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CARGO 

Nº DE INSCRIÇÃO 
 

NOME 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas: 

- Português ......................................................................................... 5 questões 

- Matemática ..................................................................................... 5 questões 

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo................ 16 questões 

- Legislação ........................................................................................ 4 questões 

 

A T E N Ç Ã O 

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de 

iniciar a prova. 

2. O cartão contém duas partes: 

1. Uma é para assinalar as respostas, devidamente desidentificada. 

2. A outra com a identificação do candidato. Nesta parte, confira seus dados (nº de 

inscrição, nome e cargo) e assine no local indicado. 

3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser 

entregues ao fiscal de sala. 

4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva. 

5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna 

correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na 

quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato 

estará automaticamente desclassificado. 

6. A interpretação das questões é parte integrante da prova. 

7. Questão rasurada será anulada. 

8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do 

cartão-resposta. 

BOA PROVA! 
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Era 22 de janeiro quando o navio Kota Pemimpin deixou o Porto de Yantian, na província 

de Guangdong, na China, rumo ao Brasil, com paradas em Hong Kong e Singapura. 

Naquele momento, o novo coronavírus ................. sendo monitorado, mas ainda não era 

uma situação de grande risco, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O boletim 

divulgado pela instituição naquele dia indicava um total de 314 casos, em 4 países. A 

chegada da embarcação na zona portuária de Santos ocorreu em um cenário 

completamente diferente: o painel de situação da OMS apontava para mais de 75 mil casos 

naquele dia, espalhados em 26 países. 

Pelas semanas transcorridas entre a saída da China até a chegada ao Brasil, uma 

eventual contaminação da tripulação do Kota Pemimpin pelo coronavírus já ........... se 

manifestado. O tempo médio de incubação é de 5 dias, com intervalos que chegam a 12 

dias, período necessário para os primeiros sintomas aparecerem. Mas a cautela passou a 

ser palavra de ordem, depois que a China e a própria OMS foram questionadas sobre as 

iniciativas tomadas após o início do surto. 

A OMS recebeu a primeira notificação da China de casos de pneumonia de origem 

desconhecida em 31 de dezembro. Até 3 de janeiro, foram reportados 44 casos. As 

suspeitas sobre a origem da contaminação recaíam sobre o mercado de peixes de Wuhan, 

na província de Hubei, epicentro do surto – o local havia sido fechado já no dia 1º. Em 7 de 

janeiro, autoridades chinesas identificaram o agente causador da doença, um novo 

coronavírus, que teve a sequência genética compartilhada alguns dias depois para auxiliar 

na prevenção de outros países. Logo alguns países anunciaram casos importados, de 

pessoas infectadas na China: Tailândia, Japão e Coreia do Sul. 

Mas as informações na China não estavam claras. Em comunicado enviado ........ OMS 

em 11 de janeiro, a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan afirmou que “nenhum novo 

caso foi detectado desde 3 de janeiro”, o que não era verdadeiro. Em 21 de janeiro, a OMS 

divulgou o primeiro boletim epidemiológico da doença, inicialmente classificando a situação 

como risco moderado e depois elevando para alto risco. Em discurso no dia 23, o presidente 

da entidade, Tedros Adhanom, afirmou: “Esta é uma emergência na China, mas ainda não 

................ uma emergência global de saúde. Pode ser que vire uma”. Com base nisso, o 

governo chinês determinou nesse mesmo dia a quarentena de cerca de 40 milhões de 

pessoas na província de Hubei, na tentativa de conter o surto, que tinha infectado mil 

pessoas até então. 

Entretanto, os números do contágio não paravam de crescer. Em 30 de janeiro, o boletim 

da OMS indicava 7.818 casos, concentrados na China (7.736) e espalhados por outros 18 

países. Nessa data, a agência finalmente anunciou a declaração de emergência global de 

saúde. A iniciativa é importante porque a partir dela a OMS pode traçar recomendações aos 

países quanto ..... regras sobre ............., quarentena, triagem, tratamento e protocolos 

básicos para atendimento. Em 11 de fevereiro, a OMS anunciou o nome oficial da nova 

doença: COVID-19. 

Rosana Felix 

  https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/coronavirus-ameaca-tamanho-china 

 

 
 

 

P ortuguês 

https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/coronavirus-ameaca-tamanho-china/
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1. Qual das alternativas abaixo completa correta e sequencialmente os espaços pontilhados do 

texto? 

