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1. Criado em 1990, o SUS foi concebido para garantir 
acesso universal à população brasileira, mas, sofrendo 
de um crônico subfinanciamento associado a pouca 
eficiência no gasto público, ainda está abaixo da 
expectativa das quase 160 milhões de pessoas que 
dependem exclusivamente da rede pública para cuidar 
de sua saúde. Repetidas pesquisas de opinião apontam 
a saúde como principal problema a ser enfrentado 
pelos governantes. Apesar deste cenário, os números 
do SUS impressionam: são 4,1 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais realizados anualmente, 
11,5 milhões de internações hospitalares e 530 milhões 
de consultas médicas, de acordo com informações 
oficiais de janeiro de 2018. O SUS possui ainda 
programas de excelência reconhecidos mundialmente 
nas áreas de imunização, tratamento de HIV/aids e 
transplantes. 

 

Leia as assertivas a seguir: 

I. O SUS realiza anualmente 11,5 milhões de 
atendimentos ambulatoriais. 

II. O SUS foi criado em 1990 e desde então já realizou 
cerca de 500 milhões de consultas médicas. 

III. O SUS realiza por volta de 4,1 bilhões de 
procedimentos ambulatoriais por ano. 

IV. Criado em 1990, o SUS realiza, todo ano, por volta 
de 500 milhões de consultas. 

Assinale a alternativa correta, de acordo com as 
informações do texto: 

a) Somente a assertiva IV está correta.  
b) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 
d) Somente as assertivas II e III estão corretas. 

 
2. Pensando no conceito de homonímia, assinale a 

alternativa que preencha corretamente os espaços 
numerados. 
I. Do lado de fora da casa eu podia ver uma (1) era, 

que foi plantada por meus avós. 
II. Para começar a (2) concertar a mesa, o marceneiro 

trouxe suas ferramentas. 
III. No momento da colheita, os cortadores (3) cegaram 

os talos já secos. 
IV. Em sua pequena (4) cela, o prisioneiro não se sentia 

bem. 

Pensando no conceito de homonímia, qual alternativa 
se aplica? 

a) Assertivas II e IV estão incorretas e assertivas I e III 
estão corretas. 

b) Assertivas I e II estão incorretas e assertivas III e IV 
estão corretas. 

c) Assertivas I, II e III estão incorretas e assertiva IV 
está correta. 

d) Assertivas I, III e IV estão incorretas e assertiva II 
está correta. 
 
 
 
 
 
 

3. Se, na atualidade, o SUS enfrenta dificuldades para 
garantir acesso universal e integral aos serviços de 
saúde por insuficiência do financiamento, maiores 
estrangulamentos são esperados em um cenário de 
menor disponibilidade de recursos per capita, o que 
contribuiria para uma dificuldade ainda maior que a 
atual para a efetivação do direito à saúde no país. Aqui 
é importante esclarecer que os termos universal e 
integral não se traduzem em “tudo para todos”. O direito 
à saúde no Brasil deve ser garantido por meio de 
políticas econômicas e sociais e a integralidade está 
relacionada aos cuidados nos três níveis de 
complexidade do SUS, incluindo ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde.  
A solução proposta recentemente para diminuir a 
demanda no SUS, qual seja, de ofertar planos privados 
de saúde, baratos e de baixa cobertura assistencial, 
tampouco resolveria a questão do acesso integral a 
bens e serviços de saúde, uma vez que o SUS 
continuaria a ser demandado para serviços mais 
onerosos, ou seja, os de média e alta complexidade e o 
acesso a medicamentos, a exemplo do que já ocorre 
para a parcela da população que tem acesso a planos 
privados com cobertura regulada pela Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS). Na hipótese de os 
planos ofertarem menor cobertura assistencial, esperar-
se-ia aumento da demanda no SUS para esses 
serviços e medicamentos. No âmbito do sistema de 
proteção social brasileiro, o SUS é reconhecido como 
um grande propulsor da inclusão social e um dos 
maiores sistemas de saúde do mundo (Pierantoni, 
2008). 

 

Assinale a alternativa que se aplica, de acordo com o 
texto: 

a) Com a redução de financiamento por pessoa na 
área da saúde, espera-se que as agências privadas 
tenham um espaço mais amplo na oferta de atenção 
que, hoje, é mais dispendiosa para o sistema, como 
cirurgias de alta complexidade e outras formas que 
não estão disponíveis no sistema integral de saúde.  

b) Para enfrentar as dificuldades financeiras do 
Sistema Único de Saúde (SUS), surge uma proposta 
de solução, que seria a redução da procura pelos 
serviços do sistema, através do incentivo à oferta de 
uma atenção de baixo custo pela iniciativa privada. 

c) Sabe-se que nem todos têm acesso à saúde por 
falta de políticas públicas adequadas, de forma que 
uma maneira de que todos possam receber 
tratamento médico e hospitalar igualitário será 
implementar um tipo de atendimento de baixo custo, 
que deverá responder ao SUS. 

d) O direito à saúde no Brasil através do SUS, que é 
um dos maiores sistemas de saúde do mundo, está 
longe de atender adequadamente toda a população, 
e uma proposta seria diminuir os atendimentos mais 
custosos, passando-os à atenção regulada pela 
ANS. 
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4. Após a aprovação da emenda que limita os gastos 
públicos, decidiu-se que a saúde terá tratamento 
diferenciado, mas este ponto tem gerando embates 
entre governistas e oposição desde que foi lançado o 
projeto de emenda constitucional. Para 2017, a saúde 
terá 15% da Receita Corrente Líquida, que é o 
somatório arrecadado pelo governo federal, deduzido 
das transferências obrigatórias previstas na 
Constituição. A partir de 2018, a área passará a seguir 
o critério da inflação (IPCA). 

 
O período acima poderia ser reescrito da seguinte 
maneira: 

a) Apesar de aprovada a emenda que limita os gastos 
públicos, parlamentares ainda não entraram em 
acordo sobre a saúde. Entretanto, de acordo com o 
texto, o valor será de 15% do montante captado pela 
União, após abatimento das cessões que reza a 
Constituição. 

b) Embora o texto da emenda ainda não tenha sido 
sancionado pelo governo federal, 5% da receita total 
do governo deverá ser destinada à saúde, sendo 
que este valor será corrigido pelo IPCA, a despeito 
da Constituição. 

c) A área da saúde receberá 15% da receita líquida da 
União, menos o valor da contribuição provisória 
sobre movimentação financeira, apesar dos 
parlamentares ainda não terem entrado em acordo 
sobre o texto da emenda. 

d) Para que a saúde receba os 15% da receita da 
União, como rege a Constituição, o governo federal 
terá que entrar em acordo com os parlamentares 
para que eles aceitem e aprovem a emenda que 
limita os gastos públicos.  

