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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1  - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1 

2  - CONHECIMENTOS GERAIS DE LEIS DA ÁREA DA SAÚDE: Questões de 06 a 10 – Página 2 

3  - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS: Questões de 11 a 15 – Páginas 2 e 3. 

4  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 16 a 20. 

• AGENTE DE COMBATE A DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS: Páginas 3 e 4 

• TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL: Página 4 

• TÉCNICO EM ENFERMAGEM: Página 5 

• ENFERMEIRO: Páginas 5 e 6 

• TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAMU): Página 6 

• CONDUTOR/SOCORRISTA (SAMU): Página 7 

• FONOAUDIÓLOGO: Páginas 7 e 8 

• NUTRICIONISTA: Páginas 8 e 9 

• ODONTÓLOGO: Páginas 9 e 10 

• FISIOTERAPEUTA: Páginas 10 e 11 

• PSICÓLOGO: Páginas 11 e 12 

• FARMACÊUTICO: Páginas 12 e 13 

• MÉDICO CLÍNICO GERAL: Páginas 13 e 14 

• MÉDICO GINECOLOGISTA: Páginas 14 e 15 

• MÉDICO PNEUMOLOGISTA: Páginas 15 e 16 

• MÉDICO PSIQUIATRA: Páginas 17 e 18 

• MÉDICO PSIQUIATRA: Páginas 17 e 18 

• ASSISTENTE SOCIAL: Páginas 18 e 19 

5  -  

PROCESSO SELETIVO 002/2018 

CADERNO DE AVALIAÇÕES    
(HORÁRIO 1) 



 

 www.psconcursos.com.br                                                                                                                            PROCESSO SELETIVO 002/2018 - SOMBRIO/SC. 

Página 1 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo para responder às próximas questões: 

O açúcar 

O branco açúcar que adoçará meu café  

nesta manhã de Ipanema  

não foi produzido por mim  

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro  

e afável ao paladar  

como beijo de moça, água  

na pele, flor  

que se dissolve na boca. Mas este açúcar  

não foi feito por mim. 
 

Este açúcar veio  

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, dono da 
mercearia.  

Este açúcar veio  

de uma usina de açúcar em Pernambuco  

ou no Estado do Rio  

e tampouco o fez o dono da usina. 
 

Este açúcar era cana  

e veio dos canaviais extensos  

que não nascem por acaso  

no regaço do vale. 
 

Em lugares distantes, onde não há hospital  

nem escola,  

homens que não sabem ler e morrem de fome  

aos 27 anos  

plantaram e colheram a cana  

que viraria açúcar. 
 

Em usinas escuras,  

homens de vida amarga  

e dura  

produziram este açúcar  

branco e puro  

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Ferreira Gullar 
 

01 – Assinale a alternativa que contenha conceitos 
presentes no poema de Ferreira Gullar: 

A) O poema se trata de uma crítica às relações de 
trabalho no campo. 

B) Metaforicamente, o poeta usa o açúcar para retratar os 
obstáculos da vida. 

C) O poeta propõe uma reflexão, a partir do açúcar, para 
o consumo de objetos do cotidiano. 

D) Por ser de berço elitizado, o poeta defende produtores 
de cana de açúcar, deixando evidente sua importância 
na produção deste produto. 

E) O poema é um eficaz registro sobre o processo de 
produção de açúcar. 

02 – Pode-se afirmar que o poema aborda uma crítica 
social ao: 

A) Apresentar os altos preços cobrados pelos donos de 
mercearias. 

B) Evidenciar as precárias condições de produção nos 
canaviais. 

C) Denunciar trabalho escravo nas usinas de 
Pernambuco. 

D) Problematizar a qualidade do açúcar que chega ao 
consumidor. 

E) Apresentar a dependência que as pessoas têm deste 
bem de consumo. 

 

03 – Observe o trecho abaixo e a expressão 
destacada, depois assinale a alternativa que contenha 
a figura de linguagem descrita: 

Em usinas escuras,  

homens de vida amarga  

e dura  

produziram este açúcar  

branco e puro  

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 

Alternativas: 

A) Metonímia    

B) Personificação 

C) Comparação    

D) Metáfora 

E) Antítese  

 

04 – No quinto verso da primeira estrofe do poema, há 
um pronome oblíquo em negrito. Está partícula 
substitui qual substantivo anteriormente citado? 

A) Café     

B) Açucareiro 

C) Açúcar    

D) Paladar 

E) Beijo  

 

05 – Assinale a alternativa que contenha 
palavra/expressão que possa substituir a palavra 
destacada mantendo o sentido e a correção 
gramatical: 

Este açúcar veio  

de uma usina de açúcar em Pernambuco  

ou no Estado do Rio  

e tampouco o fez o dono da usina. 

Alternativas: 

A) Também não   

B) Em absoluto 

C) Certamente    

D) Talvez 

E) Supostamente  
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CONHECIMENTOS GERAIS                       
LEIS DA ÁREA DA SAÚDE 

06 – Conforme Art. 38 da Lei Federal nº 8.080/1990. 
Não será permitida a destinação de subvenções e 
auxílios a instituições prestadoras de serviços de 
saúde com finalidade: 

A) Gerencial.   B) Lucrativa. 

C) Filantrópica.   D) Assistencial. 

E) Governamental. 
 

07 – Ainda conforme a lei 8.080, em seu Art. 5º, são 
objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS): 

I. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde; 

II. 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; 

III. A assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização Individualizadas das ações assistenciais e das 
atividades somente curativas. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

08 – O art. 7º da lei Federal 8.080 descreve sobre as 
ações e serviços públicos de saúde e os serviços 
privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da 
Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios: 

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 
os níveis de assistência; 

II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto 
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema; 

III. Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 

IV. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 
privilégios de qualquer espécie. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

09 – Conforme a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, 
dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

Em seu Art. 2°, 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 Quinquenal do Ministério 
da Saúde; 

IV. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados somente pelos municípios. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

10 – No Art 4º da Lei 8.142, para receberem os 
recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, 
os Estados e o Distrito Federal deverão contar com, 
EXCETO: 

A) Fundo de Saúde. 

B) Conselho de Saúde, com composição paritária. 

C) Plano de previdência privada. 

D) Plano de saúde. 

E) Relatórios de gestão que permitam o controle. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS                                         
ATUALIDADES E MUNICIPAIS 

11 – Logo após a Greve dos Caminhoneiros o 
presidente Michel Temer anunciou dia 01 de junho de 
2018, Ivan Monteiro como novo presidente da 
Petrobrás. Temer fez um pronunciamento no Palácio 
do Planalto após Ivan Monteiro aceitar o convite para 
assumir o comando da Petrobrás. A escolha de Ivan 
Monteiro se deu por: 

A) O ex-presidente, Pedro Parente pediu demissão da 
presidência da estatal, no mesmo dia, pela manhã. 

B) O ex-presidente, José Sérgio Gabriele foi condenado 
a pagar R$ 250 milhões por danos ao erário na compra 
da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA)  

C) O ex-presidente, Pedro Parente foi demitido por justa 
causa, depois de ser citado em 5 delações no Lava 
Jato. 

D) Aldemir Bendine, ex-presidente da Petrobrás foi 
condenado por Moro a 11 anos de prisão pela 
operação Lava Jato.  

E) O ex-presidente, Pedro Parente pediu afastamento do 
cargo para tratamento de saúde. 

 

12 – Ainda com relação a greve dos caminhoneiros, 
que ocorreu no final do mês de maio de 2018, assinale 
a alternativa que indique de forma CORRETA qual foi 
a duração da greve: 

A) 7 dias   B) 8 dias 

C) 10 dias   D) 11 dias 

E) 13 dias 
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13 - Luiz Inácio Lula da Silva é primeiro ex-presidente 
brasileiro preso por crime comum. Condenado a 12 
anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e 
lavagem de dinheiro, ele teve a prisão determinada 
pelo juiz federal Sérgio Moro. Antes de Lula, porém, 
outros ex-presidentes brasileiros foram presos, mas 
todos por motivos políticos, sendo estes, EXCETO: 

A) Hermes da Fonseca 

B) Washington Luís 

C) Artur Bernardes 

D) Juscelino Kubitschek 

E) Fernando Henrique Cardoso 
 

14 - Um grupo de 12 garotos de 11 a 16 anos e seu 
técnico de futebol de 25 anos entraram em uma 
caverna no dia 23 de junho de 2018 para se proteger 
do mau tempo, mas acabaram presos na caverna 
depois da chuva ficar intensa e alagar a caverna. Eles 
ficaram isolados e sem comida por 9 dias. Os 
mergulhadores levaram 90 minutos para percorrer os 
quatro quilômetros entre a entrada do complexo das 
cavernas e o local onde o grupo de garotos e seu 
técnico conseguiu se abrigar, fugindo da inundação. 
Depois de 3 dias de resgate, todos os 13 foram 
retirados, e estão bem. 

Assinale a alternativa que indique de forma CORRETA 
onde isto ocorreu: 

A) Tailândia   B) Filipinas 

C) Indonésia   D) Tanzânia 

E) Islândia 
 

15 – De acordo com o site oficial municipal de 
Sombrio/SC, a emancipação do município aconteceu 
em 30 de dezembro de 1953, por meio da Lei nº 133. 
Antes da emancipação, Sombrio pertencia ao 
município de: 

A) Balneário Gaivota 

B) Araranguá 

C) Turvo 

D) Santa Rosa do Sul 

E) Jacinto Machado 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS             
AGENTE DE COMBATE A               

DOENÇAS EPIDEMIOLÓGICAS 

16 - O Agente de Combate às Endemias tem como 
atribuição o exercício de atividades de vigilância, 
prevenção e controle de doenças e promoção da 
saúde, desenvolvidas em conformidade com as 
diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada 
ente federado. 