A.(   )  foi, teria, a, tornou-se, à, viajens 

B.(   )  estava, teria, à, se tornou, a, viagens 

C.(   )  esteve, tinha, à, tornou-se, à, viagens 

D.(   )  estava, tinha, a, se tornou, a, viajens 

 

2. Analise as seguintes afirmações: 

I. A entrada do coranavírus no Brasil ocorreu no mês de janeiro de 2020, coincidindo com dois 

grandes eventos de calamidade pública que foram as fortes chuvas e os desabamentos 

ocorridos em Belo Horizonte e Rio de Janeiro. 

II. Quando o navio Kota Pemimpin partiu para o Brasil, saindo do Porto de Yantian, na província 

de Guangdong, na China, com paradas em Hong Kong e Singapura, parte da tripulação já 

estava contaminada pelo coronavírus, fator que contribuiu ainda mais para a disseminação do 

vírus. 

III. Desde as primeiras informações repassadas pela China sobre casos de pneumonia de origem 

desconhecida, a Organização Mundial da Saúde tratou de divulgar o primeiro boletim 

epidemiológico da nova doença: COVID-19, inicialmente classificando a situação como risco 

moderado e depois elevando para alto risco.  

IV. As suspeitas sobre a origem da contaminação pelo coronavírus apontavam para o mercado 

de peixes de Wuhan, na província de Hubei, considerado o epicentro do surto, local onde 

ocorreu a quarentena de aproximadamente 40 milhões de pessoas, na tentativa de conter o 

surto, que até então tinha infectado mil pessoas. 

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta. 

A.(   )  Todas as afirmações são verdadeiras. 

B.(   )  Somente duas afirmações são verdadeiras. 

C.(   )  Somente a afirmação II é falsa. 

D.(   )  Somente a afirmação IV é verdadeira. 

 

3. Com base no texto, indique se as afirmações abaixo são verdadeiras (V) ou falsas (F). A seguir, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta das letras, de cima para baixo. 

(   ) O prazo de tempo transcorrido desde a saída do navio Kota Pemimpin da China para o Brasil 

foi decisivo para mudar não só o cenário em relação à contaminação da tripulação pelo 

coronavírus, mas também em relação ao número de contaminados e de países com a 

presença desse vírus. 

(   ) Pelas informações do texto, em termos de datas e do número de pessoas contaminadas pelo 

coronavírus, podemos afirmar que o texto pertence à tipologia descritiva. 

(   ) O primeiro numeral do texto expressa a mesma circunstância que o segundo numeral do 

terceiro parágrafo e o primeiro do quarto parágrafo.  

(   ) No texto predomina o sentido denotativo das palavras e a função referencial da linguagem. 

(   ) O período “Pode ser que vire uma”, presente no quarto parágrafo do texto (linha 29), 

expressa, em relação à afirmação anterior, um desejo e uma vontade do presidente Tedros 

Adhanom em relação à COVID-19. 

A.(   )  F – V – F – F – V 

B.(   )  V – F – V – F – F 

C.(   )  V – F – V – V – F 

D.(   )  F – V – F – V – V 
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4. Considerando os conectores: mas (linha 3), segundo (linha 4), para (linha 20) e porque (linha 

36), analise os itens a seguir, indicando-os como certos ( C ) ou errados ( E ). 

(   ) Os dois primeiros conectores expressam, respectivamente, adversidade e conformidade, 

enquanto os dois outros denotam ideia de explicação e adição de ideias. 

(   ) O primeiro conector pode ser substituído pela conjunção portanto, sem que haja alteração de 

sentido ao contexto do período.  

(   ) O segundo conector não pode ser substituído por outra palavra, por tratar-se de um numeral 

que expressa ordenação. 

(   ) A conjunção porque pode ser substituída pela conjunção pois, visto que ambas denotam 

sentido de explicação. 

(   ) O conector para, de acordo com o sentido do texto, expressa sentido de finalidade em 

relação à oração anterior. 