 
5. Quanto à flexão verbal, assinale a alternativa que está 

correta: 
a) Se nós nos atermos às instruções, tudo sairá bem. 
b) Tendo intervido no momento do atendimento, ele 

sentiu-se recompensado pelo sorriso do pai. 
c) As famílias reouveram todos os pertences que 

acreditavam terem sido levados pela enchente. 
d) Quando você ver o diretor, diga-lhe que mandei 

lembranças. 
 

6. Leia as assertivas abaixo: 
I. O documento foi deferido pela magistrada, depois de 

verificarem que não diferia do original. 
II. Depois de analisar o vultuoso rosto do paciente, o 

médico viu a vultosa quantia que ele levava no 
bolso. 

III. Apesar da sede, os alunos não cederam ao 
cansaço. 

IV. Após prescrever o medicamento, a médica viu que a 
portaria tinha como objetivo proscrevê-lo do 
programa. 

Usando o conceito de paronímia, assinale a alternativa 
correta: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
c) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
d) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas. 

7. Segundo relatório do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada, do Ministério da Economia, a redução do 
financiamento do SUS afetará mais intensamente os 
grupos sociais mais vulneráveis. Em todas as 
sociedades as situações de risco, os comportamentos 
relacionados à saúde e a situação de saúde de cada 
indivíduo tendem a variar entre os grupos sociais. As 
desigualdades no estado de saúde estão muito 
associadas à organização social, tendendo a espelhar o 
grau de iniquidade em cada sociedade. No Brasil, pode-
se esperar efeito negativo da redução do financiamento 
público sobre a população mais pobre, que tem menos 
recursos para requerer, ainda que judicialmente, o 
acesso a bens e serviços de saúde. Pode-se esperar, 
ainda, maiores dificuldades de acesso, principalmente 
nos estados mais pobres, que mais dependem das 
transferências federais para financiamento da saúde. 
Também não se pode deixar de mencionar a provável 
repercussão sobre os programas preventivos. A 
pressão da demanda dificulta o corte de despesas nos 
serviços de urgência e emergência e pronto 
atendimento. Em uma situação de restrição 
orçamentária importante, é provável que as ações e 
serviços de prevenção e promoção à saúde sejam mais 
afetados, o que não é uma boa escolha em saúde 
pública. É muito mais barato promover e prevenir do 
que tratar pacientes crônicos, cujos agravos poderiam 
ter sido evitados. 

 
Leia as assertivas a seguir: 

I. Os recursos da União, embora reduzidos pela atual 
crise financeira, serão suficientes para garantir a 
atenção de qualidade à população de menor renda, 
uma vez que se entenda o prejuízo que a redução 
poderia causar a longo prazo. 

II. A melhor forma do governo garantir que se melhore 
a atenção na área da saúde é não reduzir o repasse 
de verbas, que afetaria principalmente os menos 
favorecidos, e incentivar ações preventivas para 
reduzir custos futuros nessa área. 

III. Dentro da realidade de redução de recursos para o 
SUS, as soluções se limitam a esperar o repasse 
aos estados e municípios para que possam atender 
adequadamente aos milhões de pessoas que 
dependem desse sistema de atenção à saúde. 

IV. O relatório do Ipea sugere que ações de prevenção 
são mais interessantes em termos econômicos do 
que restrições orçamentárias, uma vez que essas 
restrições poderão causar pioras no atendimento de 
doenças e condições, o que, no final, acabará 
acarretando mais problemas para o Sistema de 
Saúde. 

De acordo com o texto acima, assinale a alternativa 
correta: 

a) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
b) Somente as assertivas II e IV estão corretas. 
c) Somente as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Somente as assertivas III e IV estão corretas. 
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8. Outro efeito esperado da redução da parcela federal do 
financiamento do SUS é o de aumento da judicialização 
da saúde. Com o estrangulamento da oferta de bens e 
serviços no SUS, é muito provável que as pessoas 
tentem garantir o acesso por meio da justiça, o que 
contribuiria para um desequilíbrio ainda maior na 
distribuição da oferta de bens e serviços entre os 
grupos sociais, em desfavor da parcela mais vulnerável 
da população. Além disso, com a redução dos recursos, 
ficaria mais difícil ampliar a oferta de serviços em 
localidades desprovidas da infraestrutura adequada, na 
medida em que os recursos seriam destinados 
prioritariamente à manutenção dos serviços existentes. 
Assim, limitar-se-ia a possibilidade de redução das 
desigualdades na oferta de bens e serviços de saúde 
no SUS. 

 
O texto acima afirma que: 
a) Por causa da não aceitação de acesso justo e 

igualitário promovida pela falta de recursos federais, 
as instâncias judiciais ficarão sobrecarregadas de 
processos o que, por consequência, prejudicará o 
atendimento da população no Sistema Único de 
Saúde. 

b) Dentro da proposta de que as pessoas têm que 
receber atenção igualitária e justa pelo sistema de 
saúde, formaram-se grupos de diversas camadas 
sociais que lutam judicialmente por receber o 
atendimento adequado, independentemente de sua 
condição financeira. 

c) Muitos usuários do SUS, inconformados com a 
dificuldade contingencial de obter assistência de 
saúde, poderão entrar com demandas legais para 
acessar bens e serviços do sistema, o que poderia 
abrir ainda mais o abismo social, em detrimento da 
população mais carente. 

d) Embora o SUS tenha sido criado e tenha crescido 
para dar uma atenção universal e integral ao povo 
brasileiro, as enormes demandas judiciais por falta 
de atendimento igualitário já superam a quantidade 
de bens e serviços que o sistema oferece. 

9. Assinale a alternativa que apresenta a frase 
corretamente quanto à flexão verbal e o uso de tempos 
e modos: 
a) Ao perceber que o paciente estava bem, ele foi 

assistir o médico na maca ao lado. 
b) Se não tivessem conseguido esse horário na TV, 

não haveriam pessoas suficientes para o 
lançamento. 

c) Para poder melhorar o atendimento, eles proporam 
que os médicos fossem transferidos para postos 
mais carentes. 

d) Se eu não tivesse pensado nessa proposta, talvez 
não sairemos daqui tão cedo. 

10. Assinale a alternativa que apresenta a flexão verbal 
INCORRETA: 
a) Tomaremos todas as medidas que se fizerem 

necessárias para que o material chegue logo. 
b) O posto de saúde deveria estar equipado, já faz dois 

meses que esperamos pelo material. 
c) Não quiseram que se mantivessem as ambulâncias 

à disposição do pronto-socorro. 
d) Enquanto não houverem medicamentos suficientes, 

não será possível abrir o ambulatório. 