São consideradas atividades típicas do Agente de 
Combate às Endemias, em sua área geográfica de 
atuação: 

I. Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da 
comunidade relativas à prevenção e ao controle de 
doenças e agravos à saúde; 

II. Realização de ações de prevenção e controle de doenças 
e agravos à saúde, sem interação com o Agente 
Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica; 

III. Identificação de casos suspeitos de doenças e agravos à 
saúde e encaminhamento, quando indicado, para a 
unidade de saúde de referência, assim como comunicação 
do fato à autoridade sanitária responsável; 

IV. Divulgação de informações para a comunidade sobre 
sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de 
doenças e sobre medidas de prevenção individuais e 
coletivas; 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

17 - Em relação à doença ESQUISTOSOMOSE 
classifique como Verdadeiros (V) ou Falsos (F) os 
itens abaixo: 

(    )  A esquistossomose mansoni é uma doença parasitária, 
causada pelo trematódeo Schistosoma mansoni. No Brasil, 
a Esquistossomose é conhecida popularmente como 
“xistose”, “barriga d’água” e “doença dos caramujos”. 

(    )  Somente três espécies são consideradas hospedeiros 
intermediários naturais da esquistossomose: B. glabrata, 
B. straminea e B. tenagophila. 

(    ) Na fase adulta, o parasita vive nos vasos sanguíneos do 
intestino e fígado do hospedeiro definitivo. 

(    )  O homem é o principal hospedeiro definitivo e, nele, o 
parasita apresenta a forma adulta, reproduz-se 
sexuadamente. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F.   B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V.   D) V, V, F, V. 

E) V, V, V, V.  
 

18 - Ao longo dos anos, o Aedes aegypti tem se 
adaptado e aperfeiçoado suas formas de reprodução. 
Conforme essas alterações, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) O Aedes aegypti tem hábitos diurnos, no interior da 
residência ele pode ser encontrado, 
preferencialmente, em locais sombreados e escuros. 

B) Aedes aegypti transmite, comprovadamente, dengue, 
febre amarela urbana, Zika e chikungunya. 

C) O Aedes aegypti se reproduz apenas em água limpa. 

D) O Aedes aegypti não transmite a vírus do HIV. 

E) A participação popular e a cooperação de todos os 
cidadãos no monitoramento e vigilância de seu próprio 
imóvel combate o vetor. 

 

19 – __________________ significa “aqueles que se 
dobram” em um dos idiomas da Tanzânia. Trata-se de 
uma referência à aparência curvada dos pacientes 
que foram atendidos na primeira epidemia 
documentada no país, localizado no leste da África, 
entre 1952 e 1953.  
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Complete o texto acima com a alternativa CORRETA: 

A) Dengue. 

B) Febre Amarela. 

C) Zika. 

D) Chikungunya. 

E) Leishmaniose. 
 

20 - O combate mais eficaz contra a proliferação de 
mosquitos vetores de doenças, como o Aedes 
aegypti, que transmite dengue, o vírus da Zika e febre 
Chikungunya, é sem dúvida cortando o mal pela raiz, 
isto é, não deixando eles se desenvolverem. Uma das 
melhores alternativas para esse caso é a utilização de 
larvicidas biológicos para uso doméstico.  

Assinale abaixo o larvicida utilizado pelo Ministério da 
saúde: 

A) Pyriproxyfen. 

B) Cyenamax. 

C) Larvaritum. 

D) Piroxyamida. 

E) Permetrina. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL  

16 - A classificação dos resíduos, estabelecida nas 
resoluções do CONAMA, com base na composição e 
características biológicas, físicas e químicas, tem 
como finalidade propiciar o adequado gerenciamento 
desses resíduos, no âmbito interno e externo dos 
estabelecimentos de saúde. Os Resíduos estão 
classificados em grupos distintos: A, B, C, D e E. 
Assinale abaixo resíduo referente ao grupo C: 

A) Resíduos com risco químico: resíduos que apresentam 
risco potencial à saúde a ao ambiente devido às suas 
características próprias, tais como corrosividade, 
reatividade, inflamabilidade, toxicidade, citogenicidade 
e explosividade. 

B) Resíduos perfurocortantes: são objetos e intrumentos 
que contêm cantos, bordas, pontas ou protuberâncias 
rígidas e agudas, capazes de cortar e/ou perfurar. 

C) Rejeitos Radioativos: é considerado rejeito radioativo 
qualquer material resultante de atividade humana que 
contenha radionúcleos em quantidades superiores aos 
limites de eliminação especificadas na Norma CNEN-
CE-6.02 – Licenciamento de instalações radioativas. 

D) Resíduos com risco biológico; resíduos que 
apresentam risco potencial à saúde e ao ambiente 
devido à presença de agentes biológicos. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

17 - Competem ao Técnico em Saúde Bucal, sempre 
sob a supervisão do cirurgião-dentista, as seguintes 
atividades, além das estabelecidas para os auxiliares 
em saúde bucal:  

I. Participar do treinamento e capacitação de Auxiliar em 
Saúde Bucal e de agentes multiplicadores das ações de 
promoção à saúde;  

II. Participar das ações educativas atuando na promoção da 
saúde e na prevenção das doenças bucais;  

III. Participar na realização de levantamentos e estudos 
epidemiológicos, exceto na categoria de examinador;  

IV. Remover suturas; 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

18 - Relacione as colunas abaixo com relação à 
estrutura básica dos dentes: 
 

(1) Polpa 
(   )  Apresenta composição semelhante ao 

osso. 

(2) Dentina 
(   )  É uma porção rica em vasos sanguíneos e 

nervos que é formada por tecido conjuntivo 
e localiza-se no centro do dente. 

(3) Esmalte 
(   )  Uma substância extremamente resistente 

formada principalmente por fosfato de 
cálcio. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1, 3, 2.  B) 2, 3, 1.             C) 3, 2, 1. 

D) 2, 1, 3.  E) 3, 1, 2. 
 

19 – É vedado ao Técnico em Saúde Bucal, conforme 
Lei Nº 11.889, de 24 de dezembro de 2008 EXCETO: 

A) Exercer a atividade de forma autônoma. 

B) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a 
indicação técnica definida pelo cirurgião-dentista. 

C) Prestar assistência direta ou indireta ao paciente, sem 
a indispensável supervisão do cirurgião-dentista. 

D) Realizar, na cavidade bucal do paciente, 
procedimentos não discriminados no art. 5º desta Lei. 

E) Fazer propaganda de seus serviços, exceto em 
revistas, jornais e folhetos especializados da área 
odontológica. 

 

20 - Esterilização é o processo de destruição de todos 
os microrganismos, inclusive esporulados, a tal ponto 
que não seja mais possível detectá-los através de 
testes microbiológicos padrão. A probabilidade de 
sobrevida do microrganismo no item submetido ao 
processo de esterilização é menor que um em um 
milhão.  

Qual processo é o adequado para a realização deste 
procedimento em materiais odontológicos? 

A) Estufa. 

B) Ultrassom. 

C) Autoclavagem. 

D) Banho em glutaraldeído 2%. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

16 - O cálculo de gotejamento deverá ser realizado 
pelo profissional de enfermagem após a prescrição da 
Venóclise. Venóclise é o procedimento pelo qual se 
faz a administração regular de certa quantidade de 
líquido através de gotejamento controlado, sendo 
infundido num período pré-determinado.  

Para administrar 2000 ml de solução fisiológica 0,9% 
e 500 ml de solução glicosada a 5% em 24 horas, o 
fluxo de gotas por minuto deve ser de 
aproximadamente? 

A) 82 gts/min. 

B) 22 gts/min. 

C) 35 gts/min. 

D) 28 gts/min. 

E) 38 gts/min. 
 

17 - São atribuições do técnico de enfermagem quanto 
equipe do ESF, EXCETO: 

A) Participar das atividades de atenção realizando 
procedimentos regulamentados no exercício de sua 
profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, 
no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações etc.). 

B) Coordenar grupos de educação em saúde, grupos de 
convivência e grupos de meditação, bem como 
coordenar programas de saúde nas Unidades Básicas 
de Saúde. 

C) Realizar atividades programadas e de atenção à 
demanda espontânea. 

D) Realizar ações de educação em saúde à população 
adstrita, conforme planejamento da equipe. 

E) Participar do gerenciamento dos insumos necessários 
para o adequado funcionamento das UBS. 

 

18 - Os imunobiológicos são produtos farmacológicos 
produzidos a partir de micro-organismos vivos, 
subprodutos ou componentes, capazes de imunizar 
de forma ativa ou passiva. São produtos termolábeis, 
sensíveis ao calor, ao frio e à luz. Assim, de forma a 
manter sua potência, devem ser armazenados, 
transportados, organizados, monitorados, 
distribuídos e administrados adequadamente.  

Sendo assim os mesmos devem ficar na instância 
local (sala de vacina) numa temperatura de: 

A) +3ºC a +9ºC. 

B) +2ºC a +10ºC. 

C) +1ºC a +8ºC. 

D) +2ºC a +8ºC. 

E) -1ºC a +9ºC. 
 

19 - A administração de medicamentos por via 
intramuscular é um procedimento frequentemente 
realizado na prática de enfermagem, e envolve uma 
série de decisões complexas relacionadas ao volume 
a ser injetada, medicação a ser usada, técnica de 
administração, seleção do local e dispositivo.  

Considerando um paciente adulto, sem impedimento 
algum em todos os locais de aplicação, qual o local 
mais adequado para a aplicação? 

