de forma a internalizar a responsabilidade individual 
da prática de atividade física, regular a alimentação 
saudável e combater o tabagismo. As ações citadas 
se referem à:

A) defesa da saúde.

B) reabilitação de saúde.

C) interrupção do ciclo

D) repressão da saúde

E) promoção de saúde.

©



Com base na Norma Operacional Básica (NOB) 
n° 1/96 do Sistema Único de Saúde (SUS), a Atenção 
à Saúde encerra todo o conjunto de ações levadas a 
efeito pelo SUS, em todos os níveis de governo, para 
o atendimento das demandas pessoais e das 
exigências ambientais, compreendendo três grandes 
campos, a saber: o da assistência, o das intervenções 
ambientais e o das políticas externas ao setor saúde. 
Nos três campos referidos, enquadra-se, então, todo 
o espectro de ações compreendidas nos chamados 
níveis de Atenção à Saúde, que são representados 
por:

A) prevenção, reinserção e adaptação.

B) recuperação, promoção e reinserção.

C) reabilitação, prevenção e colaboração.

D) proteção, interrupção e reabilitação.

E) promoção, proteção e recuperação.

(Questão 15 )---------------------------------------------------------

(  INFORMÁTICA BÁSICA )

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

O Word permite a criação de tabelas compostas por 
linhas e colunas que formam as células. A criação de 
uma tabela é possível através da seguinte opção 
Barra de Ferramentas:
A) Exibição.

B) Inserir.

C) Correspondências.

D) Lay-outda página.

E) Referências.

(Questão 17 )---------------------------------------------------------

Numa Planilha Excel considere os seguintes valores 
nas células:
B1=10,C1=8eD1=2
O valordeA I naformulaAI =(B1+C1*12)/D1-7será:

A) 46

B) 26

C) 28

D) 52

E) 38

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

O Power Point permite exibir filmes em suas 
apresentações. O item da barra de ferramentas 
utilizado é:

A) Design.

B) Exibição.

C) Animações.

D) Apresentação de Slides.

E) Inserir.

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

O software que NÃO é um sistema operacional:

A) Solaris.

B) Microsoft Office.

C) Linux.

D) Android.

E) Windows Server.

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

Um IPéum(uma):

A) Roteador.

B) Modelo da CPU.

C) Interface.

D) linguagem de programação.

E) endereço de rede.



C CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

Com base na Lei n° 7.498/86, de 25 de junho 1986, 
que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem e dá outras providências, julgue as 
afirmativas a seguir:

I. A enfermagem é exercida privativamente pelo 
enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo 
auxiliar de enfermagem e pela parteira, 
respeitados os respectivos graus de habilitação.

II. São privativas do enfermeiro as atividades de 
consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 
matéria de enfermagem.

III. Somente enfermeiros e técnicos de enfermagem 
poderão prestar cuidados diretos de enfermagem 
a pacientes graves com risco de vida, não 
podendo o auxiliar de enfermagem prestar esse 
tipo de assistência.

IV. O técnico de enfermagem exerce atividade de 
n íve l m édio , envo lven do  o rie n ta çã o  e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem 
em grau auxiliar, e participação no planejamento 
da assistência de enfermagem.

Dos itens acima descritos, estão corretos apenas:

A) I e II.

B) I, lie  IV.

C) II, III e IV.

D) III e IV.

E) I e III.

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

Segundo o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, participar da prática multiprofissional, 
in te r d is c ip l in a r  e t r a n s d is c ip l in a r  com  
re s p o n s a b ilid a d e , au tono m ia  e lib e rd a d e , 
observando os preceitos éticos e legais da profissão, 
é um(uma):

A) re s p o n s a b ilid a d e  dos p ro fis s io n a is  de 
enfermagem.

B) proibição aos profissionais de enfermagem.

C) opção dos profissionais de enfermagem.

D) direito dos profissionais de enfermagem.

As funções de coordenar programas de prevenção e 
controle de doenças transmissíveis de relevância 
nacional (como aids, dengue, malária, hepatites 
virais, doenças imunopreveníveis, leishmaniose, 
hanseníase e tuberculose); coordenar o Programa 
Nacional de Imunizações (PNI); coordenar, em 
âmbito nacional, as ações de vigilância em saúde, 
nas emergências em saúde pública de importância 
nacional e internacional; promover e desenvolver 
estratégias que contribuam para a participação e o 
controle social; entre outras ações, é de competência 
do(da/s):

A) Organização das Nações Unidas (ONU).