11. Aqui é importante recordar o que afirma a Organização 
Mundial da Saúde sobre a relação entre 
macroeconomia e saúde. Segundo esta instituição, a 
angústia da doença e da morte prematura faz com que 
o controle das doenças seja uma preocupação central 
de todas as sociedades, motivando a inclusão da saúde 
entre os direitos humanos fundamentais, consagrado 
em leis internacionais. Para os indivíduos e famílias, a 
saúde traz a capacidade para o desenvolvimento 
pessoal e a segurança econômica no futuro, sendo a 
base para a produtividade do trabalho, a capacidade de 
aprender na escola e de crescer intelectual, física e 
emocionalmente. Em termos econômicos, a saúde e a 
educação são os dois pilares do capital humano, sendo 
que a boa saúde da população é insumo fundamental 
para a redução da pobreza, o crescimento e o 
desenvolvimento econômico de longo prazo (World 
Health Organization, 2001). 

  
Leia as assertivas abaixo: 

I. De acordo com a OMS, a atenção à saúde das 
populações deve estar classificada como um direito 
humano, pois, ao lado da educação, é um dos 
suportes que ajuda a mitigar a pobreza e 
desenvolver um país. 

II. A OMS afirma que, como o incremento da 
população mundial, a educação tornou-se o principal 
pilar de sustentação do desenvolvimento social e 
econômico de um país, seguido de perto pela 
assistência à saúde. 

III. A falta de recursos para a educação e para a saúde 
acarretam dificuldades de crescimento e de 
estabilidade, pois interferem diretamente na 
capacidade produtiva, na capacidade cognitiva e de 
desenvolvimento da pessoa. 

De acordo com o texto, a(s) única(s) assertiva(s) que 
está (estão) INCORRETA(S) é: 

a) Assertiva II. 
b) Assertivas I e III 
c) Assertivas I, II e III 
d) Assertivas I e II 

 
12. Assinale a oração em que há erro de uso ou colocação 

do pronome da palavra entre aspas: 
a) Embora a atitude dos assistentes pudesse ter sido 

mais pacífica, quem poderia “recriminá-los”? 
b) Não estavam preparados para deixar Roma. “Deixá-

la” seria quase morrer! 
c) A encomenda? “Entregarei-a” sem demora, caso o 

clima permita. 
d) Ao despedir deles, não “nos” demos conta de que as 

coisas não andavam bem. 
 

13. Assinale a alternativa correta em relação à regência 
nominal e/ou regência verbal: 
a) Se ao menos eu soubesse qual ideia você se refere! 
b) A maioria dos estudantes estava apta a fazer o 

exame. 
c) Este ano estivemos atentos dos conselhos que nos 

deram. 
d) Para corroborar com a decisão da diretoria, Marlene 

enviou o relatório. 
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14. Leia o diálogo a seguir: 
- Luiz, (1) _________ os enfermeiros chegaram tão 

molhados? 
- (2) ________vieram (3)_____pé. 
- Perderam o ônibus? 
- Sim, e estavam (4) _______, sem guarda-chuvas. 

Assinale a alternativa que preencha corretamente os 
espaços vazios, de acordo com as regras de ortografia 
e uso de crase vigentes: 

a) (1) por que – (2) porque – (3) a – (4) desprevenidos 
b) (1) por quê – (2) porque – (3) à – (4) disprevenidos 
c) (1) porque – (2) por que – (3) a – (4) desprivenidos 
d) (1) por que – (2) porquê – (3) à – (4) desprevinidos 

 
15. Leia as frases a seguir: 

- (1) _______ 50 pessoas na sala de espera. 
- Esta cidade fica (2) ______ 90 km do maior rio do 

estado. 
- A palestra durou (3_______ uma hora. 
- O palestrante falou (4) ________ necessidade de 

solidariedade. 

Lembrando-se do conceito de homonímia, assinale a 
alternativa que preenche corretamente os espaços 
numerados: 

a) (1) Acerca de – (2) cerca de – (3) a cerca de – (4) a 
cerca de 

b) (1) A cerca de – (2) há cerca de – (3) cerca de – (4) 
acerca de 

c) (1) Há cerca de – (2) acerca de – (3) cerca de – (4) a 
cerca de 

d) (1) Há cerca de – (2) a cerca de – (3) cerca de – (4) 
acerca de 

 
16. Leia as sentenças a seguir: 

I. Todos os alunos, cujos trabalhos foram muito mal 
escritos, foram punidos. 

II. Todos os alunos cujos trabalhos foram muito mal 
escritos foram punidos. 

Considerando a pontuação das sentenças acima, 
assinale a alternativa correta: 

a) Na sentença I se entende que todos os alunos foram 
punidos, enquanto a sentença II afirma que só foram 
punidos os que fizeram maus trabalhos. 

b) Ambas as sentenças afirmam que todos os alunos 
foram punidos. 

c) Na sentença I se entende que apenas os alunos que 
fizeram maus trabalhos foram punidos, enquanto na 
sentença II se entende que todos os alunos foram 
punidos. 

d) Ambas as sentenças afirmam que apenas os alunos 
que fizeram maus trabalhos foram punidos. 

 
17. Um automóvel percorre em 6 horas uma certa distância 

a velocidade média de 60km/h. Quanto tempo seria 
necessário para percorrer essa mesma distância se a 
velocidade média fosse aumentada em 20 km/h? 
a) 4 horas. 
b) 5 horas. 
c) 3,5 horas. 
d) 4,5 horas. 

 
 
 

18. Um capital de $ 1.500,00 aplicado por três meses no 
regime dos juros compostos a taxa de 2% ao mês, 
resultará no montante de: 
a) $ 1.654,45 
b) $ 1.591,81 
c) $ 1.583,24 
d) $ 1.590,00 

 
19. Qual é a taxa de juros efetiva mensal correspondente a 

taxa de juros de 24% ao ano capitalizado 
mensalmente? Adote juros compostos. 
a) 1,81% ao mês. 
b) 2% ao mês. 
c) 2,30 % ao mês. 
d) 1,75% ao mês. 

 
20. Uma escola possui 420 alunos matriculados. Se a 

razão entre meninos e meninas foi de 9/6, determine o 
número de meninos matriculados. 
a) 283 
b) 252 
c) 273 
d) 224 

 
21. Com relação aos estilos de formatação no Word, é 

INCORRETO afirmar que: 
a) É possível modificar um estilo já existente e 

personalizá-lo para atender às suas necessidades. 
b) É possível editar um estilo diretamente na galeria de 

Estilos, sem usar o texto no seu documento. 
c) Estilos servem para aplicar rapidamente um 

conjunto de opções de formatação de forma 
consistente em todo o documento. 

d) É possível alterar a formatação (como o recuo de 
texto, cor e tamanho da fonte) apenas nos estilos 
aplicados a títulos e listas. 

 
22. "Rede local de computadores, circunscrita aos limites 

internos de uma instituição, na qual são utilizados os 
mesmos programas e protocolos de comunicação 
empregados na Internet". A definição acima se refere a 
um tipo de rede chamada: 
a) Subnet. 
b) Skynet. 
c) Internet. 
d) Intranet. 