A) Deltoide. 

B) Face anterolateral da coxa. 

C) Vasto lateral da coxa. 

D) Ventro-glútea. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

20 – Paciente chega à unidade básica de saúde para 
realizar retirada de pontos e curativo, a mesma relata 
ter realizado a cirurgia de ooforectomia, qual 
procedimento foi realizado na paciente? 

A) Retirada das mamas. 

B) Retirada do útero. 

C) Retirada do baço. 

D) Retirada do rim. 

E) Retirada dos ovários. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
ENFERMEIRO  

16 - As vacinas são algumas das substâncias mais 
importantes da sociedade, pois elas atuam 
diretamente na prevenção de doenças. Sendo assim, 
são formas de evitar epidemias ou sofrimento pessoal 
com doenças e tratamentos. As vacinas agem contra 
vírus e bactérias que geram diferentes patologias ao 
corpo humano.  

Em relação às mudanças do calendário vacinal do 
Ministério da Saúde de 2018, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) À aplicação da vacina contra a febre amarela para 
crianças com 9 meses. A dose será aplicada em 
crianças nascidas a partir do ano de 2017, residentes 
em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, 
Rio Grande do Sul e Bahia. 

B) À vacina contra a varicela, o Ministério da Saúde passa 
a disponibilizar a segunda dose para crianças de 4 até 
6 anos de idade. 

C) A vacina meningocócica C conjugada para 
adolescentes de 11 a 14 anos. 

D) A primeira dose da varicela é aplicada aos 15 meses 
de idade. 

E) Aplicação da vacina HPV para meninos e meninas com 
idades entre 9 a 14 anos. 

 

17 – A sonda nasogástrica é introduzida pelo nariz e 
posicionada no estômago para fins de administração 
de medicamentos e alimentos, obter amostra de 
conteúdo gástrico e prevenir náuseas e vômitos.  

Dos materiais abaixo, qual NÃO faz parte do 
procedimento: 

A) Sonda de calibre adequado. 

B) Seringa de 20 ml. 

C) Povidine solução aquosa. 

D) Estetoscópio. 

E) Lubrificante hidrossolúvel (xilocaína a 2% sem 
vasoconstritor). 
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18 – Em relação a Lei nº 2604, de 17 de setembro de 
1955, que regulamenta exercício profissional da 
enfermagem. São atribuições dos enfermeiros, além 
do exercício de enfermagem: 

I. Direção dos serviços de enfermagem nos 
estabelecimentos hospitalares e de saúde pública, de 
acordo com o art. 21 da Lei nº 775, de 06 de agosto de 
1949. 

II. Direção de Clínicas Particulares e Consultórios Médicos 
acordo com o art. 32 da Lei nº 885, de 06 de maio de 1949. 

III. Direção de escolas de enfermagem e de auxiliar de 
enfermagem. 

IV. Participação do ensino em escolas de medicina, 
enfermagem e de técnicos e auxiliares de enfermagem. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos 

B) Apenas os itens II e IV estão corretos 

C) Apenas os itens III e IV estão corretos 

D) Apenas os itens I, II e IV estão corretos 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

19 – Após a consulta, a mãe da paciente J. M. de 5 
anos, onde foi aviado a receita que possuía a seguinte 
prescrição: Amoxicilina suspenção oral 125mg/5ml. 
Na prescrição o médico solicita que a paciente tome 
300mg de 8/8hs. Sendo assim, quantos ml a criança 
terá tomado ao fim do dia? 

A) 12 ml.  B) 24 ml.  C) 18 ml. 

D) 36 ml.  E) 40 ml. 
 

20 – O exame preventivo do câncer do colo do útero 
(Papanicolau) é a principal estratégia para detectar 
lesões precursoras e fazer o diagnóstico da doença. 
O exame pode ser feito em postos ou unidades de 
saúde da rede pública que tenham profissionais 
capacitados. É fundamental que os serviços de saúde 
orientem sobre o que é e qual a importância do exame 
preventivo, pois sua realização periódica permite 
reduzir a mortalidade pela doença. Toda mulher que 
tem ou já teve vida sexual e que estão entre 25 e 64 
anos de idade deve realizar o exame. Devido à longa 
evolução da doença, o exame pode ser realizado a 
cada ________. Para maior segurança do diagnóstico, 
os dois primeiros exames devem ser ___________. 

Complete a frase acima com a alternativa CORRETA: 

A) Dois anos / Quatro anos. 

B) Três anos / Anuais. 

C) Cinco anos / Dois anos. 

D) Um ano / Seis meses. 

E) Dois anos / Cinco anos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (SAMU) 

16 – Para a transferência do paciente do município X 
para o município Y o mesmo deve ir com fluido terapia 
instalada, a mesma esta prescrita sem bomba de 
infusão. Sabendo que serão duas horas a duração da 
viagem um soro fisio 0,9% de 1000 ml deverá correr 

em quantas gts/min para que ao término da viagem o 
mesmo tenha corrido por completo? 

A) 24 gts/min.   B) 22 gts/min. 

C) 17 gts/min.   D) 28 gts/min. 

E) 38 gts/min. 
 

17 - No caso de uma fratura exposta NÃO é 
aconselhado: 

A) É indicado reduzir a fratura ao seu local de origem para 
evitar contaminação. 

B) Se existir sangramento, eleve a zona afetada acima do 
nível do coração. 

C) Cubra o local com panos limpos ou uma compressa 
esterilizada. 

D) Tente imobilizar o local com uma atadura. 

E) Não mover o paciente sem adequada imobilização da 
fratura.  

 

18 – São atribuições do técnico de enfermagem 
quanto equipe do SAMU, EXCETO: 

A) Conhecer integralmente todos os equipamentos, 
materiais e medicamentos disponíveis na ambulância 
e realizar manutenção básica dos mesmos. 

B) Prestar assistência de enfermagem nas unidades de 
Suporte avançado, conforme protocolo existente. 

C) Executar prescrições médicas por tele-medicina. 

D) Realizar check-list diário dos materiais, equipamentos 
e medicamentos da unidade móvel, seguindo os 
padrões estabelecidos e mantendo a unidade e 
Mochilas de Atendimento em perfeito estado de 
conservação e assepsia. 

E) Conhecer a localização de todos os estabelecimentos 
de saúde integrados ao sistema assistencial local. 

 

19 - Conforme o Procedimento Operacional Padrão 
(POP) do SAMU de Santa Catarina, quanto a 
Esterilização de Materiais é correto afirmar, EXCETO: 

A) Encaminhar o material para a esterilização nas datas 
e horários pré-estabelecidos pelo hospital ou local que 
realizará a esterilização. 

B) Empacotar todo material que deverá ser esterilizado 
com papel grau cirúrgico. 

C) Buscar materiais já esterilizados nas datas ou horários 
pré-estabelecidos pelo serviço. 

D) Identificar os pacotes com: somente o nome da pessoa 
que fez o pacote.  

E) Protocolar a entrega de todo material que for para a 
esterilização, solicitando a assinatura de quem 
receberá no Hospital ou local responsável pelo serviço. 

 

20 – Em um atendimento de urgência, o Técnico de 
Enfermagem se depara com um paciente com 
sangramento nasal.  

Ao contato com o médico regulador, o mesmo deve 
informar que o paciente está com? 

A) Colilitíase.   B) Diabetes. 

C) Orquite.   D) Ooforite. 

E) Epistaxe. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
CONDUTOR/SOCORRISTA (SAMU) 

16 - O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) foi a partir 
da Lei nº 9.503, em 23 de setembro de 1997. A 
premissa básica do Código seria a mesma contida 
instituído no seu primeiro artigo: “Trânsito seguro é 
um direito de todos e um dever dos órgãos e 
entidades do Sistema Nacional de Trânsito”. O Código 
abrange todo o território nacional e determina como 
trânsito qualquer utilização das vias públicas, seja ela 
realizada por pessoas, veículos ou animais – 
conduzidos ou não – para circulação, parada, 
estacionamento ou carga/descarga.  

Em seu Art. 43. Ao regular a velocidade, o condutor 
deverá observar constantemente as condições físicas 
da via, do veículo e da carga, as condições 
meteorológicas e a intensidade do trânsito, 
obedecendo aos limites máximos de velocidade 
estabelecidos para a via, além de: 

I. Não obstruir a marcha normal dos demais veículos em 
circulação sem causa justificada, transitando a uma 
velocidade anormalmente reduzida; 

II. Sempre que quiser diminuir a velocidade de seu veículo 
deverá antes certificar-se de que pode fazê-lo sem risco 
nem inconvenientes para os outros condutores, a não ser 
que haja perigo iminente; 

III. Indicar, de forma clara, com a antecedência necessária e a 
sinalização devida, a manobra de redução de velocidade. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Nenhuma dos itens está correto. 
 

17 – Em um atendimento de emergência a equipe de 
socorro se depara com paciente com suspeita de 
lesão de coluna vertebral e episódio de vômito. Este 
paciente, ao atendimento, deve estar posicionado de 
qual maneira? 

A) Decúbito central. 

B) Decúbito Ventral. 

C) Em decúbito dorsal com a cabeça inclinada 
lateralmente. 

D) Em decúbito ventral com a cabeça inclinada 
lateralmente. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores.  
 

18 – Em relação ao atendimento de primeiros socorros 
em queimaduras, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(    )  Não passe no local atingido nenhum produto ou receita 
caseira. Qualquer substância que seja passada sobre a 
pele queimada vai irritá-la. 

(     )  Tente estourar as bolhas provocadas pela queimadura. 