A sequência correta das letras, de cima para baixo, é a da alternativa: 

A.(   )  E – E – E – C – C  

B.(   )  C – E – C – E – E 

C.(   )  C – C – C – E – C  

D.(   )  E – C – E – E – E  

 

5. Assinale a única alternativa que não apresenta erro. 

A.(   )  Os dois pontos, empregados no último período do primeiro parágrafo (linha 7), introduzem 

uma explicação à afirmação anterior em relação à mudança de cenário quanto à presença 

do coronavírus e do número de pessoas contaminadas. Caso os dois pontos sejam 

substituídos por um ponto final, o sentido não será alterado. 

B.(   )  A palavra questionadas (linha 13) refere-se à China e à OMS, assim como o adjetivo 

global (linha 35) refere-se à palavra declaração (linha 35). 

C.(   )  A expressão “o painel de situação da OMS”, citada no final do primeiro parágrafo, refere-

se ao “mercado de peixes de Wuhan, na província de Hubei, epicentro do surto” (linhas 17 

e 18). 

D.(   )  O sujeito dos verbos indicar (linha 34) e anunciar (linha 35), empregados no último 

parágrafo do texto, é o mesmo sujeito do verbo receber (linha 15), no primeiro período do 

terceiro parágrafo.  

 

 

 

 

 

6. Se 3 agentes de saúde visitam 36 famílias em 3 dias de trabalho, quantas famílias serão 

visitadas por 5 agentes de saúde, em 2 dias de trabalho? 

A.(   )  32 

B.(   )  36 

C.(   )  40 

D.(   )  42 

 

7. Um recipiente com a forma de um cilindro circular reto com 8 cm de diâmetro e 10 cm de altura 

tem, aproximadamente, a capacidade de: 

A.(   )  160 mililitros.  

B.(   )  480 mililitros. 

C.(   )  640 mililitros. 

D.(   )  960 mililitros. 

M atemática 
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8. Um médico receitou a uma paciente que tomasse diariamente 10 mililitros de um xarope durante 

7 dias, 4 vezes ao dia, totalizando 40 mililitros diários. Esse xarope é vendido em frascos de 120 
mililitros. A paciente deverá comprar 3 frascos desse xarope. Quantos mililitros de xarope 
sobrarão após ela fazer esse tratamento? 
A.(   )  10 mililitros.  
B.(   )  40 mililitros.  
C.(   )  60 mililitros. 
D.(   )  80 mililitros. 

 
9. A salmonella é um tipo de bactéria encontrada em alimentos contaminados. Após ser ingerida 

pelo hospedeiro, passa pelo estômago e se multiplica, causando diarreia, dor abdominal e 
febre.  Em uma pesquisa, constatou-se que a população P desse tipo de bactéria cresce 
segundo a função P(t)= 5.2t, sendo que o t representa o tempo em horas. Para atingir uma 
população de 640 bactérias, será necessário um tempo de: 
A.(   )  2 horas. 
B.(   )  4 horas.  
C.(   )  6 horas. 
D.(   )  7 horas. 

 
10. Em um hospital, 24% dos leitos são para ala de internação cirúrgica. Se há 36 leitos na ala de 

internação cirúrgica, o total de leitos nesse hospital é de: 
A.(   )  144 
B.(   )  150 
C.(   )  160 
D.(   )  200 

 
 
 
 
 
 
11. A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. De acordo com o capítulo III “Da Organização, da Direção e da Gestão” 
dessa respectiva Lei, está incorreta a assertiva da alternativa: 
A.(   )  Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os 

serviços de saúde que lhes correspondam. 
B.(   )  Em âmbito municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá organizar-se em distritos 

de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde. 

C.(   )  Deverão ser criadas Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e 
as instituições de ensino profissional e superior. 

D.(   )  Deverão ser criadas Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de atenção 
primária e rede de atenção hospitalar. 

  
 

12. Conforme o Art. 18 da Lei 8080/1990, à direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) compete: 
A.(   )  Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar 

os serviços públicos de saúde. 
B.(   )  Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 
C.(   )  Definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade. 
D.(   )  Participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao 

meio ambiente. 
 
 

C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo 
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13. Quanto aos tipos de Equipes descritas na Portaria Nacional de Atenção Básica (2017), avalie as 

assertivas abaixo e, após, marque a alternativa correta. 
I. Equipe de Saúde da Família (eSF): É a estratégia prioritária de atenção à saúde e visa à 

reorganização da Atenção Básica no país, de acordo com os preceitos do SUS. 
II. Equipe de Saúde Bucal (eSB): Modalidade que pode compor as equipes que atuam na 

atenção básica, constituída por um cirurgião-dentista e um técnico em saúde bucal e/ou 
auxiliar de saúde bucal. 

III. Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF): São equipes que desempenham parte 
significativa de suas funções em UBS construídas e/ou localizadas nas comunidades 
pertencentes à área adstrita e cujo acesso se dá por meio fluvial e que, pela grande dispersão 
territorial, necessitam de embarcações para atender as comunidades dispersas no território. 

A.(   )  Apenas as assertivas I e III estão corretas. 
B.(   )  Apenas a assertiva I está correta. 
C.(   )  Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
D.(   )  Apenas as assertivas II e III estão corretas.  

 
14. Para efeitos de registro nas bases de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) 

e do Sistema de Informações Hospitalares (SIH), os acidentes e as violências são incluídos na 
categoria denominada causas externas, definição atribuída no capítulo XX da 10ª Revisão da 
Classificação Estatística Internacional de Doenças Relacionadas à Saúde (CID-10), que abarca 
tanto os eventos acidentais quanto as causas violentas. Observa-se que a criança, em seu 
processo natural de crescimento e desenvolvimento e com seu comportamento exploratório, 
enfrenta situações que podem colocar em risco a sua integridade. Tais situações ocorrem 
conforme a fase do desenvolvimento da criança, o sexo e a faixa etária (BRASIL, 2012). Sobre 
esse tema avalie as proposições abaixo e, a seguir, assinale a alternativa correta. 
I. Crianças menores de 2 anos estão sujeitas a riscos impostos por terceiros, como 

queimaduras, intoxicações, colisão de automóvel e quedas. 
II. Pode-se afirmar que crianças pré-escolares (de 2 a 6 anos) sofrem mais de queda de 

bicicleta, traumatismos dentários e ferimentos com armas de fogo. 
III. De acordo com BLANK (2005) e WAKSMAN (2007), os meninos estão mais propensos a 

sofrer acidentes do que as meninas. 
A.(   )  Todas as proposições são verdadeiras. 
B.(   )  Somente as proposições I e III são verdadeiras. 
C.(   )  Somente as proposições II e III são verdadeiras. 
D.(   )  Somente as proposições I e II são verdadeiras.  

  
15. Segundo Brasil (2012), as situações de violência se apresentam para a Atenção Primária à 

Saúde como um conjunto de novos desafios epidemiológicos para a saúde da criança, 
caracterizados por um forte componente psicossocial. Para um enfrentamento eficaz desse novo 
perfil de morbidade, a unidade básica de saúde precisa desenvolver uma atenção baseada em 
trabalho de equipe multiprofissional, com enfoque biopsicossocial do indivíduo, da família e da 
comunidade e forte parceria intersetorial, sob pena de se tornar “gradativamente irrelevante para 
a saúde infantil!”, conforme afirmam ALMEIDA; ZANOLLI (2011). 
Marque V para verdadeiro e F para falso quanto às ações a serem desenvolvidas na atenção primária. 
(   ) Desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de violências. 
(   ) Realizar o acompanhamento da criança e da família, enquanto não houver a alta do serviço de 

saúde. 
(   ) Realizar o seguimento da criança e de sua família em situação de violência para a continuidade do 

cuidado na rede de proteção social. 
(   ) Realizar a busca da criança vítima de violência no domicílio, para levar aos órgãos de proteção à 

criança. 
(   ) Buscar apoio da rede de cuidados e de proteção social no território, para interromper a violência, 

especialmente a de repetição, encaminhando as crianças para os serviços especializados 
identificados como referências no território. 

A sequência correta das letras, de cima para baixo, é a da alternativa: 
A.(   )  V F F V V 
B.(   )  V V F F V 
C.(   )  V V V F V 
D.(   )  F V F F F   
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16. Já está devidamente comprovada por estudos científicos a superioridade do leite materno sobre 

os leites de outras espécies. São vários os argumentos a favor do aleitamento materno. Entre os 
benefícios do aleitamento materno, marque a alternativa que não corresponde aos benefícios 
citados no Caderno de Atenção Básica nº 23. 
A.(   )  Efeito positivo na inteligência. 
B.(   )  Diminuição do risco de alergias. 
C.(   )  Diminuição do risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes. 
D.(   )  Diminuição do risco de acidentes. 

