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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 015/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  TAUBATÉ- SP 

ENFERMEIRO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ – SP – ENFERMEIRO 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

               

46 47 48 49 50           

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa e Interpretação de Textos 
Conhecimento do SUS 
Conhecimentos Específicos 

15 
20 
15 

Total de questões  50 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
1) O termo (ou expressão) em destaque exerce a 
função de sujeito da oração em: 
a) É possível que fiquemos até mais tarde trabalhando 
para adiantar a entrega do relatório. 
b) São muitas as tarefas que os alunos da academia de 
karatê devem aprender, incluindo a mais importante: 
disciplina. 
c) Foi à guerra o homem que nunca tinha sequer 
levantado a mão contra seus irmãos.  
d) Nenhuma das alternativas. 

 
2) Assinale a alternativa em que o pronome 
demonstrativo desempenha uma função catafórica na 
frase: 
a) Por acaso você perguntou ao cliente sobre aquele 
contrato que mandaram na sexta-feira? 
b) Digo-lhe isto: não aceitaria mais suas desculpas. 
c) Quantas dessas crianças que moram em orfanato estão 
precisando de doação de roupas nesse Natal? 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Complete a lacuna e assinale a alternativa 
CORRETA em relação ao emprego da crase no 
parágrafo abaixo: 
“É muita informação sob _______ tutela de uma única 
pessoa. Isso gera um sério risco ______ democracia.” 
O alerta foi dado hoje pelo CEO do Facebook 
______________ que se preocupem com o controle de 
informações pessoais na internet. Mark Zuckerberg, 
em decorrência da canetada que permitiu que o 
presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, tivesse 
acesso, de uma só vez, a documentos sigilosos de 600 
mil pessoas investigadas pelo Coaf, declarou ______ 
todas comunidade digital o seguinte: “Se eu já 
consegui eleger o Trump e o Bolsonaro só usando 
informações sobre os vídeos de gatinhos que as 
pessoas postam, imagina onde esse rapaz pode 
chegar com acesso à conta bancária alheia”? 

Disponível: https://piaui.folha.uol.com.br/herald/2019/11/14/ 

a) a – à – àqueles – a  
b) à – à – aqueles – a  
c) a – a – aqueles – à  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Observe a frase: “à espera da implementação de 
políticas ambientais que salvem a Amazônia da 
destruição, as comunidades indígenas permanecem à 
mercê da própria sorte”. A incidência da crase no 
período deve-se a qual das regras abaixo? 
a) Aos critérios de regência do verbo, seguindo-se um 
termo feminino. 
b) À transitividade, que exige preposição antes do 
complemento do verbo. 
c) Ao fato da expressão adverbial admitir o emprego da 
preposição e do artigo.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale a alternativa cujas palavras sejam 
formadas apenas por derivação sufixal. 
a) Entardecer e incompreensão. 
b) Atração e formalista. 
c) Bípede e pneumotórax.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 

Leia a história em quadrinhos a seguir e responda à 
questão 6: 

 
6) Dentre os enunciados presentes nos balõezinhos de 
fala, qual deles apresenta uma relação de sentido 
marcada pela ideia de finalidade? 
a) Ganhar dinheiro pra comprar um iphone. 
b) O que deixaremos de legado para as gerações futuras? 
c) Qual o sentido da vida? 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Identifique a frase que contenha um desvio de 
formalidade: 
a) Quando chegasse do trabalho, deitaria na cama para 
assistir àquele filme que seus amigos haviam comentado.  
b) Carolina não havia comido nada desde o almoço, por 
isso já sentia-se meio nauseada.  
c) Preferia mil vezes estar em casa jogando vídeo-game 
do que perder tempo ali com aquela conversa que não 
agregaria nada a sua vida.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
Leia a tirinha abaixo e responda a questão 8. 
 