(     )  Mantenha um pano limpo e umedecido em água fria na 
região durante as primeiras 24 horas, trocando sempre que 
a água aquecer. 

(     )  Tecidos ou materiais que grudam no ferimento, como o 
algodão, devem ser evitados. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F  B) F, V, F, V          C) F, F, V, V 

D) V, V, F, V  E) V, F, V, V 
 

19 – A Portaria que institui o componente pré-
hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às 
Urgências, por intermédio da implantação de Serviços 
de Atendimento Móvel de Urgência em municípios e 
regiões de todo o território brasileiro: SAMU – 192 é? 

A) PORTARIA Nº 1.862/GM em 29 de setembro de 2013. 

B) PORTARIA Nº 1.864/GM em 29 de setembro de 2003. 

C) PORTARIA Nº 1.861/GM em 29 de setembro de 2003. 

D) PORTARIA Nº 1.868/GM em 29 de setembro de 2006. 

E) PORTARIA Nº 1.869/GM em 29 de setembro de 2003.  
 

20 – Conforme o Procedimento Operacional Padrão 
(POP) do SAMU de Santa Catarina, quanto ao 
transporte de pacientes graves é correto afirmar, 
EXCETO: 

A) Não parar a unidade móvel, quando for necessário 
realizar qualquer procedimento mais delicado como 
punção venosa, entubação oro-traqueal, desfibrilação 
cardíaca, etc. 

B) Transportar o paciente somente se estiver estável e 
com segurança até o destino, incluindo monitoramento 
e todas as medidas que se tornem necessárias. 

C) Entregar o paciente à equipe e ao médico receptor ao 
chegar ao Hospital, conforme POP da Entrega do 
Paciente à Equipe do Hospital. 

D) Quando não houver este médico no destino, o médico 
do hospital de origem do paciente deverá estar junto a 
equipe da unidade móvel até o destino, para 
acompanhar o paciente durante o exame, conforme 
POP da Transferência de Paciente Grave  

E) Acompanhar o quadro do paciente durante todo o 
trajeto. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
FONOAUDIÓLOGO 

16 - Em estudos realizados por Johanson e 
colaboradores em 1964, foi possível obter respostas 
auditivas a estímulos acústicos a partir da _______. 
Contudo, é durante o período _______, já na primeira 
semana de vida, que a criança deve ser testada, já que 
apresentam sensibilidade e capacidade suficientes 
que possibilitam a avaliação audiológica. (Lichtig, 
1990). 

Complete a frase com as respostas adequadas: 

A) 26º semana de gestação / pré-natal. 

B) 26º semana de gestação / pós-natal. 

C) 24º semana de gestação / pré-natal. 

D) 28º semana de gestação / pós-natal. 

E) 25º semana de gestação / pré-natal. 
 

17 - Conforme o Código de Ética da Fonoaudiologia 
em seu art. 6º, constituem deveres gerais do 
fonoaudiólogo, EXCETO: 

A) Assumir responsabilidades pelos atos praticados. 
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B) Conhecer, observar e cumprir a Lei no 6.965/1981, o 
Decreto no 87.218/1982, o Código de Ética, bem como 
as determinações e normas emanadas do Sistema de 
Conselhos de Fonoaudiologia. 

C) Ensinar procedimentos próprios da Fonoaudiologia 
que visem à formação profissional de outrem que não 
seja acadêmico ou profissional de Fonoaudiologia. 

D) Portar a carteira ou a cédula de identificação 
profissional sempre que em exercício. 

E) Cumprir a legislação específica do Sistema de 
Conselhos de Fonoaudiologia, quando na condição de 
fonoaudiólogo responsável técnico (RT). 

 

18 – “Caracteriza-se por dificuldade na compreensão 
da linguagem, a fala é fluente e faz pouco sentido. 
Essa síndrome é também denominada afasia fluente, 
de recepção ou sensorial. Os pacientes com essa 
síndrome começam a falar espontaneamente, embora 
de modo vago, fugindo do objetivo da conversa.” Este 
conceito refere-se a qual patologia abaixo? 

A) Afasia de Condução. 

B) Afasia Global. 

C) Afasia de Broca. 

D) Afasia de Wernicke. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

19 – “Avalia a capacidade de compreensão da voz 
humana. O examinando demonstrará sua percepção e 
compreensão da voz humana emitida pelo 
examinador.” Este conceito refere-se a que tipo de 
audiometria? 

A) Audiometria Vocal. 

B) Audiometria Total. 

C) Audiometria Tonal. 

D) Audiometria instrumental. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

20 – Em relação ao desenvolvimento auditivo infantil 
relacione as colunas com as respostas 
correspondentes: 

(1) 0 a 3 meses 

(   )  O bebê reage de maneira diferente 
para sons fracos e fortes, localiza e 
reconhece sons familiares. Pode 
responder ao próprio nome quando é 
chamado e demonstra entendimento 
de palavras simples, como “mamãe”, 
“papai”, “tchau” e “não”. 

(2) 3 a 6 meses 

(   )  A resposta de alerta aos sons é mais 
fácil de ser observada. O bebê procura 
sons a sua volta e reconhece 
mudanças na tonalidade da voz da 
mãe ou do pai. 

(3) 9 meses 

(   )  A criança atende e realiza ordens 
simples quando solicitada e responde 
corretamente às perguntas feitas pelo 
interlocutor. Consegue sentar e escutar 
histórias e músicas simples. 

(4) 2 anos 
(   )  O bebê reage para sons altos, se 

assusta com sons fortes e barulhos 
inesperados. 

Alternativas: 

A) 4, 3, 2, 1  B) 3, 2, 4, 1          C) 2, 3, 4, 1 

D) 1, 3, 2, 4  E) 4, 1, 3, 2 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
NUTRICIONISTA 

16 – Complete a frase abaixo com as alternativas 
correspondentes:  

“A ____________, a principal enzima do estômago, atua na 
transformação das proteínas, intensificando a digestão química, 
que continuará no intestino.  O suco alimentar resultante da 
digestão gástrica é denominado ___________; Já o produto da 
digestão, que é composto pelos nutrientes transformados em 
moléculas muito pequenas, mais as vitaminas e sais minerais é 
denominado de _________” 

Alternativas: 

A) Bile; Quilo; Quimo   B) Pepsina; Quimo; Quilo 

C) Taurina; Quilo; Quimo  D) Renina; Quimo; Quilo 

E) Pepsina; Quilo; Quimo 
 

17 - É dever do nutricionista manter o sigilo no 
exercício da profissão sempre que tal seja do 
interesse dos indivíduos ou da coletividade assistida, 
adotando, dentre outras, as seguintes práticas:  

I. Manter a propriedade intelectual e o sigilo ético 
profissional, ao remeter informações confidenciais a 
pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao 
sigilo por força deste Código;  

II. Assinalar o caráter confidencial de documentos sigilosos 
remetidos a outros profissionais;  

III. Impedir o manuseio de quaisquer documentos sujeitos ao 
sigilo profissional, por pessoas não obrigadas ao mesmo 
compromisso;  

IV. Manter sigilo profissional referente aos indivíduos ou 
coletividade assistida de menor idade, mesmo que a seus 
pais ou responsáveis legais, salvo em caso estritamente 
essencial para promover medidas em seu benefício. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

18 – Conforme os Métodos de administração da 
Nutrição Enteral, associe as colunas abaixo: 

(1) Administração 
em “bolus” 

(  )  Consiste na administração de 200 a 300 
ml de dieta durante 20 a 35 minutos, a 
cada 4-6 horas. 

(2) Administração 
intermitente 

(  )  É a infusão contínua de nutrientes 
durante as 24 horas. 

(3) Administração 
cíclica 

 

(  )  Consiste em infundir de 200 a 300 ml da 
dieta enteral, com seringa de 20 a 60 
ml, a cada 3-4 horas, durando a infusão 
pelo menos 15 a 30 minutos, 
infundindo-se lentamente, usando a 
força da gravidade sobre o êmbolo da 
seringa ou exercendo uma pressão 
mínima sobre ele. 
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(4) Administração 
contínua 

(  )  Consiste na administração contínua das 
fórmulas enterais por períodos de 10 a 
16 horas por dia, o que permite que o 
paciente deambule e faça fisioterapia. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 4, 1, 3, 2.   B) 2, 4, 1, 3. 

C) 2, 3, 4, 1.   D) 4, 3, 1, 2. 

E) 3, 4, 1, 2. 
 

19 - “Caracteriza-se pela presença de pedras (cálculo) 
no interior da vesícula biliar, esta que é um pequeno 
órgão com a forma de um saco (semelhante a uma 
pêra) e fica localizada próximo ao fígado, medindo de 
7cm a 10cm de comprimento”.  

Qual doença do trato gastrointestinal se refere o 
conceito acima? 

A) Doença Celíaca.  B) Gastroenterite. 

C) Colelitíase.   D) Dispepsia. 

E) Doença de Crohn. 
 

20 - Em relação à Alimentação para cada fase da vida 
e o que devemos comer de acordo com a idade, 
assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as 
afirmativas abaixo: 

(     )  O leite materno é fundamental para a saúde das crianças 
nos 6 primeiros meses de vida, por ser um alimento 
completo e o único que garante qualidade e quantidade 
ideal de nutrientes para o bebê, apresentando 
concentrações ideais de proteínas, açúcares, gorduras, 
sais minerais e vitaminas.  

(     )  Os hábitos alimentares mudam com o avanço da idade 
devido às diferentes necessidades de energia e nutrientes 
e, também, a outros fatores, como as informações de 
saúde pública que relacionam dieta e saúde. 