 
23. A Microsoft traz em seu site as funções do Excel para 

Office 365, em português. Dentre estas funções estão: 
I. Remove os espaços do texto. 
II. Agrupa vários itens de texto em um único item de 

texto. 
III. Arredonda um número para um número de dígitos 

especificado 

Os nomes das funções listadas em I, II e III são, 
respectivamente e correta: 

a) REMOVER(), CONCATENAR(), ARREDONDA() 
b) REMOVER(), COMBINAR(), ARRED() 
c) ARRUMAR(), CONCATENAR(), ARRED() 
d) ARRUMAR(), COMBINAR(), ARREDONDA()  
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24. Dentre as utilidades dos serviços de cloud storage 
(armazenagem na nuvem), assinale a alternativa 
INCORRETA:  
a) Fazer backup de dados. 
b) Acessar arquivos quando não se está no local do 

seu computador, como por exemplo fora do 
escritório ou em viagens. 

c) Compartilhar arquivos com os pares. 
d) Acessar arquivos quando estiver sem acesso à 

internet. 

25. As cópias de segurança (backup) são imprescindíveis 
nas organizações. Elas podem ser armazenadas de 
diversas formas. O tipo de backup onde cópias são 
feitas apenas dos arquivos que foram modificados 
desde a última interação é denominado: 
a) Backup completo. 
b) Backup cumulativo. 
c) Backup incremental. 
d) Backup diferencial. 

26. A corrupção está sendo considerada, hoje, um 
fenômeno transnacional, fruto da intensa globalização e 
que precisa ser combatida por todos os países. Nesse 
contexto, a Lei Anticorrupção atendeu a compromissos 
internacionais decorrentes de convenções ratificadas 
pelo Brasil que estabeleceram regras de repressão à 
corrupção internacional. Podemos mencionar três 
marcos internacionais: 
I. Convenção Interamericana contra a Corrupção. 
II. Convenção aprovada pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). 

III. Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. 
IV. Convenção Esportiva e Cultural contra a Corrupção. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

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

27. Sobre o atual contexto social brasileiro podemos 
afirmar que: 
a) A realidade das instituições públicas de ensino é 

muito boa, visto que as instituições têm excelentes 
profissionais preparados para professarem o ensino, 
e valorizam o tempo que é dispensado para o 
exercício de sua profissão. 

b) A educação está sendo priorizada, pois a cada dia 
estamos evoluindo ainda mais nos nossos valores 
morais, o que pode ser observado no contexto social 
e político. 

c) A baixa qualidade de nossa educação pode ser 
observada sob diversos aspectos, onde o principal 
personagem é o aluno, que vive à margem da 
discriminação social por depender de uma escola 
pública que não satisfaz a necessidade de 
escolarização para sua inserção de forma igualitária 
na sociedade, que cada dia tem se tornado mais 
competitiva. 

d) Salários baixos, conteúdos retrógrados, falta de 
infraestrutura, não são mais dificuldades enfrentadas 
pela educação brasileira, posto que a busca do 
progresso da sociedade prioriza esse aspecto. 
 

28. Constituem atos lesivos à administração pública, 
nacional ou estrangeira, para os fins da Lei 
Anticorrupção, todos aqueles praticados pelas pessoas 
jurídicas (sociedades empresárias e às sociedades 
simples, personificadas ou não, independentemente da 
forma de organização ou modelo societário adotado, 
bem como a quaisquer fundações, associações de 
entidades ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que 
tenham sede, filial ou representação no território 
brasileiro, constituídas de fato ou de direito, ainda que 
temporariamente), que atentem contra o patrimônio 
público nacional ou estrangeiro, contra princípios da 
administração pública ou contra os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil, assim definidos: 
I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, 

vantagem indevida a agente público, ou a terceira 
pessoa a ele relacionada. 

II. Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou 
de qualquer modo subvencionar a prática dos atos 
ilícitos previstos nesta Lei. 

III. Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa 
física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus 
reais interesses ou a identidade dos beneficiários 
dos atos praticados. 

IV. No tocante a licitações e contratos. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

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

 
29. Atualmente, os principais problemas estão relacionados 

com as práticas agropecuárias predatórias, o 
extrativismo vegetal (atividade madeireira) e a má 
gestão dos resíduos urbanos. Os principais agravantes 
de ordem rural e urbana são: 
I. Perda da biodiversidade em razão do desmatamento 

e das queimadas. 
II. Degradação e esgotamento dos solos por causa das 

técnicas de produção. 
III. Escassez da água pelo mau uso e gerenciamento 

das bacias hidrográficas. 
IV. Contaminação dos corpos hídricos por esgoto 

sanitário. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

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

 
30. Foi encerrada a votação em 1º turno, no dia 12 de julho 

de 2019, na Câmara dos Deputados: 
a) Da PEC contra Nepotismo na Administração 

Pública. 
b) Da PEC 241, que altera o Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo 
Regime Fiscal. 

c) Da Reforma da Previdência. 
d) Da Reforma Trabalhista. 

  



Prefeitura de São José – Concurso Público – Edital 001/2019/SMS 
Cargo: 1020 - Enfermeiro 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                Página 6 de 11 

TIPO 1 

31. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes EXCETO: 
a) Descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo. 
b) Exclusão da participação da comunidade para 

garantia da qualidade dos serviços prestados. 
c) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais. 

d) Participação da comunidade. 

32. De acordo com a Lei Federal n° 8080 de 19/09/90 a 
saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros: 
I. Alimentação. 
II. Moradia. 
III. Saneamento básico. 
IV. Educação. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

a) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) Apenas a assertiva I está correta. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

33. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 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 Trienal do 
Ministério do Trabalho. 

IV. Cobertura das ações e serviços de educação a 
serem implementados pelos Municípios, Estados e 
Governo Federal. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

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

34. No que diz respeito à assistência, o Plano Diretor de 
Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de 
garantir o acesso aos cidadãos, o mais próximo 
possível de sua residência, a um conjunto de ações e 
serviços vinculados às seguintes responsabilidades 
mínimas: 
I. Assistência pré-natal, parto e puerpério. 
II. Atendimento de afecções agudas de maior 

incidência. 
III. Acompanhamento de pessoas com doenças 

crônicas de alta prevalência. 
IV. Suprimento / dispensação dos medicamentos da 

Farmácia Básica. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta: 

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

35. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica 
2017 é INCORRETO afirmar: 
a) A Atenção Básica será ofertada integralmente e 

gratuitamente a todas as pessoas, baseada em 
idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, 
nacionalidade, orientação sexual, identidade de 
gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, 
escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e 
outras. 

b) A Atenção Básica será ofertada integralmente e 
gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com 
suas necessidades e demandas do território, 
considerando os determinantes e condicionantes de 
saúde. 

c) A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia 
prioritária para expansão e consolidação da Atenção 
Básica. 

d) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde 
individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, 
tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, 
desenvolvida por meio de práticas de cuidado 
integrado e gestão qualificada, realizada com equipe 
multiprofissional e dirigida à população em território 
definido, sobre as quais as equipes assumem 
responsabilidade sanitária. 