8) A linguagem da tirinha em quadrinhos acima possui 

um aspecto informal para configurar o efeito de humor 
conotado pelo texto e recorre a liberdade criativa para 
subverter a correção gramatical do diálogo verbal. 
Nesse sentido, os enunciados abaixo exigem revisão, 
EXCETO: 
a)  Adão seu imprestável! (vocativos devem ser separados 
por vírgula). 
b) Deus, por que você nunca se casou (o erro está na 
posição do pronome reflexivo). 
c) Cade você (em tese, faltaria o acento circunflexo). 
d) Nenhuma das alternativas. 
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9) Qual dos termos abaixo possui um ditongo que, 
segundo as novas regras, não é mais acentuado? 
a) Boêmio. 
b) Paranóia. 
c) Caubóis. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
10) Assinale a alternativa na qual todas palavras são 
dígrafos: 
a) Arroz, exceção e colher. 
b) Trazer, entristecer e para-brisa.  
c) Existência, macarrão e ruína.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
11) Assinale a alternativa cujas palavras sejam 
formadas respectivamente por derivação 
parassintética; regressiva; composição por 
justaposição e aglutinação.   
a) Expropriar; perda; girassol; cabisbaixo. 
b) Emagrecer; debate; pontapé; boquiaberta. 
c) Infelizmente; crítica; pé-de-moleque; passatempo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Identifique a frase que NÃO apresente nenhum 
problema de ambiguidade, ocasionada pela estrutura 
do enunciado. 
a) João foi atrás do Táxi correndo. 
b) Ficou combinada que nos encontraríamos na praça, em 
frente ao Banco Central. 
c) Eu visitei a Igreja do país que sofreu o atentado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Marque a alternativa CORRETA em vista da 
regência do verbo em cada uma das frases a seguir: 
a) A temperatura da minha cidade, a que estou 
acostumado, é bem mais baixa. 
b) O programa que estávamos assistindo foi cancelado 
pelo estúdio por falta de audiência. 
c) Neste local, é proibido a entrada de pessoas não 
autorizadas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Qual das palavras abaixo estão relacionadas 
corretamente, no que diz respeito à derivação 
vocabular formada pela flexão do verbo para a forma 
do particípio? 
a) Omitir – omisso. 
b) Correr – corrido. 
c) Restringir – restrito. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Identifique a frase que apresente um desvio 
referente à concordância verbal. 
a) Os Estados Unidos está concedendo auxílio financeiro 
aos países afetados pela guerra. 
b) Quantos de nós comemoraremos a festa de fim de ano 
no sítio? 
c) Quantos de nós passarão o Natal na casa da vovó? 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTO DO SUS 

 
16) Conforme a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de 
setembro de 1990 e suas alterações. Art. 5º São 

objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: Assinale a 
alternativa INCORRETA. 
a) a identificação e divulgação dos fatores condicionantes 
e determinantes da saúde. 
b) a formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social, a observância 
do disposto no § 1º do art. 2º desta lei. 
c) a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Segundo a Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de 
setembro de 1990 e suas alterações, leia os contextos 
abaixo: 
[1] As ações desenvolvidas pela Fundação das 
Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional do Câncer, 
supervisionadas pela direção nacional do Sistema 
Único de Saúde (SUS), permanecerão como referencial 
de prestação de serviços, formação de recursos 
humanos e para transferência de tecnologia. [2] A 
gratuidade das ações e serviços de saúde fica 
preservada nos serviços públicos contratados, 
ressalvando-se as cláusulas dos contratos ou 
convênios estabelecidos com as entidades privadas. 
a) Apenas o primeiro contexto está correto. 
b) Apenas o segundo contexto está correto. 
c) Os dois contextos estão corretos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) Sobre Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de 
setembro de 1990 e suas alterações. Analise as 
afirmativas abaixo: 
I- Os serviços privados de assistência à saúde 
caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de 
profissionais liberais, legalmente habilitados, e de 
pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 
II- A assistência à saúde é livre à iniciativa pública. 
III- Na prestação de serviços privados de assistência à 
saúde, serão observados os princípios éticos e as 
normas expedidas pelo órgão de direção do Sistema 
Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu 
funcionamento. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c) Apenas I e III. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
19) Conforme a  Lei Orgânica da Saúde 8080, de 19 de 
setembro de 1990 e suas alterações. Art. 32. São 
considerados de outras fontes os recursos 
provenientes de: Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) serviços que possam ser prestados sem prejuízo da 
assistência à saúde. 
b) ajuda, contribuições, doações e donativo. 
c) alienações patrimoniais e rendimentos de capital. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
20) Referente a Política Nacional de Atenção Básica 
Art. 9º Compete às Secretarias Estaduais de Saúde e 
ao Distrito Federal a coordenação do componente 
estadual e distrital da Atenção Básica, no âmbito de 
seus limites territoriais e de acordo com as políticas, 
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diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo 
responsabilidades dos Estados e do Distrito Federal: 
Marque verdadeiro ou falso: 
(      )  pactuar, na Comissão Intergestores Bipartite 
(CIB) e Colegiado de Gestão no Distrito Federal, 
estratégias, diretrizes e normas para a implantação e 
implementação da Política Nacional de Atenção Básica 
vigente nos Estados e Distrito Federal. 
(  )  destinar recursos estaduais para compor o 
financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 
regular e automático, prevendo, entre outras formas, o 
repasse fundo a fundo para custeio e investimento das 
ações e serviços. 
(  )  ser corresponsável pelo monitoramento das ações 
de Atenção Básica nos municípios. 
(    )  analisar os dados de interesse estadual gerados 
pelos sistemas de informação, utilizá-los no 
planejamento e divulgar os resultados obtidos. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) V-F-V-V. 
b) F-V-V-F. 
c) V-V-V-V. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
21) Segundo a  Política Nacional de Atenção Básica, a 
respeito das Unidade Odontológica Móvel 
Recomenda-se veículo devidamente adaptado para a 
finalidade de atenção à saúde bucal, equipado com: 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
a) mocho odontológico; autoclave; amalgamador. 
b) conjunto peças de mão contendo micro-motor com peça 
reta e contra ângulo, e alta rotação. 
c) Compressor para uso odontológico com sistema de 
filtragem, aparelho de raios-x para radiografias periapicais 
e interproximais. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Segundo a Política Nacional de Atenção Básica 
sobre as Estratégia de Agentes Comunitários de 
Saúde (EACS): Assinale a alternativa CORRETA. 
a) o cumprimento da carga horária integral de 30 horas 
semanais por toda a equipe de agentes comunitários, por 
cada membro da equipe; composta por ACS e enfermeiro 
supervisor. 
b) o enfermeiro supervisor e os ACS devem estar 
cadastrados no SCNES vigente, vinculados à equipe. 
c) cada ACS deve realizar as ações previstas nas 
regulamentações vigentes e nesta portaria e ter uma 
microárea sob sua responsabilidade, cuja população não 
ultrapasse 450 pessoas. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
23) Conforme a  Política Nacional de Atenção Básica 
sobre as equipes de atenção básica para populações 
específicas, leia os contextos abaixo: 
[1] Todos os profissionais do SUS e, especialmente, 
da Atenção Básica são responsáveis pela atenção à 
saúde de populações que apresentem 
vulnerabilidades sociais específicas e, por 
consequência, necessidades de saúde específicas, 
assim como pela atenção à saúde de qualquer outra 
pessoa. Isso porque a Atenção Básica possui 
responsabilidade direta sobre ações de saúde em 
determinado território, considerando suas 
singularidades, o que possibilita intervenções mais 
oportunas nessas situações específicas, com o 
objetivo de ampliar o acesso à RAS e ofertar uma 