  
17. As imunizações são medidas eficazes na prevenção e controle de doenças. É muito importante 

que os adultos mantenham suas vacinas em dia, pois, além de protegerem, as vacinas também 
evitam a transmissão para outras pessoas que não podem ser vacinadas. Quanto às vacinas 
preconizadas no calendário de vacinação do adulto, marque a alternativa correta. 
A.(   )  Hepatite B – Devem ser aplicadas 3 doses independentemente de histórico anterior. 
B.(   )  Febre Amarela – Devem ser aplicadas 2 doses, com reforço a cada 10 anos. 
C.(   )  Tríplice viral – Deve ser verificada a situação vacinal anterior. Se nunca vacinado, o 

adulto de 20 a 29 anos deve receber 2 doses; o adulto de 30 a 49 anos deve receber 
apenas 1 dose. 

D.(   )  Dupla Adulto (dT) – Devem ser aplicadas 3 doses independentemente de vacinação 
anterior. 
 

18. Com o advento da Transição Epidemiológica, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 
tornaram-se progressivamente mais prevalentes ao longo do último século e representam hoje a 
maior carga de doença no Brasil e no mundo. Em 2008, as DCNT representaram 63% de todas 
as causas de morte no mundo, sendo que 80% dessas mortes ocorreram em países de renda 
baixa e média (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011a). No Brasil, as estatísticas também 
são alarmantes: em 2007, 72% das mortes foram ocasionadas em decorrência dessas 
patologias.  
Considerando as DCNT e sua relação com o tabagismo, assinale a única alternativa correta. 
A.(   )  As principais  doenças não crônicas transmissíveis decorrentes do tabagismo são: 

doenças  cardiovasculares, neoplasias, diabetes mellitus e Hepatite B e C. 
B.(   )  Os principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT são o 

tabagismo, o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, as dietas inadequadas e a 
inatividade física. 

C.(   )  O tratamento para cessação do tabagismo está entre as intervenções médicas que 
apresentam a melhor relação custo-benefício, não superando apenas os tratamentos 
direcionados para hipertensão arterial leve a moderada. 

D.(   )  A prevalência de tabagismo é consistentemente superior no sexo masculino, na raça/cor 
branca e na região urbana. 

  
19. O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da PA maior ou igual a 140/90mmHg, 

verificada em pelo menos três dias diferentes com intervalo mínimo de uma semana entre as 
medidas, ou seja, soma-se a média das medidas do primeiro dia mais as duas medidas 
subsequentes e divide-se por três. Os profissionais de saúde devem ter  cuidado para fazer um 
diagnóstico preciso e correto da HAS, uma vez que se trata de uma condição crônica que 
acompanhará o indivíduo por toda a vida. 
Considerando a descrição acima, marque a alternativa correta em relação à aferição da PA. 
A.(   )  Deve-se evitar verificar a PA em situações de estresse físico (dor) e emocional (luto, 

ansiedade), pois um valor elevado, muitas vezes, é consequência dessas condições. 
B.(   )  O indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais se apresentar diferenças de 

pressão entre os membros superiores maiores de 10/08 mmHg. 
C.(   )  A primeira verificação deve ser realizada em ambos os braços. Caso haja diferença entre 

os valores, deve ser considerada a medida de menor valor. O braço com menor valor 
aferido deve ser utilizado como referência nas próximas medidas. 

D.(   )  Sempre que possível, a medida da PA deverá ser realizada em consultório médico para 
esclarecer o diagnóstico e afastar a possibilidade do efeito do avental branco. 
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20. A introdução de sonda nasogástrica (SNG) refere-se à inserção de sonda através da nasofaringe 

dentro do estômago. Dentre as finalidades e cuidados de enfermagem, está correta a afirmação 
da alternativa: 
A.(   )  A sonda será introduzida oralmente por ser o acesso mais fácil; sua principal finalidade é 

para lavagem gastrointestinal. 
B.(   )  Tem como finalidade evitar e aliviar náuseas e vômitos após cirurgias ou eventos 

traumáticos pela descompressão do estômago. Como cuidado de enfermagem, deve-se 
avaliar coloração, consistência e odor do conteúdo gástrico.  