B) Ministérioda Saúde (MS).

c ) Órgãos internos do SUS.

D) Secretarias de vigilância epidemiológica das 
cidades (SMEC).

E) Secretarias Estaduais de Saúde.

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

E) dever dos profissionais de enfermagem.



O enfermeiro, por assumir a gestão das unidades de 
atendimento como responsável técnico (RT's), 
necessita de algumas competências para um 
gerenciamento eficiente, efetivo e eficaz do serviço 
de enfermagem. São competências necessárias aos 
Rts:

I. liderança.
II. comunicação.
III. tomada de decisão.
IV. negociação.

Cada uma delas possui seus indicadores específicos, 
a saber:

( ) implementar cultura de gestão de risco.
( ) a va lia r s ituações  e ag ir am parado no 

conhecimento, nos aspectos éticos, morais e 
legais.

( ) saber ouvir, ponderando os fatos que subsidiarão 
o retrocesso ou avanço da negociação.

( ) utilizar linguagem clara, convincente, objetiva, 
adequada e sem distorções.

A sequência correta de cada competência para cada 
indicador é, respectivamente:

A) I, III, IVe II.

B) I, II, III e IV.

C) 1,111, lie  IV.

D) II, III, IVe II.

E) III, I, II e IV

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

A infecção hospitalar ainda é uma preocupação 
constante nas instituições de saúde e está situada 
entre as principais causas de óbito no Brasil. O 
Programa de Controle de Infecções Hospitalares 
(PCIH) do Ministério da Saúde (MS) é um conjunto de 
ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente 
com vistas à redução máxima possível da incidência 
e da gravidade das infecções hospitalares. Para a 
adequada execução do PCIH os hospitais deverão 
constituir Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade 
máxima da instituição e de execução das ações de 
controle de infecção hospitalar, tendo algumas 
competências, tais como:

I. capacitação do quadro de funcionários da 
instituição, no que diz respeito à prevenção e 
controle das infecções.

II. normas para o uso racional de antimicrobianos, 
germicidas e materiais médico-hospitalares.

III. avaliar periodicamente as informações providas 
pelo Sistema de Vigilância Epidemiológica das 
infecções hospitalares e aprovar as medidas de 
controle propostas pelos membros executores 
da CCIH.

IV. realizar investigação epidemiológica de casos e 
surtos, sempre que indicado, e implantar 
medidas imediatas de controle.

Estão corretas:

A) I, II e III apenas.

B) I, II, III e IV.

C) llle lV apenas

D) I, III e IVapenas.

E) II, III e IVapenas.

(Questão 25 )---------------------------------------------------------



Falarsobre gestão em uma Unidade Básica de Saúde 
(UBS) sugere situar o profissional de enfermagem 
sobre a dimensão sociopolítica desse lócus de ação, 
pois a UBS é ,de fato, um local privilegiado no SUS, 
além de ser o principal acesso do cidadão aos 
serviços públicos de saúde. A relação das unidades 
de saúde com a população se dá por meio da 
organização do acesso, do acolhimento, do vínculo, 
da responsabilidade sanitária e do controle social. 
Outro ponto importante dessa relação para a 
efetividade no gerenciamento da unidade é a 
execução da Gestão Colegiada, sendo esta 
entendida como:

A) responsabilizar-se pela vida e pela morte do 
paciente dentro de cada possibilidade de 
intervenção.

B) uma gestão organizada a partir da formação de 
um grupo representativo de todos os atores 
envolvidos no processo de atendimento a saúde, 
trabalhadores e usuários.

C) relação humanizada e acolhedora que os 
trabalhadores e o serviço, como um todo, têm de 
estabelecer com os diferentes tipos de usuários.

D) gestão compartilhada com todos os gestores 
municipais envolvendo também os profissionais 
das unidades de atendimento.

E) movimento de controle e gestão desenvolvida 
através de encontros semanais com os 
secretários de saúde, gestores das unidades e 
profissionais de enfermagem.

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

Paciente M.S.S 58 anos deu entrada em uma unidade 
de pronto atendimento de urgência e emergência, 
com quadro de queimadura causada por uma 
combustão em um acidente de trabalho. Ele 
apresentava queimadura extensa no tórax anterior e 
em todo o membro superior (direito e esquerdo). O 
enfermeiro realizou o cálculo de porcentagem da 
extensão queim ada para determ inação das 
necessidades hídricas que serão prescritas pelo 
médico de plantão. Seguindo as orientações da 
Cartilha para tratamento de emergência das 
queimaduras do Ministério da Saúde, o percentual da 
superfície corporal atingida desse paciente, 
calculada pelo enfermeiro utilizando a Regra dos 
Nove, é de aproximadamente:

A) 34%

B) 22%.