 
36. Todo bebê que nasce no Brasil tem direito a realizar 

gratuitamente quatro exames muito importantes para a 
sua saúde, que são os chamados “exames da triagem 
neonatal”. Identifique a assertiva correta sobre os 
exames da triagem neonatal. 
a) O teste da orelhinha é realizado com o bebê 

dormindo, em sono natural, é indolor e não 
machuca, não precisa de picadas ou sangue do 
bebê e dura em torno de 10 minutos. É 
contraindicado para pacientes com surdez neonatal.  

b) O teste do pezinho é uma das principais formas de 
diagnosticar seis doenças que, quanto mais cedo 
forem identificadas, melhores são as chances de 
tratamento. São elas: fenilcetonúria, hipotireoidismo 
congênito, doença falciforme e outras 
hemoglobinopatias, fibrose cística, deficiência de 
biotinidase e hiperplasia adrenal congênita. 

c) O teste do olhinho é um exame simples, rápido e 
indolor, que consiste na identificação de um reflexo 
vermelho, que aparece quando um feixe de luz 
ilumina o olho do bebê. Pode detectar qualquer 
alteração que cause obstrução no eixo visual, como 
catarata, glaucoma congênito, HIV e outros 
problemas - cuja identificação precoce pode 
possibilitar o tratamento no tempo certo e o 
desenvolvimento normal da visão. 

d) Todo bebê tem direito de realizar o teste do 
coraçãozinho ainda na maternidade, entre 24h a 48h 
após o nascimento. O teste é simples, gratuito e 
indolor. Consiste em medir a oxigenação do sangue 
e os batimentos cardíacos do recém-nascido com o 
auxílio de um oxímetro no pulso e no pé do bebê. 
Trata-se de um procedimento exclusivo do 
enfermeiro. 
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37. Sobre a Iniciativa Hospital Amigo da Criança - IHAC, 
verifique as assertivas abaixo e selecione a correta. 
I. A IHAC é um selo de qualidade conferido pelo 

Ministério da Saúde aos hospitais que cumprem 
os 10 passos para o sucesso do aleitamento 
materno, instituídos pelo Unicef (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância) e pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS). 

II. Para ser amigo da criança, o hospital deve também 
respeitar outros critérios, como o cuidado 
respeitoso e humanizado à mulher durante o pré-
parto, parto e o pós-parto, garantir livre acesso à 
mãe e ao pai e permanência deles junto ao recém-
nascido internado, durante 24 horas, e cumprir 
a  Norma Brasileira de Comercialização de 
Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira 
Infância (NBCAL). 

III. Bebês que nascem em Hospital Amigo da Criança 
têm menos chance de sofrer intervenções 
desnecessárias logo após o parto, como aspiração 
das vias aéreas, uso de oxigênio inalatório e uso 
de incubadora. 

IV. Hoje, um em cada quatro nascimentos no país 
ocorre em Hospitais Amigos da Criança, uma 
média de 725 mil por ano. 

a) Apenas a assertiva IV está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 

 
38. Em relação à administração de fármacos por via 

intramuscular, identifique a assertiva INCORRETA. 
a) A região ventroglútea ou Hochstetter é a primeira 

opção de escolha entre as intramusculares, uma vez 
que é de fácil acesso, seguro, distante de nervos e 
vasos sanguíneos e que suporta grande volume de 
fármaco. 

b) A técnica em Z para a realização de injeção 
intramuscular minimiza a irritação da pele, pois 
promove o selamento do local onde o medicamento 
foi depositado. 

c) A injeção intramuscular na região da FALC - Face 
Ântero-Lateral da Coxa é realizada no músculo 
vasto lateral da coxa.  

d) A via intramuscular é uma via enteral para a 
administração de fármacos, com finalidade 
profilática ou terapêutica, na qual se realiza a 
punção de um músculo com uma agulha acoplada a 
uma seringa. 

 
39. O Ministério da Saúde estabelece a Lista Nacional 

de Notificação Compulsória de doenças, agravos e 
eventos de saúde pública nos serviços de saúde 
públicos e privados em todo o território 
nacional. Assim, identifique a assertiva que indica 
corretamente as doenças ou agravos de notificação 
compulsória. 
a) Cólera, febre amarela, raiva humana, tungíase.  
b) Alzheimer, peste, rubéola, sarampo. 
c) Coqueluche, esquistossomose, hepatites virais, 

tuberculose. 
d) Botulismo, hantavirose, HIV, pediculose. 

 
 
 

40. Em relação aos métodos de desinfeção e 
esterilização, identifique a assertiva correta. 
I. Consiste na remoção de sujidades orgânicas e 

inorgânicas, redução da carga microbiana presente 
nos produtos para saúde, utilizando água, 
detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por 
meio de ação mecânica (manual ou automatizada), 
atuando em superfícies internas (lúmen) e externas, 
de forma a tornar o produto seguro para manuseio. 

II. Consiste em uma série de passos para tornar inócua 
a manipulação de um instrumento ou dispositivo ao 
reduzir a sua contaminação com microrganismos ou 
outras substâncias nocivas. Este passo inativa a 
maioria dos microrganismos, como o vírus da 
hepatite B e HIV. 

III. Trata-se de um processo de destruir todos os 
microrganismos de um instrumento mediante a 
exposição a agentes físicos ou químicos. Este 
processo elimina todas as formas de vida 
microbiana, inclusive os esporos bacterianos. 

a) I - limpeza; II - esterilização; III - descontaminação. 
b) I - descontaminação; II - limpeza; III - esterilização. 
c) I - esterilização; II - descontaminação; III - limpeza. 
d) I - limpeza; II - descontaminação; III - esterilização. 

 
41. Sobre precauções padrão, assinale a assertiva correta. 

I. Higienização das mãos: lave com água e sabonete 
ou friccione as mãos com álcool a 70% (se as mãos 
não estiverem visivelmente sujas) antes e após o 
contato com qualquer paciente, após a remoção das 
luvas e após o contato com sangue ou secreções. 

II. Use luvas apenas quando houver risco de contato 
com sangue, secreções ou membranas mucosas. 
Calce-as imediatamente antes do contato com o 
paciente e retire-as logo após o uso, higienizando as 
mãos em seguida. 

III. Use óculos, máscara e/ou avental quando houver 
risco de contato de sangue ou secreções, para 
proteção da mucosa de olhos, boca, nariz, roupa e 
superfícies corporais. 