atenção integral à saúde. [2] Assim, toda equipe de 
Atenção Básica deve realizar atenção à saúde de 
populações específicas. Em algumas realidades, 
contudo, ainda é possível e necessário dispor, além 
das equipes descritas anteriormente, de equipes 
adicionais para realizar as ações de saúde à 
populações específicas no âmbito da Atenção Básica, 
que devem atuar de forma integrada para a 
qualificação do cuidado no território. Aponta-se para 
um horizonte em que as equipes que atuam na 
Atenção Básica possam incorporar tecnologias 
dessas equipes específicas, de modo que se faça uma 
transição para um momento em que não serão 
necessárias essas equipes específicas, e todas as 
pessoas e populações serão acompanhadas pela eSF. 
a) Apenas o primeiro contexto está correto. 
b) Apenas o segundo contexto está correto. 
c) Os dois contextos estão corretos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
24) Segundo a Política Nacional de Atenção Básica 
Para operacionalizar a atenção à saúde das 
comunidades ribeirinhas dispersas no território de 
abrangência, a eSFR receberá incentivo financeiro de 
custeio para logística, que considera a existência das 
seguintes estruturas: 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) até 5 (cinco) unidades de apoio (ou satélites), 
vinculadas e informadas no Cadastro Nacional de 
Estabelecimento de Saúde vigente, utilizada(s) como 
base(s) da(s) equipe(s), onde será realizada a atenção de 
forma descentralizada.  
b) até 6 (seis) embarcações de pequeno porte exclusivas 
para o deslocamento dos profissionais de saúde da(s) 
equipe(s) vinculada(s)s ao Estabelecimento de Saúde de 
Atenção Básica. 
c) Todas as unidades de apoio ou satélites e embarcações 
devem estar devidamente informadas no Cadastro 
Nacional de Estabelecimento de Saúde vigente, a qual as 
eSFR estão vinculadas. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
25) Conforme a  Política Nacional de Atenção Básica 
sobre as Atribuições do ACS, analise as afirmativas 
abaixo: 
I - Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias 
em base geográfica definida e cadastrar todas as 
pessoas de sua área, mantendo os dados atualizados 
no sistema de informação da Atenção Básica vigente, 
utilizando-os de forma sistemática, com apoio da 
equipe, para a análise da situação de saúde, 
considerando as características sociais, econômicas, 
culturais, demográficas e epidemiológicas do 
território, e priorizando as situações a serem 
acompanhadas no planejamento local. 
II - Utilizar instrumentos para a coleta de informações 
que apoiem no diagnóstico demográfico e 
sociocultural da comunidade. 
III - Registrar, para fins de planejamento e 
acompanhamento das ações de saúde, os dados de 
nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à 
saúde, garantido o sigilo ético. 
IV - Desenvolver ações que busquem a integração 
entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, 
considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos 
sociais ou coletividades. 
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Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III e IV. 
c) I, II, III e IV. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 
26) Segundo a  Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 
2017,art. 3º São Princípios e Diretrizes do SUS e da 
RAS a serem operacionalizados na Atenção Básica: 
São Diretrizes EXCETO: 
a) Universalidade. 
b) Regionalização e Hierarquização. 
c) Resolutividade. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
27) Conforme a  Portaria nº 2.436, de 21 de setembro 
de 2017, leia os contextos abaixo: 
[1] A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é 
resultado da experiência acumulada por um conjunto 
de atores envolvidos historicamente com o 
desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único 
de Saúde (SUS), como movimentos sociais, 
população, trabalhadores e gestores das três esferas 
de governo. Esta Portaria, conforme normatização 
vigente no SUS, que define a organização em Redes 
de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para um 
cuidado integral e direcionado às necessidades de 
saúde da população, destaca a Atenção Básica como 
primeiro ponto de atenção e porta de entrada 
preferencial do sistema, que deve ordenar os fluxos e 
contrafluxos de pessoas , produtos e informações em 
todos os pontos de atenção à saúde.[2] Esta Política 
Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família 
sua estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da Atenção Básica. Contudo reconhece 
outras estratégias de organização da Atenção Básica 
nos territórios, que devem seguir os princípios e 
diretrizes da Atenção Básica e do SUS, configurando 
um processo progressivo e singular que considera e 
inclui as especificidades locorregionais, ressaltando a 
dinamicidade do território e a existência de 
populações específicas, itinerantes e dispersas, que 
também são de responsabilidade da equipe enquanto 
estiverem no território, em consonância com a política 
de promoção da equidade em saúde. 
a) Apenas o primeiro contexto está correto. 
b) Apenas o segundo contexto está correto. 
c) Os dois contextos estão corretos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
28) Conforme a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 
2017, sobre os tipos de unidades e equipamentos de 
Saúde, sobre as Unidade Básica de Saúde Fluvial 
Recomenda-se os seguintes ambientes: Assinale a 
alternativa CORRETA. 
a) consultório médico; consultório de enfermagem. 
b) área para assistência farmacêutica, laboratório, sala de 
vacina. 
c)  sala de procedimentos; e, se forem compostas por 
profissionais de saúde bucal, será necessário consultório 
odontológico com equipo odontológico completo. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
29) Sobre a  Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 
2017, é fundamental que o processo de trabalho na 
Atenção Básica se caracteriza por responsabilização 
sanitária: 