C) 29%.

D) 36%.

E) 27%.

(Questão 27 )---------------------------------------------------------



As organizações hospitalares estão cada vez mais 
incorporando modelos de gestão empresarial, 
revendo a estrutura organizacional e funcional. Sobre 
a gestão operacional de enfermagem, é correto 
afirmarque:

I. o bom gestor deve criticar constantemente seus 
colaboradores, para assim motiva-los, chamar 
atenção de um subordinado em frente aos 
demais para que sirva de exemplo e manter-se 
distante da equipe evitando trabalhar em 
conjunto para não comprometa sua hierarquia.

II. as atividades de gestão de uma unidade 
implicam também no gerenciamento da equipe 
assistencial e de enfermagem.

III. a busca por resultados gerenciais deve ser 
a lm e ja d a ,  p o rq u e  c o n t r ib u i p a ra  a 
sustentabilidade da organização.

IV. a análise e melhoria de processos devem ser 
constantes e utilizar indicadores apropriados e 
contribuições de toda a equipe e a partir disso 
mudanças devem ser propostas, testadas, 
avaliadas ou melhoradas.

Dentre as afirmativas acima, estão corretas, apenas:

A) I, lie  IV.

B) III e IV.

C) I. II e III.

D) II, III e IV.

E) II e III.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

O nível de consciência de um paciente é o indicador 
mais sensível de desequilíbrio da função neurológica. 
Em situações de urgência e emergência, tal como 
traum a cran iano  ocas ionado  por ac iden te  
automobilístico, é importante que a enfermagem 
avalie a perceptividade e/ou reatividade da 
vítima/paciente para estimar prognósticos. Existem 
algumas escalas que ajudam o enfermeiro nessa 
avaliação neurológica, uma delas, permite por 
exemplo, a observação de parâmetros como a 
abertura ocular, a resposta verbal e a resposta 
motora, dando escore de pontuação que varia entre 3 
e 15 pontos, isso de acordo com a resposta 
apresentada pelo paciente. Essa escala a qual o texto 
se refere é a:
A) aldrete.

B) ramsay.

C) kroulik.

D) glasgow

E) braden.

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

A Vigilância Epidemiológica (VE) constitui-se um 
importante instrumento de prevenção e controle 
doenças infecciosas e parasitárias, fornecendo 
re levantes subsíd ios para o p lanejam ento, 
organização e operacionalização dos serviços de 
saúde. Para isso existe a Notificação Compulsória, 
que é a comunicação da ocorrência de determinada 
doença ou agravo a saúde que deve seguir certas 
orientações do Ministério da Saúde (MS), como:

A) deve ser feita à autoridade sanitária somente por 
profissionais de saúde médicos ou enfermeiros, 
para fins de adoção de medidas de intervenção 
pertinentes.

B) a notificação pode ser realizada com a simples 
suspeita da doença ou evento, não se devendo 
aguardar a confirmação do caso para efetua-la.

C) a notificação não precisa ser sigilosa, podendo 
ser divulgada fora do âmbito médico sanitário 
para alertara comunidade.

D) o envio dos instrumentos de coleta de notificação 
deve ser feito apenas com a confirmação do 
caso, configurando-se o que se denomina 
notificação positiva.

E) os formulários de notificação são próprios de 
cada unidade ou município, sendo este 
elaborado de acordo com a região de saúde pelo 
gestor municipal.

©



Considerando a Política Nacional de Atenção Integral 
à Saúde da Mulher (PNAISM) do Ministério da Saúde, 
em relação aos objetivos específicos e estratégias, 
analise as afirmativas a seguir:

I. am p lia r e q u a lifica r a a tenção c lín ico - 
ginecológica, inclusive para as mulheres 
portadoras da infecção pelo HIV e outras DST.

II. promover a atenção às mulheres e adolescentes 
em situação de violência doméstica e sexual.

III. reduzir a morbimortalidade por câncer na 
população feminina.

IV. reduzir a m orbim ortalidade por doenças 
infeciosas e parasitárias na população feminina.

Dos itens acima mencionados, estão corretos, 
apenas:

A) I. II e III.

B) I e III.

C) I e IV.