IV. Descarte, em recipientes apropriados, seringas e 
agulhas, sem desconectá-las ou reencapá-las. 

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

 
42. Sobre a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS, 

identifique a assertiva INCORRETA. 
a) Faz parte dessa política o programa de Volta para 

Casa, que oferece bolsas para pacientes egressos 
de longas internações em hospitais psiquiátricos.  

b) A Política Nacional de Saúde Mental busca 
consolidar um modelo de atenção aberto e de base 
comunitária. A proposta é reduzir a livre circulação 
das pessoas com problemas mentais pelos serviços, 
pela comunidade e pela cidade.  

c) As informações completas para adesão à Rede 
estão na Portaria do GM nº 3.088. 

d) A Rede é composta por serviços e equipamentos 
variados, tais como: os Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS); os Serviços Residenciais 
Terapêuticos (SRT); os Centros de Convivência e 
Cultura, as Unidade de Acolhimento (UAs), e os 
leitos de atenção integral (em Hospitais Gerais, nos 
CAPS III). 
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43. Sobre a poliomielite, identifique a assertiva 
INCORRETA. 
a) Os sintomas mais frequentes da poliomielite são: 

febre, mal-estar, dor de cabeça, dor de garganta e 
no corpo, vômitos, diarreia, constipação, espasmos, 
rigidez na nuca e meningite. 

b) No Brasil, o último caso de infecção pelo poliovírus 
selvagem ocorreu em 1989, na cidade de Santos, 
SP. 

c) A Poliomielite, também chamada de pólio ou 
paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda 
causada pelo poliovírus, que pode infectar crianças 
e adultos por meio do contato direto com fezes ou 
com secreções eliminadas pela boca das pessoas 
doentes e provocar ou não paralisia. 

d) Chama-se a atenção para o risco de importação de 
casos de países onde ainda há circulação endêmica 
do poliovírus selvagem (Paquistão, Nigéria e 
Afeganistão). Com isso, reforça-se a necessidade de 
manter ações permanentes e efetivas de vigilância 
da doença e níveis adequados de proteção 
imunológica da população. 

 
44. Quanto ao calendário nacional de vacinação, do 

Ministério da Saúde, identifique as assertivas que 
correspondem à alternativa correta. 
I. A vacina BCG (Bacilo Calmette-Guerin) previne as 

formas graves de tuberculose, principalmente miliar 
e meníngea, e é administrada em dose única ao 
nascer.  

II. Aos dois meses de idade as vacinas que devem ser 
administradas são: a pentavalente; a VIP; a 
pneumocócica 10 valente; e a rotavírus. Essas 
vacinas previnem, respectivamente: difteria, tétano, 
coqueluche, hepatite b, meningite, infecções por 
HiB; poliomielite; pneumonia, otite e outras doenças 
causadas por pneumococo; e diarreia por rotavírus.  

III. Aos três meses deve-se administrar a 1ª dose da 
vacina meningocócica C, sendo que aos cinco 
meses deve-se administrar a 2ª dose dela e o 
reforço deve ocorrer com 12 meses. 

IV. A vacina que previne a febre amarela é realizada em 
dose única, aos nove meses. 

a) Apenas as assertivas I, III e IV estão corretas. 
b) Apenas a assertiva II é correta. 
c) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
45. O método de rastreamento do câncer de colo de útero e 

de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. 
Sobre as recomendações gerais desse exame, assinale 
a alternativa INCORRETA. 
a) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade 

para as mulheres que já tiveram atividade sexual. 
b) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca 

realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar 
dois exames com intervalo de um a três anos. Se 
ambos forem negativos, essas mulheres podem ser 
dispensadas de exames adicionais. 

c) O intervalo entre os exames deve ser de dois anos, 
após dois exames negativos de intervalo anual. 

d) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem 
interrompidos quando, após essa idade, as mulheres 
tiverem pelo menos dois exames negativos 
consecutivos nos últimos cinco anos. 

46. Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós 
sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos alguma 
coisa. Por isso aprendemos sempre. 

Fonte:Paulo Freire. A importância do ato de ler: em três 
artigos que se completam. SP: Autores Associados: 
Cortez, 1989. 

Sobre o tema educação em saúde, identifique a 
assertiva INCORRETA. 

a) Todo o conhecimento em saúde provém de estudos 
desenvolvidos por profissionais, que aprendem em 
uma sequência lógica, racional e baseada em 
evidências, para depois aplicar esses 
conhecimentos, promovendo a saúde da 
comunidade adstrita.  

b) As pessoas da comunidade também podem atuar 
como educadores em saúde, multiplicando os 
conhecimentos que constroem em seu cotidiano 
permeado pelo trabalho desenvolvido nos serviços 
de saúde e demais equipamentos sociais. 

c) A educação em saúde e em enfermagem constitui-
se em espaço singular de construção e veiculação 
de conhecimentos e práticas, com respeito à cultura 
e aos modos de viver em sociedade, sendo instância 
de transformação de pessoas e identidades sociais. 

d) O diálogo é ferramenta importante no trabalho do 
enfermeiro educador. É por uma abordagem 
dialógica e problematizadora que são instigadas 
novas práticas em saúde, capazes de abrir 
caminhos para a produção social, organizar o 
processo de trabalho em saúde e promover o 
autocuidado em profissionais e comunidade 
atendida. 

 
47. Em relação aos aspectos de crescimento e 

desenvolvimento, verifique as assertivas sobre os 
reflexos da criança e assinale a alternativa correta. 
I. Reflexo cutâneo plantar: obtido pelo estímulo da 

porção lateral do pé. No RN, desencadeia extensão 
do hálux. A partir do 13º mês, ocorre flexão do 
hálux. A partir desta idade, a extensão é patológica. 

II. Reflexo de Moro: medido pelo procedimento de 
segurar a criança pelas mãos e liberar bruscamente 
seus braços. Deve ser sempre simétrico. É 
incompleto a partir do 3º mês e não deve existir a 
partir do 6º mês. 

III. Reflexo tônico-cervical: rotação da cabeça para um 
lado, com consequente extensão do membro 
superior e inferior do lado facial e flexão dos 
membros contralaterais. A atividade é realizada 
bilateralmente e deve ser simétrica. Desaparece até 
o 3º mês. 

IV. Apoio plantar, sucção e preensão palmar: 
desaparecem até o 6º mês. 

a) Apenas as assertivas I e IV são corretas. 
b) Apenas as assertivas II, III e IV são corretas. 
c) As assertivas I, II, III e IV são corretas. 
d) Apenas a assertiva III é correta. 
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48. A crescente evolução tecnológica na assistência à 
saúde, bem como o processo de transição 
demográfico-epidemiológica que vem ocorrendo no 
país nas últimas décadas, tem influenciado de maneira 
significativa o perfil de doença da população brasileira - 
identifica-se maior número de pessoas envelhecendo e 
também, maior número de pessoas convivendo com 
alguma condição crônica. Reforçando essa ideia, a 
Organização Mundial da Saúde - OMS, (2003) relata 
que, atualmente, as condições crônicas são 
responsáveis por cerca de 60% de todo o ônus 
decorrente de doenças no mundo. O crescimento é tão 
vertiginoso que as projeções indicam que em 2020 
aproximadamente 80% das doenças dos países em 
desenvolvimento devem advir de problemas crônicos. 