(     )  Na fase adulta a rotina corrida e a oferta abundante de 
alimentos saborosos e calóricos, aliados à diminuição da 
atividade física e ao estresse diário, ajudam muito a 
alimentação equilibrada. 

(     )  Segundo a Organização Mundial da Saúde, a adolescência 
é o período da vida que se inicia aos 10 anos de idade e se 
prolonga até os 20 anos (inclusive), ocorrendo durante 
esse percurso intensas transformações físicas, 
psicológicas e comportamentais. Nessa fase, o estirão ou 
o rápido desenvolvimento físico faz com que os jovens 
necessitem de menor quantidade de calorias. 

Assinale a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F  B) F, V, F, V         C) F, F, V, V 

D) F, V, V, F  E) V, V, V, V 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
ODONTÓLOGO  

16 - De acordo com a Portaria nº 648/GM, de 28 de 
março de 2006, as competências específicas dos 
trabalhadores de saúde bucal cirurgiões-dentistas 
que atuam na atenção básica por meio da Estratégia 
Saúde da Família são: 

I. Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em 
saúde bucal, incluindo atendimento das urgências e 
pequenas cirurgias ambulatoriais. 

II. Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais. 

III. Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil 
epidemiológico para o planejamento e a programação em 
saúde bucal. 

IV. Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a 
outros níveis de assistência, mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o 
segmento do tratamento. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

17 – O cirurgião-dentista possui responsabilidade 
ética e civil nos atos que pratica, sendo que, ao emitir 
uma prescrição medicamentosa, deverá conhecer 
efeitos, mecanismos de ação e reações adversas.  

Em relação à prescrição de medicamentos pelo 
odontólogo assinale a alternativa INCORRETA: 

A) Escrita sem rasura, em letra de forma, por extenso e 
legível. 

B) Apresentar via de administração, intervalo entre as 
doses, dose recomendada e duração do tratamento. 

C) Pode apresentar abreviaturas, códigos ou símbolos. 

D) Conter manifestação expressa se não desejar permitir 
a intercambialidade do medicamento de marca 
prescrito pelo genérico ou similar, conforme disposto 
na Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. 

E) Conter nome, endereço e telefone do cirurgião-
dentista, de forma a possibilitar contato em caso de 
dúvidas ou problemas relacionados ao uso dos 
medicamentos prescritos. 

 

18 - Úlceras orais são pequenas lesões que ocorrem 
na boca, no interior das bochechas ou na base das 
gengivas. Elas não são contagiosas e normalmente 
desaparecem dentro de até duas semanas, mas 
causam desconforto para comer, beber ou falar. 

Abaixo assinale ao tipo de ferida que melhor 
exemplifica “Ulceras Principais”? 

A) Com cerca de 2 a 8 milímetros de diâmetro e que 
levam de 10 a 14 dias para se curarem. 

B) Este tipo de úlcera é um conjunto de dezenas de 
feridas menores do tamanho de cabeças de alfinete. 

C) Está relacionada a um trauma, sendo que, na maioria 
das vezes, há uma causa conjunta para seu 
aparecimento, seja física, química ou térmica. 

D) Estas são maiores e mais profundas, muitas vezes 
com uma borda elevada ou irregular. Este tipo de 
úlcera pode levar várias semanas para curar e há o 
risco de deixarem uma cicatriz na boca. 

E) Nenhuma das alternativas acima.  
 

19 - O Código de Ética Odontológica regula os direitos 
e deveres do cirurgião-dentista, profissionais 
técnicos e auxiliares, e pessoas jurídicas que exerçam 
atividades na área da Odontologia, em âmbito público 
e/ou privado, com a obrigação de inscrição nos 
Conselhos de Odontologia.  
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Segundo suas atribuições específicas, em seu Art. 13, 
constitui infração ética:  

I. Agenciar, aliciar ou desviar paciente de colega, de 
instituição pública ou privada; 

II. Assumir emprego ou função sucedendo o profissional 
demitido ou afastado em represália por atitude de defesa 
de movimento legítimo da categoria ou da aplicação deste 
Código; 

III. Praticar ou permitir que se pratique concorrência desleal; 

IV. Ceder consultório ou laboratório, observando a legislação 
pertinente. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

20 - O melhor material dentário é, e sempre será, o 
dente natural que consiste numa mistura de 
hidroxiapatita e colágeno. Seu ponto fraco é que pode 
ser destruído pela ação do ácido láctico resultante do 
metabolismo de bactérias, presentes na boca. Para 
correção e restauração dos dentes são utilizados 
diversos materiais restauradores.  

Em relação a estes restauradores classifique os itens 
abaixo com (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(    )  Adesivo Dentinário é uma resina fluida com uma química 
específica que se liga a hidroxiapatita da dentina e do 
esmalte, promovendo uma adesão química verdadeira, 
através de ligações iônicas e covalentes e uma retenção 
micro - mecânica no colágeno dentinário. 

(    )  O amálgama é uma liga metálica produto de uma reação 
do mercúrio com a prata, estanho, cobre e, algumas vezes, 
o zinco ou outros metais e m baixa concentração, 
empregada para restaurações dentárias. 

(    )  Cimentos Odontológicos são usados como materiais 
restauradores apresentam alta resistência quando 
comparados ao amálgama e a resina composta. 

(    )  Ceras são materiais orgânicos que se encontram de forma 
sólida à temperatura ambiente e quando aquecidas, 
passam para o estado líquido. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F.   B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V.   D) V, V, F, V. 

E) V, F, V, V.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
FISIOTERAPEUTA  

16 – A marcha humana normal ou patológica tem sido 
aplicada no diagnóstico de alterações 
neuromusculares e musculoesqueléticas e como 
forma de avaliação pré e pós-tratamento cirúrgico, 
medicamentoso e fisioterapêutico.  

Em relação à postura e marchas, classifique como 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) os itens abaixo: 

(    )  Marcha ceifante é o padrão espástico de marcha que é 
caracterizado por uma incapacidade em aumentar a 
velocidade de locomoção ou adaptar-se às irregularidades 
nas condições do solo, além das dificuldades em elevar o 
pé durante a fase de oscilação da marcha. 

(    )  Ataxia Vestibular é resultante de lesões que afetam o 
cerebelo ou suas conexões aferentes ou eferentes. As 
lesões das estruturas da linha média, o vérmis e o lobo 
floculonodular produzem sintomas bilaterais que afetam 
partes axiais do corpo, que manifesta andar vacilante e 
anormalidades da marcha e do equilíbrio. 

(    )  Ataxia ou Ébria é um distúrbio que afeta o controle   
postural e a coordenação dos movimentos das múltiplas 
articulações. A falta de equilíbrio se manifesta 
principalmente na posição bípede ou durante a marcha, 
melhorando na posição sentada ou deitada, isso resulta da 
disfunção em um ou mais locais do complicado sistema 
responsável pelo equilíbrio e deambulação. 

(    )  Pacientes com lesão no lobo anterior mostram uma maior 
oscilação postural numa direção anteroposterior que é 
aumentada ao fechar os olhos, sofrem perda de 
coordenação principalmente nos membros inferiores. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F.   B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V.   D) V, V, F, V. 

E) V, F, V, V.  
 

17 - O Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, 
trata dos deveres do fisioterapeuta, no que tange ao 
controle ético do exercício de sua profissão, sem 
prejuízo de todos os direitos e prerrogativas 
assegurados pelo ordenamento jurídico.  

De acordo com seu Art. 10: É proibido ao 
fisioterapeuta, EXCETO: 

A) Praticar qualquer ato que não esteja regulamentado 
pelo Conselho Federal de Fisioterapia e de Terapia 
Ocupacional. 

B) Usar da profissão para corromper a moral e os 
costumes, cometer ou favorecer contravenções e 
crimes, bem como adotar atos que caracterizem 
assédios moral ou sexual. 

C) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, 
ideológicas e religiosas quando no exercício de suas 
funções profissionais. 

D) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 
conhecimento em razão de sua atividade profissional 
e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua 
direção, salvo situações previstas em lei. 

E) Negar a assistência ao ser humano ou à coletividade 
em caso de indubitável urgência. 

 

18 - Na fase produtiva da vida, as doenças que afetam 
o sistema osteomioarticular representam um dos 
principais problemas para a saúde da população, 
sendo as doenças relacionadas ao trabalho a 
principal causa de afastamentos, os quais demandam 
custos altos para as empresas.  

De acordo com esta temática, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O profissional fisioterapeuta realiza exercícios diários, de 
curta duração (de 5 a 15 minutos) de fácil execução, que 
promovem melhorias funcionais nos principais sistemas 
acometidos nos processos de trabalho, otimizando, 
também, momentos de descontração e relaxamento . 

(     )  A presença do fisioterapeuta, portanto, torna-se 
dispensável para a saúde dos funcionários de uma 
empresa e pode contribuir pouco para uma produção mais 
efetiva no ambiente laboral. 
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(     )  Não há uma legislação específica que obrigue as empresas 
a manter um fisioterapeuta em seu quadro de funcionários. 

(     )  O alinhamento entre o fisioterapeuta e os outros 
profissionais de saúde da empresa (como médicos e 
enfermeiros) potencializam as intervenções feitas na 
empresa, contribuindo cada vez mais com a segurança e 
saúde dos empregados. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, V. 

B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V. 

D) V, V, F, V. 

E) V, V, V, V.  
 