D) II, III e IV.

E) III e IV.

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

O Ministério da Saúde (MS), para efeitos da Política 
Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 
(Pnaisc), segue o conceito da Organização Mundial 
da Saúde (OMS) que considera “criança” a pessoa na 
faixa etária de:

A) zero a 144 meses.

B) zero a 107 meses.

C) zero a 132 meses.

D) zero a 120 meses.

E) zero a 96 meses.

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

A promoção do envelhecimento ativo, isto é, 
envelhecer mantendo a capacidade funcional e a 
autonomia, é reconhecidamente a meta de toda ação 
de saúde. Caberá aos gestores do SUS, em todos os 
níveis, de forma articulada e conforme suas 
competências específicas, prover os meios e atuar 
para viabilizar o alcance do propósito da Política 
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, sendo de 
competência dos Gestores Estaduais:

A) im p lem entar as d ire trizes  da educação 
permanente e qualificação em consonância com 
a realidade loco regional.

B) manter articulação com os estados e municípios 
para apoio à implantação e supervisão das 
ações.

C) apresentar e aprovar proposta de inclusão da 
Política de Saúde da Pessoa Idosa no Conselho 
Municipal de Saúde.

D) estabelecer diretrizes para a qualificação e 
educação permanente em saúde da pessoa 
idosa.

E) estabelecer mecanismos para a qualificação dos 
profissionais do sistema local de saúde.

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

Segundo as estratégias do Ministério da Saúde para 
o cuidado da pessoa com doença crônica, a 
hipertensão arterial sistêm ica (HAS) é uma 
condição clínica multifatorial caracterizada por 
níveis e levados e sustentados de pressão 
arterial -  PA (PA >  140 x 90mmHg). A HAS é 
frequentemente associada às alterações funcionais 
dos chamados órgãos-alvo, que são:

A) encéfalo, rins, fígado e vasos sanguíneos.

B) coração, vasos sanguíneos, encéfalo e pulmões.

C) coração, fígado, rins e pulmões.

D) rins, pulmões, fígado e vasos sanguíneos.

E) coração, encéfalo, rinse vasos sanguíneos.



A tubercu lose  (TB), doença causada pelo 
Mycobacterium tuberculosis, pode acometer uma 
série de órgãos e/ou sistemas. A apresentação da TB 
na forma pulmonar, além de ser mais frequente é 
.também, a mais relevante para a saúde pública, pois 
é a forma pulmonar, especialmente a bacilífera, a 
responsável pela manutenção da cadeia de 
transmissão da doença. Na coleta de escarro 
espontâneo no dom icílio , o profissional de 
enfermagem deve passar ao paciente informações 
quanto a sua coleta, de forma clara e simples, 
orientando-o a:

A) no dia anterior a coleta, manter-se em jejum por 
cerca de 12 horas.

B) inspirar superficialmente e, imediatamente, tossir 
e escarrar a saliva diretamente no pote de 
3a5m l.

C) manter a amostra em um frasco de vidro em 
temperatura ambiente por um período máximo de 
72 horas.

D) lavar bem a boca, inspirar profundamente, 
prender a respiração por um instante e escarrar 
após forçar a tosse no período da noite.

E) lavar bem a boca, inspirar profundamente, 
prender a respiração por um instante e escarrar 
após forçar a tosse no período da manhã.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

O tratamento específico da pessoa com hanseníase, 
in d ica d o  pe lo  M in is té r io  da S aúde, é a 
p o liq u im io te rap ia  (PQ T), padron izada  pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS), devendo ser 
realizado nas unidades de saúde. Com relação ao 
tratamento do esquema paucibacilar (PB) é utilizada 
uma combinação da rifampicina e dapsona, 
acondicionados em uma carteia, no seguinte 
esquema:

A) dapsona: uma dose m ensal de 100mg
s u p e r v i s i o n a d a  e u ma  d o s e  d i á r i a  
autoadministrada.

B) dapsona: duas doses mensais de 100mg
s u p e r v i s i o n a d a  e u ma  d o s e  d i á r i a  
autoadministrada.

C) rifampicina: uma dose mensal de 300 mg
(2 cápsulas de 150 mg) com administração 
supervisionada.

D) rifampicina: uma dose mensal de 500 mg
(2 cápsulas de 250 mg) com administração 
supervisionada.

E) duração do tratamento: 8 doses mensais 
supervisionadas de rifampicina.