a) Papel que as equipes devem assumir em seu território 
de referência (adstrição), considerando questões 
sanitárias, ambientais (desastres, controle da água, solo, 
ar), epidemiológicas (surtos, epidemias, notificações, 
controle de agravos), culturais e socioeconômicas, 
contribuindo por meio de intervenções clínicas e sanitárias 
nos problemas de saúde da população com residência 
fixa, os itinerantes (população em situação de rua, 
ciganos, circenses, andarilhos, acampados, assentados, 
etc) ou mesmo trabalhadores da área adstrita. 
b) A responsabilização é fundamental para a efetivação da 
Atenção Básica como contato e porta de entrada 
preferencial da rede de atenção, primeiro atendimento às 
urgências/emergências, acolhimento, organização do 
escopo de ações e do processo de trabalho de acordo 
com demandas e necessidades da população, através de 
estratégias diversas (protocolos e diretrizes clínicas, linhas 
de cuidado e fluxos de encaminhamento para os outros 
pontos de atenção da RAS, etc). Caso o usuário acesse a 
rede através de outro nível de atenção, ele deve ser 
referenciado à Atenção Básica para que siga sendo 
acompanhado, assegurando a continuidade do cuidado. 
c) Adscrição de usuários e desenvolvimento de relações 
de vínculo e responsabilização entre a equipe e a 
população do seu território de atuação, de forma a facilitar 
a adesão do usuário ao cuidado compartilhado com a 
equipe (vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a 
profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência 
para o seu cuidado). 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
30) Segundo a Política Nacional de Regulação do 
Sistema Único de Saúde - SUS.Art. 2º - As ações de 
que trata a Política Nacional de Regulação do SUS 
estão organizadas em três dimensões de atuação, 
necessariamente integradas entre si: Com base nessa 
informação leia os contextos abaixo: 
[1] Regulação de Sistemas de Saúde: tem como objeto 
os sistemas municipais, estaduais e nacional de 
saúde, e como sujeitos seus respectivos gestores 
públicos, definindo a partir dos princípios e diretrizes 
do SUS, macrodiretrizes para a Regulação da Atenção 
à Saúde e executando ações de monitoramento, 
controle, avaliação, auditoria e vigilância desses 
sistemas; [2] Regulação da Atenção à Saúde: exercida 
pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, 
conforme pactuação estabelecida no Termo de 
Compromisso de Gestão do Pacto pela Saúde; tem 
como objetivo garantir a adequada prestação de 
serviços à população e seu objeto é a produção das 
ações diretas e finais de atenção à saúde, estando, 
portanto, dirigida aos prestadores públicos e privados, 
e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, 
definindo estratégias e macrodiretrizes para a 
Regulação do Acesso à Assistência e Controle da 
Atenção à Saúde, também denominada de Regulação 
Assistencial e controle da oferta de serviços 
executando ações de monitoramento, controle, 
avaliação, auditoria e vigilância da atenção e da 
assistência à saúde no âmbito do SUS. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas o primeiro contexto está correto. 
b) Apenas o segundo contexto está correto. 