19 - Com o envelhecimento, condições como a 
gestação ou situações patológicas específicas, o 
corpo sofre alterações metabólicas e muitas pessoas 
podem apresentar problemas relacionados ao 
enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico. 
Todas essas condições podem ser tratadas com a 
fisioterapia uroginecológica através de aparelhos de 
alta tecnologia e exercícios que visam o 
fortalecimento dos músculos pélvicos. O princípio do 
tratamento é normalizar o tônus muscular, conferindo 
a força adequada para o restabelecimento das 
funções do assoalho pélvico. A técnica “mais 
conhecida como exercícios de Kegel, são séries de 
movimentos específicos para ganho ou melhora da 
força e resistência da região perineal”.  

Esse conceito refere-se a: 

A) Eletroestimulação. 

B) Biofeedback. 

C) Cinesioterapia. 

D) Ginástica hipopressiva. 

E) Nenhuma das alternativas acima.  
 

20 - O Programa Saúde na Escola - PSE, instituído 
pelo Decreto Presidencial nº 6.286 de 5 de dezembro 
de 2007, surgiu como uma política intersetorial entre 
os Ministérios da Saúde e da Educação, na 
perspectiva da atenção integral (promoção, 
prevenção, diagnóstico e recuperação da saúde e 
formação) à saúde de crianças, adolescentes e jovens 
do ensino público básico, no âmbito das escolas e 
unidades básicas de saúde, realizada pelas equipes 
de saúde da atenção básica e educação de forma 
integrada, por meio de ações de:  

I. Avaliação clínica e psicossocial que objetivam identificar 
necessidades de saúde e garantir a atenção integral às 
mesmas na rede de atenção à saúde;  

II. Promoção e prevenção que articulem práticas de 
formação, educativas e de saúde visando à promoção da 
alimentação saudável, a promoção de práticas corporais e 
atividades físicas nas escolas, a educação para a saúde 
sexual e reprodutiva, a prevenção ao uso de álcool, tabaco 
e outras drogas, a promoção da cultura de paz e prevenção 
das violências, a promoção da saúde ambiental e 
desenvolvimento sustentável;  

III. Educação permanente para qualificação da atuação dos 
profissionais da educação e da saúde e formação de 
jovens.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas as afirmativas I, II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
PSICÓLOGO  

16 – Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF 
foram criados com o objetivo de ampliar a 
abrangência e o escopo das ações da atenção básica, 
bem como sua resolubilidade.  

Sendo assim, classifique os itens abaixo como 
Verdadeiros (V) ou Falsos (F):  

(     )  Poderão compor os NASF 1 e 2 as seguintes ocupações 
do Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Médico 
Acupunturista; Assistente Social; Profissional/Professor de 
Educação Física; Farmacêutico; Fisioterapeuta; 
Fonoaudiólogo; Médico Ginecologista/Obstetra; Médico 
Homeopata; Nutricionista; Médico Pediatra; Psicólogo; 
Médico Psiquiatra; Terapeuta Ocupacional; Médico 
Geriatra; Médico Internista (clínica médica), Médico do 
Trabalho, Médico Veterinário, profissional com formação 
em arte e educação (arte educador) e profissional de saúde 
sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde 
com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou 
graduado diretamente em uma dessas áreas. 

(     )  O NASF 1 deverá ter uma equipe formada por uma 
composição de profissionais de nível superior escolhidos 
dentre as ocupações em que a soma das cargas horárias 
semanais dos membros da equipe deve acumular no 
mínimo 200 horas semanais. 

(     )  Nenhum profissional integrante do NASF poderá ter carga 
horária semanal menor que 20 horas. 

(     )  O NASF 2 deverá ter uma equipe formada por uma 
composição de profissionais de nível superior escolhidos 
dentre as ocupações em que a soma das cargas horárias 
semanais dos membros da equipe deve acumular no 
mínimo 180 horas semanais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) V, V, F, F. 

B) V, V, V, F. 

C) V, F, V, F. 

D) F, V, V, V. 

E) F, V, F, V. 
 

17 - Toda profissão define-se a partir de um corpo de 
práticas que busca atender demandas sociais, 
norteado por elevados padrões técnicos e pela 
existência de normas éticas que garantam a adequada 
relação de cada profissional com seus pares e com a 
sociedade como um todo.  

Baseado no código de ética do psicólogo, é dever 
fundamental do psicólogo, EXCETO: 

A) Assumir responsabilidades profissionais somente por 
atividades para as quais esteja capacitado pessoal, 
teórica e tecnicamente. 

B) Receber, pagar remuneração ou porcentagem por 
encaminhamento de serviços. 



 

 www.psconcursos.com.br                                                                                                                            PROCESSO SELETIVO 002/2018 - SOMBRIO/SC. 

Página 12 
 

C) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros 
profissionais, respeito, consideração e solidariedade, 
e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo 
impedimento por motivo relevante. 

D) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por 
motivos justificáveis, não puderem ser continuados 
pelo profissional que os assumiu inicialmente, 
fornecendo ao seu substituto as informações 
necessárias à continuidade do trabalho. 

E) Estabelecer acordos de prestação de serviços que 
respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de 
serviços de Psicologia. 

 

18 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é a 
legislação que explicita a implementação da proteção 
integral constitucionalmente estabelecida no artigo 
227. Assim, estabelece medidas concretas para a 
garantia dos direitos de crianças e adolescentes. 
Responsabiliza nominalmente a família, a 
comunidade, a sociedade e o Estado pelo bem-estar e 
saudável desenvolvimento da infância e da juventude. 
Este documento legal alterou fundamentalmente a 
legislação de proteção à infância e juventude no país, 
revogando o antigo Código de Menores e adequando 
a legislação infra-constitucional às disposições 
constitucionais e aos parâmetros internacionais de 
proteção.  

De acordo com seu Art. 92:  As entidades que 
desenvolvam programas de acolhimento familiar ou 
institucional deverão adotar os seguintes princípios: 

I. Remoção dos vínculos familiares e afastamento da 
reintegração familiar. 

II. Integração em família substituta, quando esgotados os 
recursos de manutenção na família natural ou extensa. 

III. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. 

IV. Promover, sempre que possível, a transferência para 
outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

19 – “É geralmente definida pelo medo irracional de 
espaços abertos, como grandes avenidas, parques e 
ambientes naturais. Mas essa definição não está 
inteiramente correta. Na realidade o estímulo fóbico 
ocorre por meio do medo irracional de ter um ataque 
de ansiedade nesses lugares, onde pode ser difícil, 
embaraçoso ou constrangedor escapar, ou onde não 
é possível receber ajuda”.  

Este conceito refere-se a qual transtorno mental? 

A) Fobia Social. 

B) Transtorno Bipolar. 

C) Transtorno Delirante. 

D) Esquizofrenia. 

E) Agorafobia. 
 

20 – Conforme o Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornos mentais – DSM, a ciclotimia é? 

A) O estado depressivo leve e prolongado, além de outros 
sintomas comumente presentes. Pelo critério norte 
americano são necessários dois anos de período 
contínuo predominantemente depressivo para os 
adultos e um ano para as crianças sendo que para elas 
o humor pode ser irritável ao invés de depressivo. 

B) É uma alteração cerebral que afeta a capacidade da 
pessoa se comunicar, estabelecer relacionamentos e 
responder apropriadamente ao ambiente. 

C) É o diagnostico referente ao grupo de pacientes que 
apresentam variações do humor caracterizadas por 
numerosos períodos de hipomania de menos de 4 dias 
de duração alternados com períodos de leve 
depressão. 

D) É a perda total ou parcial de uma função mental ou 
neurológica. As funções comumente afetadas são a 
memória, a consciência da própria identidade, 
sensações corporais, controle dos movimentos 
corporais. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
FARMACÊUTICO 

16 - Atualmente o adapaleno está classificado como 
uma substancia retinóica C2 de uso tópico, 
quimicamente estável. Ele se caracteriza como um 
forte modelador na diferenciação celular, em 
processos inflamatórios. Mesmo os estudos não 
mostrarem sua forma exata de agir, tudo indica que 
esta substância faz com que ocorra a normalização da 
diferenciação das células do epitélio folicular, 
resultando assim, em um componente utilizado para 
redução da formação de micro comedoes, muito 
utilizada por médicos que tratam a patologia de acne 
vulgar.  

Assinale a alternativa CORRETA sob qual 
circunstância a farmácia poderá dispensar este 
medicamento? 

A) A substância adapaleno pode ser dispensada com 
prescrição médica, em uma notificação de receita 
especial branca, com validade de 30 dias a partir de 
sua emissão, sendo que a prescrição fica retira na 
Farmácia. 

B) O medicamento adapaleno, poderá ser dispensada 
com prescrição médica, em uma notificação especial 
branca, com validade de 60 dias a partir da sua 
emissão, onde a receita deve ser retira e vir com um 
termo de consentimento pós informação assinado pelo 
usuário. 

C) Não se faz necessário a notificação para a compra 
desta substância. 

D) Os medicamentos de uso tópico contendo esta 
substância ficam sujeitos a venda sob prescrição 
médica sem a retenção de receita. 

E) A substância adapaleno pode ser dispensado com 
prescrição médica, em uma notificação de receita 
especial branca, com validade de 30 dias a partir de 
sua emissão, sendo que a prescrição fica retira na 
Farmácia, e vir com um termo de consentimento pós 
informação assinado pelo usuário. 
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17 - S. B. foi ao pediatra devido a uma infecção na 
garganta, este prescreveu a ela, amoxicilina 
250mg/5ml a cada 8/8 horas, por 7 dias. Sofya 
administra 7,5 ml a cada 8 horas, quantas mg Sofya 
administrou ao final do tratamento? 

A) 1875 mg.   B) 375mg. 

C) 7875 mg.   D) 1125 mg. 

E) 8750 mg. 
 