Fonte: Curso de Especialização em Linhas de Cuidado 
em Enfermagem: cronicidade e suas inter-relações na 
atenção à saúde. Denise Maria Guerreiro Vieira da 
Silva et al. Florianópolis (SC): UFSC, 2013. 

A compreensão da condição crônica e suas implicações 
no processo de viver são de suma importância para 
uma assistência integral às pessoas. Nesse sentido, 
identifique a assertiva INCORRETA. 

a) A condição crônica é aquela que persiste e 
necessita de cuidados permanentes. São exemplos: 
diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, HIV, 
tuberculose, depressão, esquizofrenia, amputações, 
cegueiras e transtornos das articulações. 

b) Evidências mostram que o aumento das doenças 
crônicas não transmissíveis é relacionado a quatro 
pilares: tabaco, inatividade física, uso prejudicial do 
álcool e dietas não saudáveis. A pobreza não 
influencia nesse quadro estatístico, como pode ser 
constatado pela prevalência dessas doenças em 
países desenvolvidos.  

c) Usualmente uma doença crônica começa como uma 
doença aguda, passageira, e piora 
progressivamente se não for tratada e/ou controlada 
com o passar do tempo. 

d) A condição crônica constitui-se num estado 
complexo, contínuo e permanente que requer 
estratégias necessárias para mudanças de estilo de 
vida. É caracterizada por ser um estado de saúde de 
longa duração que necessita de um preparo mental 
para a pessoa adaptar-se e ter cuidados específicos 
que lhe proporcionem melhor qualidade de vida. 

 
49. Algumas condições de risco alertam para o rastreio de 

Diabetes Mellitus tipo 2. Assinale a assertiva que indica 
alguma condição INCORRETA. 
a) Idade maior que 20 anos, histórico prévio de 

hiperglicemia, sedentarismo, histórico de diabetes 
gestacional. 

b) Sedentarismo, triglicérides maior ou igual a 
200mg/Dl, hipertensão arterial. 

c) Idade maior que 40 anos, histórico familiar, excesso 
de peso/obesidade, histórico prévio de hiperglicemia 
e/ou glicosúria. 

d) Mãe de recém-nascido com mais de 4kg, HDL-
colesterol menor ou igual a 35mg/Dl, uso de 
medicamentos diabetogênicos. 

 
 
 
 

50. A Lei n. 7.498/86 dispõe sobre: 
a) A regulamentação do exercício da Enfermagem. 
b) A Política Nacional de Atenção Básica. 
c) O código de ética dos profissionais de Enfermagem. 
d) A solicitação de exames de rotina e complementares 

por Enfermeiro. 
 
51. Sobre o termo “Superbactérias”, assinale a alternativa 

correta. 
a) O termo é dado popularmente às bactérias 

multirresistentes, ou seja, aquelas resistentes a 
diversos tipos de antibióticos. 

b) As superbactérias possuem maior capacidade de 
causar doenças. 

c) Diferente do ambiente doméstico, as superbactérias 
estão nos hospitais devido ao uso excessivo de 
antibióticos, que acelera o aparecimento de 
resistência bacteriana. 

d) A principal medida para a prevenção de 
superbactérias é o uso correto de luvas. 

 
52. No Brasil, as queimaduras representam um agravo 

significativo à saúde pública. Algumas pesquisas 
apontam que, entre os casos de queimaduras 
notificados no país, a maior parte ocorre nas 
residências das vítimas e quase a metade das 
ocorrências envolve a participação de crianças. (...) A 
avaliação da extensão da queimadura, em conjunto 
com a profundidade, a eventual lesão inalatória, o 
politrauma e outros fatores determinarão a gravidade 
do paciente. O processo de reparação tecidual do 
queimado dependerá de vários fatores, entre eles a 
extensão local e a profundidade da lesão. A 
queimadura também afeta o sistema imunológico da 
vítima, o que acarreta repercussões sistêmicas 
importantes, com consequências sobre o quadro clínico 
geral do paciente. 

Fonte: Ministério da Saúde. Cartilha para tratamento de 
emergência das queimaduras. Brasília, DF: 2012. 

Sobre a avaliação de pessoas com queimaduras, 
verifique as assertivas abaixo e selecione a alternativa 
correta. 

I. Profundidade: queimadura de primeiro grau afeta 
somente a epiderme, sem formar bolhas. Apresenta 
vermelhidão, dor, edema e costuma descamar em 4-
6 dias.  

II. Profundidade: queimadura de segundo grau afeta a 
epiderme e parte da derme, forma bolhas ou 
flictenas. A restauração da lesão costuma ocorrer 
entre 7 e 21 dias.  

III. Profundidade: queimadura de terceiro grau afeta a 
epiderme, a derme e espessuras mais profundas. 
Pode necessitar e enxertia de pele. É mais dolorosa 
que queimaduras de primeiro e segundo grau. 

IV. Extensão: nos casos de urgência, utiliza-se a regra 
dos nove (método de Wallace). A regra dos nove é 
diferente para pacientes adultos e pediátricos. 

a) Apenas a assertiva IV está correta. 
b) Apenas as assertivas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 

 
 
 



Prefeitura de São José – Concurso Público – Edital 001/2019/SMS 
Cargo: 1020 - Enfermeiro 
 

Planejamento e Execução IESES                                                                                                                Página 10 de 11 

TIPO 1 

53. Assinale a alternativa INCORRETA sobre Infecções 
Sexualmente Transmissíveis (IST). 
a) Donovanose, gonorreia,infecção pelo HTLV, Doença 

Inflamatória Pélvica (DIP). 
b) Condiloma acuminado, hepatite B, Infecção pelo 

Papilomavírus Humano (HPV). 
c) Botulismo, herpes genital, infecção pelo HIV, sífilis. 
d) Clamídia, cancro mole, hepatite C, linfogranuloma 

venéreo (LGV). 
 
54. No âmbito da investigação epidemiológica, alguns 

termos são frequentemente utilizados na prática da 
epidemiologia de campo, seja frente às investigações 
de surtos, inquéritos epidemiológicos, eventos de 
massa ou situações de desastres naturais ou 
intencionais. Nesse contexto, identifique a(s) 
assertiva(s) que relaciona(m) esses termos 
corretamente. 
I. Endemia: é a ocorrência de certo número de casos 

controlados em determinada região. 
II. Epidemia é o aumento do número de casos de 

determinada doença, muito acima do esperado e 
não delimitado a uma região. 