c) Os dois contextos estão corretos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
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31) Conforme a  Política Nacional de Regulação do 
Sistema Único de Saúde - SUS.art. 6º - Os processos 
de trabalho que compõem a Regulação do Acesso à 
Assistência serão aprimorados ou implantados de 
forma integrada, em todos as esferas de gestão do 
SUS, de acordo com as competências de cada esfera 
de governo. Com base nessa informação leia as 
afirmativas abaixo: 
I- As áreas técnicas de regulação, controle e avaliação 
deverão construir conjuntamente as estratégias de 
ação e de intervenção necessárias à implantação 
desta Política, dos processos de trabalho, bem como 
captação, análise e manutenção das informações 
geradas. 
II- As informações geradas pela área técnica da 
regulação do acesso servirão de base para o 
processamento da produção, sendo condicionantes 
para o faturamento, de acordo com normalização 
específica da União, dos Estados e dos Municípios. 
III- Os processos de autorização de procedimentos 
como a Autorização de Internação Hospitalar - AIH e a 
Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade - 
APAC serão totalmente integrados às demais ações da 
regulação do acesso, que fará o acompanhamento dos 
fluxos de referência e contra-referência baseado nos 
processos de programação assistencial. 
Assinale a alternativa CORRETA 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II. 
c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Referente  Política Nacional de Regulação do 
Sistema Único de Saúde – SUS,  Art. 9º - O Complexo 
Regulador é a estrutura que operacionaliza as ações 
da regulação do acesso, podendo ter abrangência e 
estrutura pactuadas entre gestores, conforme os 
seguintes modelos: Com base nessa informação 
assinale a alternativa que refere-se ao Complexo 
Regulador Estadual: 
a) gestão e gerência da Secretaria de Estado da Saúde, 
regulando o acesso às unidades de saúde sob gestão 
estadual e a referência interestadual e intermediando o 
acesso da população referenciada às unidades de saúde 
sob gestão municipal, no âmbito do Estado. 
b) gestão e gerência da Secretaria de Estado da Saúde, 
regulando o acesso às unidades de saúde sob gestão 
estadual e intermediando o acesso da população 
referenciada às unidades de saúde sob gestão municipal, 
no âmbito da região, e a referência interregional, no 
âmbito do Estado. 
c) gestão e gerência compartilhada entre a Secretaria de 
Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde 
que compõem a região, regulando o acesso da população 
própria e referenciada às unidades de saúde sob gestão 
estadual e municipal, no âmbito da região, e a referência 
inter-regional, no âmbito do Estado. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
33) De acordo com o  Plano Nacional de Saúde 2016-
2019, assinale alternativa que refere-se a Objetivo 04. 
a) Ampliar e qualificar o acesso aos serviços de saúde, em 
tempo adequado, com ênfase na humanização, equidade 
e no atendimento das necessidades de saúde, 
aprimorando a política de atenção básica e especializada, 
ambulatorial e hospitalar.  