De acordo com a Política Nacional sobre DST/AIDS,
julgue as afirmativas a seguir:

I. A assistência às DSTs deverá ser feita de forma 
integrada nas Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), selecionadas pelas coordenações 
estaduais e municipais, com a implementação de 
unidades de referência, regionalizadas, que 
tenham maior complexidade e resolutividade.

II. A assistência aos casos de DST poderá ser feita 
em todos os níveis do sistema de saúde.

III. uma das estratégias do programa é ampliar o 
número de unidades avançadas de terapia 
intensiva para cuidados de pacientes mulheres 
com DSTs graves.

IV. Os Centros de Treinamento - Mulher (CT-Mulher) 
são serviços que têm como objetivo o 
treinamento de ginecologistas e obstetras para o 
manejo adequado de casos de DST, HIV e Aids.

Das alternativas acima, estão corretas:

A) I, II, III e IV.

B) le  III apenas.

C) I, II, IVapenas.

D) II, III e IVapenas.

E) I, III e IVapenas.

(Questão 37 )---------------------------------------------------------
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O termo “diabetes mellitus” (DM) refere-se a um 
transtorno metabólico de etiologias heterogêneas, 
caracterizado por hiperglicemia e distúrbios no 
metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, 
resultantes de defeitos da secreção e/ou da ação da 
insulina (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999). 
De acordo com as Estratégias para o Cuidado da 
Pessoa com Doença Crônica Diabetes Mellitus, é 
correto afirmar que:

A) no DM tipo 2 a cetoacidose é muito comum e, 
quando presente, em geral é ocasionada por 
infecção ou estresse muito grave.

B) o DM tipo 1 é em geral lenta, acometendo 
principalmente adolescentes e adultos sem 
excesso de peso.

C) o DM tipo 2 costuma ter início agudo e sintomas 
mais agressivos.

D) d iabe tes  ges ta c io n a l é um estado de 
hiperglicemia detectado geralmente na segunda 
gestação em mulheres com histórico de diabetes 
na infância.

E) o DM tipo 1 indica o processo de destruição da 
célula beta que leva ao estágio de deficiência 
absoluta de insulina.

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

A prescrição de insulina na Atenção Básica exige que 
a equipe domine os ajustes de dose em cada tipo de 
esquema, a técnica de preparação, aplicação e 
armazenamento. É importante que o enfermeiro 
revise periodicamente com a pessoa e a família esses 
conhecimentos e cuidados para garantir efetividade 
ao tratamento. São várias as orientações que devem 
ser passadas a esse paciente com relação aos 
cuidados da insulina, tais como:

A) as seringas com agulhas acopladas não podem 
ser reutilizadas pela própria pessoa, devendo 
sempre ser descartadas após cada uso.

B) só após 2 meses do início do uso, a insulina perde 
sua potência, especialmente se mantida fora da 
geladeira.

C) as insulinas lacradas precisam ser mantidas 
refrigeradas entre 2°C a 8°C.

D) para transporte é necessário colocar o frasco 
congelado em bolsa térmica ou caixa de isopor 
com gelo comum para manter a temperatura.

E) recomenda-se a higienização da agulha com 
álcool.

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta 
m orbim ortalidade, com perda im portante da 
qualidade de vida, o que reforça a importância do 
diagnóstico precoce. Todo adulto com 18 anos ou 
mais de idade, quando vier à Unidade Básica de 
Saúde (UBS) para consulta, atividades educativas, 
entre outros, e não tiver registro no prontuário de ao 
menos uma verificação da pressão arterial (PA) nos 
últimos dois anos, deverá tê-la verificada e registrada. 
A primeira verificação deve ser realizada em ambos 
os braços e, caso haja diferença entre os valores, 
deve ser considerada a medida de maior valor. O 
braço com o maior valor aferido deve ser utilizado 
como referência nas próximas medidas. Segundo o 
programa de rastreamento do Ministério da Saúde, 
de acordo com a média dos dois valores pressóricos 
obtidos, a PA deverá ser novamente verificada 
quando:

A) a cada três anos, se PA 120/80 mmHg.

B) a cada dois anos, se PA m enor que
110/80 mmHg.

C) em mais dois momentos em um intervalo de 
1 -  2 semanas, se PA maior ou igual a 
130/89 mmHg.

D) a cada dois anos,  se PA menor  que
130/79 mmHg.

E) a cada ano, se PA entre 120-139/80 -  89 mmHg 
nas pessoas sem outros fatores de risco para 
doença cardiovascular.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------
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