III. Pandemia, por sua vez, compreende um número de 
casos de doença acima do esperado, sem respeitar 
limites entre países ou continentes. Exemplos: aids 
e tuberculose. 

IV. Surto: situação em que há aumento acima do 
esperado na ocorrência de casos de evento ou 
doença em uma área ou entre um grupo específico 
de pessoas, em determinado período. Ressalta-se 
que, para doenças raras, um único caso pode 
representar um surto. 

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

 
55. Avaliação primária do paciente com trauma maior 

deverá ocorrer conforme o protocolo de atendimento 
inicial do politraumatizado recomendado pelo ATLS. 
Reanimação frente a parada cardiocirculatória é 
realizada imediatamente após o diagnóstico. Avaliação 
primária e reanimação ocorrem simultaneamente, em 
uma sequência lógica de condições de risco à vida, 
conhecida como ABCDE. 

Fonte: Vieira, CAS; Mafra, AA. et al. SES-MG. 
Protocolo clínico sobre trauma. BH: 2011. 

Sobre a avaliação ABCDE, selecione a alternativa 
correta. 

a) “D” vem do termo em inglês Disabilitye representa 
pessoa com deficiência física.  

b) “A” vem do termo em inglês Airwaye representa que 
a via de trânsito está livre.  

c) O ABCDE é uma avaliação primária que deve ser 
realizada entre 8 e 10 minutos. 

d) ABCDE – A: Airway; B: Breathing; C: Circulation, D: 
Disability, E: Exposition. 

 
 
 
 
 
 

56. Sobre a verminose giardíase, verifique as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 
I. A infecção pode ser adquirida pela ingestão de água 

proveniente da rede pública, com falhas no sistema 
de tratamento, ou águas superficiais não tratadas ou 
insuficientemente tratadas (só por cloração).  

II. A giárdia é reconhecida como um dos causadores 
“diarreia dos viajantes” em zonas endêmicas. 

III. Também é descrita a transmissão de giárdia 
envolvendo atividades sexuais, resultante do contato 
oro-anal.  

IV. Trata-se de uma infecção por protozoários que 
atinge, principalmente, a porção superior do intestino 
delgado.  

V. A maioria das infecções por giárdia é assintomática 
e ocorre tanto em adultos quanto em crianças.  

VI. A infecção sintomática pode apresentar-se através 
de diarreia, acompanhada de dor abdominal. 

a) As assertivas I, II, III, IV, V e VI estão corretas. 
b) Apenas as assertivas I, IV, V e VI são corretas. 
c) Apenas as assertivas V e VI são corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II, III e V são corretas. 

 
57. Sobre os sinais vitais, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
a) A pressão arterial diastólica compreende o pico 

máximo de pressão no momento em que a ejeção 
de sangue ocorre e corresponde ao trabalho de 
contração cardíaca (diástole).  

b) Os sinais vitais compreendem a pressão arterial, 
frequência cardíaca (pulso), frequência respiratória e 
temperatura. Adicionou-se a dor como quinto sinal 
vital. 

c) Sinais vitais são indicadores das funções vitais e 
podem orientar o diagnóstico, cuidado e 
acompanhamento da evolução do quadro clínico de 
um paciente. 

d) Um conceito de temperatura compreende a 
diferença de quantidade de calor produzido pelo 
corpo e a quantidade de calor perdido para o 
ambiente externo. 

 
58. Sobre a consulta de enfermagem, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
a) A consulta de enfermagem, sendo atividade privativa 

do enfermeiro, utiliza componentes do método 
científico para identificar situações de saúde/doença, 
prescrever e implementar medidas de enfermagem 
que contribuam para a promoção, prevenção, 
proteção da saúde, recuperação e reabilitação do 
indivíduo, família e comunidade. 

b) A consulta de enfermagem tem como fundamento os 
princípios de universalidade, equidade, 
resolutividade, integralidade das ações e o caráter 
suplementar de saúde. 

c) Em todos os níveis de assistência à saúde, seja em 
instituição pública ou privada, a consulta de 
enfermagem deve ser obrigatoriamente 
desenvolvida na assistência de enfermagem. 

d) A consulta de enfermagem compõe-se de histórico 
de enfermagem (compreendendo a entrevista), 
exame físico, diagnóstico de enfermagem, 
prescrição e implementação da assistência e 
evolução de enfermagem. 
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59. Sobre os direitos sexuais e reprodutivos e a política de 
planejamento familiar, verifique as alternativas e 
assinale a INCORRETA. 
a) Para o pleno desenvolvimento de homens e 

mulheres, é importante a construção de parcerias 
igualitárias, baseadas no respeito entre os parceiros 
e em responsabilidades compartilhadas. Portanto, é 
fundamental o envolvimento dos homens com 
relação à paternidade responsável, à prevenção de 
gestações não desejadas ou de alto risco, à 
prevenção das IST, dividindo também com as 
mulheres as responsabilidades no cuidado dos filhos 
e na vida doméstica. 

b) “Sexo” refere-se a um conjunto de características 
genotípicas e biológicas. “Gênero” é uma construção 
social e histórica. Na maioria das sociedades, as 
relações de gênero são desiguais. 

c) A laqueadura tubária, ao contrário da esterilização 
masculina, deve ser incentivada por se tratar de um 
procedimento mais fácil e seguro em relação à 
vasectomia. Costuma ser realizada junto com o 
parto cesáreo. 

d) A assistência em planejamento familiar deve incluir 
acesso à informação e a todos os métodos e 
técnicas para concepção e anticoncepção, 
cientificamente aceitos, e que não coloquem em 
risco a vida e a saúde das pessoas. 

 
60. Sobre o cuidado de enfermagem à pessoa idosa, 

assinale a alternativa INCORRETA. 
a) A enfermagem deve incentivar a prática de atividade 

física à pessoa idosa. A atividade física regular não 
é somente um recurso para minimizar a 
degeneração provocada pelo envelhecimento, mas 
possibilita a pessoa idosa a manter uma qualidade 
de vida ativa.  

b) A Organização Mundial de Saúde preconiza a 
utilização de três vacinas básicas na população 
idosa: Influenza, Pneumonia Pneumocócica e 
Tétano-Difteria. 

c) A crença de que o avançar da idade e o declinar da 
atividade sexual estejam inexoravelmente 
interligados, desvia a atenção a uma das atividades 
mais fortemente associadas à qualidade de vida, 
como é a sexualidade. A enfermagem deve orientar 
a pessoa idosa sobre a prevenção das IST. 

d) A pessoa idosa deve receber cuidados e orientações 
no âmbito da saúde bucal. Independente da 
presença de dentes, é necessário higienizar com 
frequência a cavidade bucal com escovação 
utilizando-se pouco creme dental (sem flúor) e o uso 
de fio dental. 

 
 