b) Aprimorar e implantar as Redes de Atenção à Saúde 
nas regiões de saúde, com ênfase na articulação da Rede 
de Urgência e Emergência, Rede Cegonha, Rede de 
Atenção Psicossocial, Rede de Cuidados à Pessoa com 
Deficiência, e da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 
com Doenças Crônicas. 
c) Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da 
população, considerando os determinantes sociais, por 
meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com 
foco na prevenção de doenças crônicas não 
transmissíveis, acidentes e violências, no controle das 
doenças transmissíveis e na promoção do envelhecimento 
saudável. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Segundo o Plano Nacional de Saúde 2016-2019 leia 
os contexto abaixo: 
[1] A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência faz 
parte do Programa Viver sem Limite, com atuação 
multisetorial, lançado ao final de 2011. O seu “Eixo 
Cuidado” é da responsabilidade do MS.  [2] Esta linha 
de ação do Plano Viver sem Limite é composta por um 
eixo da atenção que contempla o atendimento 
odontológico, a reabilitação, a implantação de oficinas 
ortopédicas, a triagem neonatal, incluindo os testes do 
pezinho, da orelhinha e do olhinho, englobando a 
atenção para todos os tipos de deficiência: auditiva, 
física, visual, intelectual, ostomia e múltiplas 
deficiências. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas o primeiro contexto está correto. 
b) Apenas o segundo contexto está correto. 
c) Os dois contextos estão corretos. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
35) Conforme o Plano Nacional de Saúde 2016-2019, 
sobre o sistema Brasileiro de Transplantes leia as 
afirmativas abaixo: 
I- O Sistema Brasileiro de Transplantes é líder em 
crescimento na América Latina e no mundo em 
doadores efetivos nos últimos quatro anos. Em 
relação ao número de doadores efetivos, 
considerando a população estimada pelo IBGE, 
alcançamos 6,60 doadores efetivos por milhão de 
população no primeiro semestre de 2015.    
II- O número de transplantes de órgãos sólidos 
realizados no SUS dobrou em 2014 em relação ao ano 
de 2002, passando de 5.266 para 10.677, considerando 
tanto os transplantes de células e tecidos, quanto de 
órgãos. A porcentagem de aceitação em relação à 
autorização familiar para a doação alcançou 58% em 
2014.    
III- O Registro Nacional de Doadores Voluntários de 
Medula Óssea (REDOME), alcançou em 2015 mais de 
3,7 milhões de doadores cadastrados, sendo o terceiro 
maior registro mundial de doadores voluntários de 
medula óssea. A evolução sustentada no número de 
doadores e do número total de transplantes de órgãos 
se deve à manutenção dos investimentos feitos pelo 
Governo Federal na estruturação do Sistema Nacional 
de Transplantes (SNT) e na capacitação dos atores 
envolvidos, bem como às campanhas anuais de 
sensibilização promovidas para despertar a 
solidariedade das famílias.   
Assinale a alternativa CORRETA 
a) Apenas I e III. 
b) Apenas II. 
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c) I, II e III. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
36) Nos membros superiores, a mão é ____________ 
em relação ao braço e este é ___________ em relação 
à mão, pois a mão está mais distante da raiz do 
membro que o braço. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto, respectivamente: 
a) distal / proximal 
b) proximal / distal 
c) medial / distal 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
37) Assinale a alternativa correspondente ao osso que 
possui uma ou mais cavidades, revestidas de mucosa, 
de volume variável e contendo ar: 
a) Laminar. 
b) Sesamoide. 
c) Pneumático. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
38) É doença infecciosa aguda causada pelo 
Estreptococo ß hemolítico do grupo A, produtor de 
toxina pirogênica (eritrogênica), que pode raramente 
ser devida à infecção pelo estreptococo dos grupos C 
e G. Ocorre mais frequentemente associada à faringite 
e, ocasionalmente, aos impetigos.  Atualmente, a 
forma toxêmica grave é pouco comum: 
a) Sarampo. 
b) Escarlatina. 
c) Rubéola. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
39) A resposta fisiológica esperada ou previsível 
causada por uma medicação é denominada: 
a) Efeito terapêutico. 
b) Efeito colateral. 
c) Efeito adverso. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
40) A assistência ao recém-nascido deve ser ancorada 
nos seguintes objetivos: 
I - Observar e avaliar suas condições vitais, físicas e 
comportamentais. 
II - Atender todas as necessidades básicas e 
específicas do recém-nascido. 
III - Proteger a criança dos riscos do meio ambiente. 
Sobre os itens acima, está CORRETO o que se afirma 
em: 
a) II e III, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) I, II, III. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
41) Assinale uma alternativa que NÃO apresenta uma 
manifestação sistêmica da dor no período neonatal: 
a) Aumento da motilidade gástrica. 
b) Aumento da frequência cardíaca e pressão arterial, e 
variação de pressão intracraniana. 
c) Elevação do consumo de oxigênio, queda na saturação 
de oxigênio e alteração na relação ventilação/perfusão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