18 – Com relação a Resolução RDC nº 306, de 7 de 
dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento 
Técnico para o gerenciamento de resíduos de 
serviços de saúde, leia as informações abaixo: 

O gerenciamento dos RSS constitui-se em um conjunto de 
procedimentos de gestão, e tem como o objetivo de minimizar a 
produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um 
encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção 
dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos 
recursos naturais e do meio ambiente.  

Todo gerador deve elaborar um Plano de Gerenciamento 
de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS. Este deve obter 
várias etapas, entre elas temos Manejo que compõe etapas 
como Identificação, Segregação, Acondicionamento e 
Tratamento. 

Com base nisto, correlacione as colunas abaixo 
conforme a fase desta verificação: 

1. Identificação 

(   )  Consiste na separação dos 
resíduos no momento e local de 
sua geração, de acordo com as 
características físicas, químicas, 
biológicas, o seu estado físico e 
os riscos envolvidos. 

2. Segregação 

(   )  Consiste na aplicação de método, 
técnica ou processo que 
modifique as características dos 
riscos inerentes aos resíduos, 
reduzindo ou eliminando o risco 
de contaminação, de acidentes 
ocupacionais ou de dano ao meio 
ambiente. 

3. Acondicionamento 

(   )  Consiste no conjunto de medidas 
que permite o reconhecimento 
dos resíduos contidos nos sacos 
e recipientes, fornecendo 
informações ao correto manejo 
dos RSS. 

4. Tratamento  

(   )  Embalar os resíduos segregados, 
em sacos ou recipientes que 
evitem vazamentos e resistam às 
ações de punctura e ruptura.  

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1, 3, 2, 4  B) 2, 3, 1, 4          C) 3, 4, 2, 1 

D) 2, 4, 1, 3  E) 3, 4, 1, 2 
 

19 – A Resolução RDC nº 20, de 5 de maio de 2011, 
dispõe sobre o controle de medicamentos à base de 
substâncias classificadas como antimicrobianos, de 
uso sob prescrição, isoladas ou em associação.  

Com base nesta resolução, leia os itens abaixo: 

I. A prescrição de medicamentos antimicrobianos deverá ser 
realizada em receituário privativo do prescritor ou do 
estabelecimento de saúde, não havendo, portanto, modelo 
de receita específico.  

II. Em situações de tratamento prolongado a receita poderá 
ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um 
período de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua 
emissão.  

III. A receita poderá conter a prescrição de outras categorias 
de medicamentos desde que não sejam sujeitos a controle 
especial. 

IV. A dispensação em farmácias e drogarias públicas e 
privadas dar-se-á mediante a retenção da 2ª (segunda) via 
da receita, devendo a 1ª (primeira) via ser devolvida ao 
paciente. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

20 – São direitos do farmacêutico: 

I. Exercer a profissão sem ser discriminado por questões de 
religião, raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, condição 
social, opinião política ou de qualquer outra natureza; 

II. Interagir com o profissional prescritor, quando necessário, 
para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica 
farmacológica, com fundamento no uso racional de 
medicamentos; 

III. Não exigir dos demais profissionais de saúde o 
cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial 
quanto à legibilidade da prescrição; 

IV. Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou 
privada, onde inexistam condições dignas de trabalho ou 
que possam prejudicar o usuário, com direito a 
representação junto às autoridades sanitárias e 
profissionais, contra a instituição. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Nenhuma das afirmativas está correta. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
MÉDICO CLÍNICO GERAL 

16 - O Código de Ética Médica nasceu orientado para 
aprimorar o exercício da medicina, em benefício da 
sociedade. Baseado nestes valores, classifique os 
itens abaixo com (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(    )  O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros 
com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa. 

(    )  O médico exercerá sua profissão com autonomia, sendo 
obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de 
sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as 
situações de ausência de outro médico, em caso de 
urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa 
trazer danos à saúde do paciente. 

(    )  Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital 
ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, 
pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a 
serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e 
da execução do tratamento, salvo quando em benefício do 
paciente. 
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(    )  No processo de tomada de decisões profissionais, de 
acordo com seus ditames de consciência e as previsões 
legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, 
relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
por eles expressos, desde que adequadas ao caso e 
cientificamente reconhecidas. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F.    

B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V.    

D) V, V, F, V. 

E) V, F, V, V.  
 

17 – Leia o texto abaixo, sobre o programa Estratégia 
Saúde da Família (ESF): 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe 
multiprofissional que possui, no mínimo, médico generalista ou 
especialista em saúde da família ou médico de família e 
comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 
da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde (ACS). 

Também há equipe de Saúde Bucal, composta por cirurgião-
dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar 
e/ou técnico em Saúde Bucal. 

O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 
população cadastrada, com um máximo de _______ por agente 
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando 
o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, 
no máximo, _________ pessoas de uma determinada área, que 
passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde. 

Complete as lacunas no texto acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 600 pessoas / 2.000 pessoas. 

B) 750 pessoas / 4.000 pessoas. 

C) 650 pessoas / 5000 pessoas. 

D) 550 pessoas / 3.000 pessoas 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

18 - A Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe 
sobre o exercício da Medicina, em seu Art. 4º, são 
atividades privativas do médico: 

I. Ser integrante da equipe de saúde; 

II. Indicação da execução e execução de procedimentos 
invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, 
incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e 
as endoscopias; 

III. Intubação traqueal; 

IV. Coordenação da estratégia ventilatória inicial para a 
ventilação mecânica invasiva, bem como das mudanças 
necessárias diante das intercorrências clínicas, e do 
programa de interrupção da ventilação mecânica invasiva, 
incluindo a desintubação traqueal; 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

19 - A doença meningocócica é uma infecção 
bacteriana aguda. Quando se apresenta na forma de 
doença invasiva, caracteriza-se por uma ou mais 
síndromes clínicas, sendo a meningite 
meningocócica a mais frequente delas e a 
meningococcemia a forma mais grave.  

Conforme o guia de vigilância epidemiológico do 
Ministério da saúde o seu período de incubação é? 

A) Em média, de 3 a 4 dias. 

B) Em média, de 8 a 12 dias. 

C) Em média, de 10 a 20 dias. 

D) Em média, de 13 a 24 dias. 

E) Em média, de 15 a 25 dias.  
 

20 - Diabetes Melito (DM) é uma doença endócrino-
metabólica de etiologia heterogênea, caracterizada 
por hiperglicemia crônica, resultante de defeitos da 
secreção ou da ação da insulina. A doença pode 
cursar com complicações agudas (hipoglicemia, 
cetoacidose e síndrome hiperosmolar hiperglicêmica 
não cetótica) e crônicas, micro (retinopatia, 
nefropatia, neuropatia) e macrovasculares (doença 
arterial coronariana, arterial periférica e 
cerebrovascular).  

Em relação à DM classifique os itens abaixo com (V) 
para verdadeiro e (F) para falso: 

(    )  O tratamento do paciente com DM tipo 1 inclui 
necessariamente componentes medicamentosos e não-
medicamentosos. 

(    )  Quando for utilizada a glicose plasmática em jejum de 8h, 
essa é indicativa de DM quando for ≥150 mg/dL. 

(    )  As intervenções não medicamentosas são indispensáveis 
para um controle adequado e referem-se à orientação 
nutricional destes pacientes, estímulo ao autocuidado e 
cessação ao tabagismo. 

(    )  Os análogos de insulina são compostos sintéticos, 
produzidos através da modificação da estrutura química da 
insulina humana a partir de engenharia genética pela 
técnica de DNA recombinante. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F. 

B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V. 

D) V, V, F, V. 

E) V, F, V, V.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                  
MÉDICO GINECOLOGISTA 

16 - O Código de Ética Médica nasceu orientado para 
aprimorar o exercício da medicina, em benefício da 
sociedade. Baseado nestes valores, classifique os 
itens abaixo com (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(    )  O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros 
com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa. 

(    )  O médico exercerá sua profissão com autonomia, sendo 
obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de 
sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as 
situações de ausência de outro médico, em caso de 
urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa 
trazer danos à saúde do paciente. 
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(    )  Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital 
ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, 
pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a 
serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e 
da execução do tratamento, salvo quando em benefício do 
paciente. 

(    )  No processo de tomada de decisões profissionais, de 
acordo com seus ditames de consciência e as previsões 
legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, 
relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
por eles expressos, desde que adequadas ao caso e 
cientificamente reconhecidas. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F.   B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V.   D) V, V, F, V. 

E) V, F, V, V.  
 

17 – Leia o texto abaixo, sobre o programa Estratégia 
Saúde da Família (ESF): 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe 
multiprofissional que possui, no mínimo, médico generalista ou 
especialista em saúde da família ou médico de família e 
comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 
da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde (ACS). 

Também há equipe de Saúde Bucal, composta por cirurgião-
dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar 
e/ou técnico em Saúde Bucal. 

O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 
população cadastrada, com um máximo de _______ por agente 
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando 
o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, 
no máximo, _________ pessoas de uma determinada área, que 
passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde. 

Complete as lacunas no texto acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 600 pessoas / 2.000 pessoas. 

B) 750 pessoas / 4.000 pessoas. 

C) 650 pessoas / 5000 pessoas. 