C.(   )  Em pacientes inconscientes deverá ser realizada sedação para introdução da SNG; como 
cuidado de enfermagem, deve-se realizar o teste introduzindo água com uma seringa de 
20ml e auscultar os ruídos hidroaéreos. 

D.(   )  Na suspeita de obstrução intestinal  deverá ser introduzida a SNG por via oral; como 
cuidado de enfermagem, deve-se introduzir a alimentação e observar os resíduos 
gástricos.  
 

21. Dentre as complicações em terapias endovenosas temos a tromboflebite, que pode ser 
ocasionada por lesão na veia durante punção venosa, uso de cateteres de grosso calibre ou seu 
uso prolongado e também nas infusões de soluções irritantes. Dentre os cuidados que requerem 
maior atenção da enfermagem, está correta a descrição da alternativa: 
A.(   )  Mesmo que apresente rubor e calor no local da inserção, não remover o cateter. 
B.(   )  Ao apresentar calor, aumentar a infusão de soluções frias. 
C.(   )  Aplicar compressas frias imediatamente para aliviar a dor e  inflamação. 
D.(   )  Se ocorrer infiltração do acesso venoso, diminuir o gotejo da solução que estiver sendo 

infundida. 
 

22. No Acolhimento à pessoa idosa, os profissionais de saúde devem estar atentos aos aspectos 
citados abaixo, com exceção do disposto na alternativa: 
A.(   )  Estabelecer uma relação respeitosa, considerando que, com a experiência de toda uma 

vida, as pessoas se tornam em geral mais sábias, desenvolvem maior senso de dignidade 
e prudência e esperam ser reconhecidas por isso. 

B.(   )  Partir do pressuposto de que o idoso é incapaz de compreender as perguntas que lhe são 
feitas ou as orientações que lhe são fornecidas e, em vista disso, sempre conversar 
inicialmente com o acompanhante, mesmo que o paciente esteja junto no mesmo local. 

C.(   )  Chamar a pessoa idosa por seu nome e manter contato visual, preferencialmente, de 
frente e em local iluminado, considerando um possível declínio visual ou auditivo. 

D.(   )  Utilizar uma linguagem clara, evitando a adoção de termos técnicos que podem não ser 
compreendidos. 
 

23. A inatividade física é um dos fatores de risco mais importantes para as doenças crônicas, 
associadas à dieta inadequada e uso do fumo. É bastante prevalente a inatividade física entre os 
idosos. O estilo de vida moderno propicia o gasto da maior parte do tempo livre em atividades 
sedentárias. De acordo com essa afirmação, assinale a alternativa correta. 
A.(   )  Mesmo sem registros dos benefícios advindos da prática corporal e da atividade física 

para a saúde, têm sido amplamente estimuladas as atividades físicas entre os idosos. 
B.(   )  É importante estimular as atividades físicas aos idosos; independentemente da idade e de 

problemas físicos, todos devem fazer exercícios mesmo sem acompanhamento 
profissional. 

C.(   )  A pessoa que deixa de ser sedentária diminui em 40% o risco de morte por doenças 
cardiovasculares. 

D.(   )  Pessoas diabéticas e obesas não devem realizar atividades físicas. 
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24. As ações previstas da Atenção Básica/Saúde da Família em Envelhecimento e Saúde da Pessoa 
Idosa a serem desenvolvidas são: 
I. Identificar e acompanhar pessoas idosas frágeis ou em processo de fragilização.  
II. Conhecer os hábitos de vida, valores culturais, éticos e religiosos das pessoas idosas, de 

suas famílias e da comunidade. 
III. Dar autonomia às pessoas acima de 64 anos, pois mesmo sendo idosas não necessitam de 

prioridade no atendimento. 
IV. Realizar e participar das atividades de educação permanente relativas à saúde da pessoa 

idosa. 
V. Dispensar acompanhamento e visitas domiciliares aos idosos que tenham autonomia, visto 

não serem necessárias essas ações devido a suas condições físicas. 
Marque a alternativa correta. 
A.(   )  As afirmações I e III estão incorretas e as demais estão corretas. 
B.(   )  As afirmações II e IV estão incorretas e as demais estão corretas. 
C.(   )  As afirmações III e IV estão incorretas e as demais estão corretas. 
D.(   )  As afirmações I, II e III estão corretas e as afirmações IV e V estão incorretas. 