42) Assinale a alternativa correspondente à separação 
total ou parcial das camadas de uma ferida: 
a) Fístula. 
b) Evisceração. 
c) Deiscência. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
43) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correspondente ao conceito de cicatrização 
por primeira intenção: 
a) Ocorre em feridas realizadas de maneira asséptica, 
com um mínimo de destruição tecidual e que são 
devidamente fechadas, cicatrizando com pouca reação 
tecidual. O tecido de granulação não é visível. 
b) Designa a aproximação das margens da ferida (pele e 
subcutâneo) após o tratamento aberto inicial. Isto ocorre 
principalmente quando da existência de infecção, que 
deve ser tratada primeiramente, para então ser suturada 
posteriormente. 
c) Acontece em feridas nas quais as bordas não foram 
aproximadas com perda excessiva de tecido com a 
presença ou não de infecção. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
44) Segundo a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória, assinale a alternativa que contempla 
uma doença de notificação compulsória imediata: 
a) Febre de Chikungunya. 
b) Febre amarela. 
c) Leishmaniose Tegumentar Americana. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
45) Para um lactente de cinco meses a vacina 
indicada, segundo o Calendário Nacional de 
Vacinação vigente, é: 
a) Pneumocócica 10 Valente (conjugada). 
b) Meningocócica C (conjugada). 
c) Pneumocócica 23 Valente. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
46) De acordo com o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, assinale a alternativa 
que contempla um direito desses profissionais: 
a) Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e 
meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar 
cursos, palestras, conferências, sobre assuntos de sua 
competência e/ou divulgar eventos com finalidade 
educativa e de interesse social. 
b) Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e 
meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar 
cursos, palestras, conferências, sobre assuntos diversos 
com finalidade recreativa. 
c) Utilizar-se de veículos de comunicação, mídias sociais e 
meios eletrônicos para conceder entrevistas, ministrar 
cursos, palestras, conferências, somente para divulgar 
eventos com finalidade de obter recursos financeiros. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
47) A confirmação laboratorial em vida, dos casos de 
raiva humana, pode ser realizada por, EXCETO: 
a) Reação em cadeia da polimerase (PCR) – detecção e 
identificação de RNA do vírus da raiva. 
b) Prova biológica (PB) – isolamento do vírus, através da 
inoculação em camundongos ou cultura de células. 
c) Detecção de anticorpos específicos no soro ou líquido 
cefalorraquidiano, pela técnica de soroneutralização em 
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cultura celular, em pacientes sem antecedentes de 
vacinação antirrábica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
48) Assinale a alternativa correspondente à doença 
exantemática aguda, de etiologia viral, que apresenta 
alta contagiosidade. Sua importância epidemiológica 
está relacionada ao risco de abortos, natimortos e à 
sua síndrome congênita: 
a) Varíola. 
b) Rubéola. 
c) Sarampo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
49) Sobre o período toxêmico do sarampo, é 
CORRETO afirmar que: 
a) Ocorrência de superinfecção viral ou bacteriana é 
facilitada pelo comprometimento da resistência do 
hospedeiro à doença. São frequentes as complicações, 
principalmente nas crianças até os 2 anos de idade, 
especialmente as desnutridas, e nos adultos jovens. 
b) Dura cerca de 7 dias, iniciando-se com período 
prodrômico, quando surge a febre, acompanhada de 
tosse, coriza, conjuntivite e fotofobia. Do 2º ao 4º dia 
desse período, surge o exantema, quando se acentuam os 
sintomas iniciais. O paciente apresenta prostração e 
lesões características de sarampo. 
c) Caracteriza-se pela diminuição dos sintomas, com 
declínio da febre. O exantema torna-se escurecido e, em 
alguns casos, surge descamação fina, lembrando farinha, 
daí o nome de furfurácea. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
50) O período de incubação da Leptospirose: 
a) Varia de 15 a 40 dias (média entre 20 e 34 dias). 
b) Varia de 1 a 30 dias (média entre 5 e 14 dias). 
c) Varia de 24 a 45 dias (média entre 25 e 32 dias). 
d) Nenhuma das alternativas. 
 