 
25. Marque a alternativa correta com base na afirmação abaixo. 

Na aferição da pressão arterial, quando se obtiver a média das três medidas que forem iguais ou 
maiores a 140/90mmHg, está confirmado o diagnóstico de HAS. 
A.(   )  Nesse caso, a pessoa deverá ser orientada a controlar a dieta e evitar exercícios físicos. 
B.(   )  A pessoa deverá ser encaminhada para consulta médica para iniciar o tratamento e o 

acompanhamento. 
C.(   )  A pessoa deverá realizar aferição da pressão periodicamente, sem necessidade de 

acompanhamento médico. 
D.(   )  A pessoa deverá fazer uso de medicamentos e não precisará fazer acompanhamentos 

médicos. 
 
26. Com base nos direitos e deveres previstos pela  resolução do Cofen N° 564/2017, analise as 

afirmações a seguir e, após, marque a alternativa correta. 
I. O profissional de enfermagem deve participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e 

transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos 
e legais da profissão. Deve colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional 
e prestar informações fidedignas, permitindo o acesso a documentos e à área física 
institucional. 

II. O profissional de enfermagem não tem o direito de manter para si informações confidenciadas 
de seu exercício profissional. É dever  profissional atender pacientes sem discriminação, não 
sendo obrigatórios os registros do atendimento em serviços de saúde. 

III. Para o exercício da profissão de enfermagem é necessário fazer a inscrição no Cofen 
(Conselho Nacional de Enfermagem) e pagar a anuidade. Em caso de punição ao profissional 
de enfermagem, isso será de responsabilidade da ABEN (Associação Brasileira de 
Enfermagem) à qual cabe executar as punições.  

 
A.(   )  As afirmações I, II e III são verdadeiras. 
B.(   )  As afirmações I, II e III são falsas. 
C.(   )  Somente a I é verdadeira. 
D.(   )  Somente a II é falsa. 
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27. Sobre os princípios fundamentais da Lei Orgânica do Município de Santo Ângelo (Art. 1º e 

seguintes) estão corretas as seguintes afirmações, exceto a afirmação da alternativa: 

A.(   )  São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o 

Executivo e o Judiciário. 

B.(   )  Constitui um dos objetivos fundamentais do Município, entre outros, contribuir para 

erradicar o analfabetismo. 

C.(   )  O Município obriga-se a respeitar os princípios estabelecidos nas Constituições Federal e 

Estadual. 

D.(   )  Constitui um dos objetivos fundamentais do Município, entre outros, contribuir para o 

combate da desigualdade social. 

28. Conforme o Artigo 165 da Lei Orgânica do Município de Santo Ângelo, as ações e serviços de 

saúde são prestados através do Serviço Único de Saúde (SUS). São diretrizes do SUS os itens a 

seguir, exceto o da alternativa: 

A.(   )  Descentralização e direção única no Município. 

B.(   )  Integração das ações e serviços de saúde, adequados às diversas realidades 

epidemiológicas. 

C.(   )  Participação, em nível de decisão, de diversas instâncias da sociedade, com exclusão 

dos trabalhadores de saúde. 

D.(   )  Universalização da assistência de igual qualidade, com instalação e acesso a todos os 

níveis dos serviços de saúde à população. 

29. De acordo com o disposto no artigo 57 do Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Santo 

Ângelo, atendendo à conveniência e necessidade de serviço e mediante acordo escrito, poderá 

ser instituído o sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser 

superior a 8 horas. Nesse caso, o excesso de horas deverá ser compensado pela 

correspondente diminuição em outro dia, observada sempre a jornada máxima semanal. 

O sistema de compensação acima descrito deverá ocorrer no prazo máximo de: 

A.(   )  Um mês. 

B.(   )  Dois meses. 

C.(   )  Três meses. 

D.(   )  Quatro meses. 

30. Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor, em conformidade com o 

Artigo 15 da Lei 1256, de 05 de julho de 1990, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos de Santo Ângelo. O prazo para o servidor entrar no exercício é de ........... 

dias contados da data da posse. 

Analise as alternativas abaixo e assinale a que completa corretamente o texto acima. 

A.(   )  dez 

B.(   )  quinze 

C.(   )  vinte 

D.(   )  trinta 

 

L egislação 