D) 550 pessoas / 3.000 pessoas 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

18 - A Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe 
sobre o exercício da Medicina, em seu Art. 4º, são 
atividades privativas do médico: 

I. Ser integrante da equipe de saúde; 

II. Indicação da execução e execução de procedimentos 
invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, 
incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e 
as endoscopias; 

III. Intubação traqueal; 

IV. Coordenação da estratégia ventilatória inicial para a 
ventilação mecânica invasiva, bem como das mudanças 
necessárias diante das intercorrências clínicas, e do 
programa de interrupção da ventilação mecânica invasiva, 
incluindo a desintubação traqueal; 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

19 – O climatério é definido pela Organização Mundial 
da Saúde como uma fase biológica da vida e não um 
processo patológico, que compreende a transição 
entre o período reprodutivo e o não reprodutivo da 
vida da mulher. Em relação ao Climatério na Atenção 
Básica assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as 
afirmativas abaixo: 
(     )  Os serviços de saúde precisam adotar estratégias que 

evitem a ocorrência de oportunidades perdidas de atenção 
às mulheres no climatério.  

(     ) O climatério não é uma doença e sim uma fase natural da 
vida da mulher e muitas passam por ela sem queixas ou 
necessidade de medicamentos. 

(     )  A oportunidade de busca há mulheres desinformadas 
sobre o climatério e sua condição se faz exclusivamente na 
consulta médica. 

(     )  A medicalização do corpo das mulheres, com o uso 
sistemático de hormônios durante o climatério sempre se 
faz necessária . 

(     )  A implantação da atenção à saúde da mulher no climatério 
pressupõe a existência de profissionais de saúde 
devidamente capacitados(as) e sensibilizados(as) para as 
particularidades inerentes a este grupo populacional. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, F, V   B) F, V, F, V, V 

C) F, F, V, V, F    D) F, V, V, F, V 

E) V, V, V, V, F 
 

20 – Coqueluche, também conhecida por pertussis ou 
tosse comprida, é uma moléstia infectocontagiosa 
aguda do trato respiratório transmitida pela bactéria 
Bordetella pertussis. Os casos da doença têm 
aumentado em diversos países, nos últimos anos. 
Com intuito de garantir que os bebês já nasçam com 
proteção contra a coqueluche, por conta dos 
anticorpos que são transferidos da mãe para o feto, 
evitando que eles contraiam a doença até que 
completem o esquema de vacinação com a 
pentavalente, o que só ocorre aos seis meses de idade 
o Ministério da Saúde indica 01 dose da Vacina 
adsorvida difteria, tétano e pertussis (acelular) tipo 
adulto – dTpa para as gestantes a partir de quantas 
semanas de gestação? 

A) 27ª semana de gestação. 

B) 20ª semana de gestação. 

C) 21ª semana de gestação. 

D) 10ª semana de gestação. 

E) 25ª semana de gestação. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
MÉDICO PNEUMOLOGISTA  

16 - O Código de Ética Médica nasceu orientado para 
aprimorar o exercício da medicina, em benefício da 
sociedade. Baseado nestes valores, classifique os 
itens abaixo com (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(    )  O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros 
com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa. 

(    )  O médico exercerá sua profissão com autonomia, sendo 
obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de 
sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as 
situações de ausência de outro médico, em caso de 
urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa 
trazer danos à saúde do paciente. 
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(    )  Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital 
ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, 
pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a 
serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e 
da execução do tratamento, salvo quando em benefício do 
paciente. 

(    )  No processo de tomada de decisões profissionais, de 
acordo com seus ditames de consciência e as previsões 
legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, 
relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
por eles expressos, desde que adequadas ao caso e 
cientificamente reconhecidas. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F.   B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V.   D) V, V, F, V. 

E) V, F, V, V.  
 

17 – Leia o texto abaixo, sobre o programa Estratégia 
Saúde da Família (ESF): 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe 
multiprofissional que possui, no mínimo, médico generalista ou 
especialista em saúde da família ou médico de família e 
comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 
da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde (ACS). 

Também há equipe de Saúde Bucal, composta por cirurgião-
dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar 
e/ou técnico em Saúde Bucal. 

O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 
população cadastrada, com um máximo de _______ por agente 
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando 
o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, 
no máximo, _________ pessoas de uma determinada área, que 
passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde. 

Complete as lacunas no texto acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 600 pessoas / 2.000 pessoas. 

B) 750 pessoas / 4.000 pessoas. 

C) 650 pessoas / 5000 pessoas. 

D) 550 pessoas / 3.000 pessoas 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

18 - A Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe 
sobre o exercício da Medicina, em seu Art. 4º, são 
atividades privativas do médico: 

I. Ser integrante da equipe de saúde; 

II. Indicação da execução e execução de procedimentos 
invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, 
incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e 
as endoscopias; 

III. Intubação traqueal; 

IV. Coordenação da estratégia ventilatória inicial para a 
ventilação mecânica invasiva, bem como das mudanças 
necessárias diante das intercorrências clínicas, e do 
programa de interrupção da ventilação mecânica invasiva, 
incluindo a desintubação traqueal; 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

19 - A tuberculose é uma doença de transmissão 
aérea: ocorre a partir da inalação de aerossóis 
oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, 
espirro ou fala de doentes com tuberculose pulmonar 
ou laríngea.  

Em relação à tuberculose, classifique os itens abaixo 
com (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
(    )  O principal reservatório é o homem. Outros possíveis 

reservatórios são gado bovino, primatas, aves e outros 
mamíferos. 

(    )  Os bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e 
outros objetos dificilmente se dispersam em aerossóis e, 
por isso, não desempenham papel importante na 
transmissão da doença. 

(    )  Com o início do esquema terapêutico adequado, a 
transmissão tende a diminuir gradativamente e, em geral, 
após 05 dias de tratamento, chega a níveis insignificantes. 

(    )  Crianças menores de 10 anos com tuberculose pulmonar 
geralmente têm baciloscopia negativa e, por isso, 
costumam ter pouca participação na transmissão da 
doença. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F. 

B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V. 

D) V, V, F, V. 

E) V, F, V, V.  
 

20 – A influenza ocorre durante todo o ano, mas é mais 
frequente no outono e no inverno, quando as 
temperaturas caem, principalmente no Sul e Sudeste 
do País.  

Tomando por base o protocolo de tratamento da 
influenza do Ministério de Saúde classifique os itens 
abaixo com (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
(    )  A excreção viral inicia durante o período de incubação, com 

pico nos primeiros dois dias de sintomas, decrescendo 
para níveis identificáveis em torno de uma semana, em 
geral correlacionando-se à intensidade de sintomas, 
embora entre crianças e imunossuprimidos possa haver 
excreção mais prolongada. 

(    )  A evolução da gripe (influenza) geralmente tem resolução 
espontânea em sete dias, embora a tosse, o mal-estar e a 
fadiga possam permanecer por algumas semanas. 

(    )  Além dos medicamentos sintomáticos e da hidratação, está 
indicado o uso de fosfato de oseltamivir (Tamiflu®) para 
todos os casos de SG que tenham condições e fatores de 
risco para complicações, independentemente da situação 
vacinal, mesmo em atendimento ambulatorial. 

(    )  A indicação de zanamivir somente está autorizada em 
casos de intolerância gastrointestinal grave, alergia e 
resistência ao fosfato de oseltamivir. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, V, V. 

B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V. 

D) V, V, F, V. 

E) V, F, V, V.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS     
MÉDICO PSIQUIATRA 

16 - O Código de Ética Médica nasceu orientado para 
aprimorar o exercício da medicina, em benefício da 
sociedade. Baseado nestes valores, classifique os 
itens abaixo com (V) para verdadeiro e (F) para falso: 
(    )  O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros 

com objetivos de lucro, finalidade política ou religiosa. 

(    )  O médico exercerá sua profissão com autonomia, sendo 
obrigado a prestar serviços que contrariem os ditames de 
sua consciência ou a quem não deseje, excetuadas as 
situações de ausência de outro médico, em caso de 
urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa 
trazer danos à saúde do paciente. 

(    )  Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital 
ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, 
pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a 
serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e 
da execução do tratamento, salvo quando em benefício do 
paciente. 

(    )  No processo de tomada de decisões profissionais, de 
acordo com seus ditames de consciência e as previsões 
legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, 
relativas aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos 
por eles expressos, desde que adequadas ao caso e 
cientificamente reconhecidas. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, F, V, F.   B) F, V, F, V. 

C) F, F, V, V.   D) V, V, F, V. 

E) V, F, V, V.  
 

17 – Leia o texto abaixo, sobre o programa Estratégia 
Saúde da Família (ESF): 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é composta por equipe 
multiprofissional que possui, no mínimo, médico generalista ou 
especialista em saúde da família ou médico de família e 
comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em saúde 
da família, auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde (ACS). 

Também há equipe de Saúde Bucal, composta por cirurgião-
dentista generalista ou especialista em saúde da família, auxiliar 
e/ou técnico em Saúde Bucal. 

O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 100% da 
população cadastrada, com um máximo de _______ por agente 
e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, não ultrapassando 
o limite máximo recomendado de pessoas por equipe. 

Cada equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, 
no máximo, _________ pessoas de uma determinada área, que 
passam a ter corresponsabilidade no cuidado com a saúde. 

Complete as lacunas no texto acima com a alternativa 
CORRETA: 

A) 600 pessoas / 2.000 pessoas. 

B) 750 pessoas / 4.000 pessoas. 

C) 650 pessoas / 5000 pessoas. 

D) 550 pessoas / 3.000 pessoas 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

18 - A Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013, que dispõe 
sobre o exercício da Medicina, em seu Art. 4º, são 
atividades privativas do médico: 

I. Ser integrante da equipe de saúde; 

II. Indicação da execução e execução de procedimentos 
invasivos, sejam diagnósticos, terapêuticos ou estéticos, 
incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e 
as endoscopias; 

III. Intubação traqueal; 

IV. Coordenação da estratégia ventilatória inicial para a 
ventilação mecânica invasiva, bem como das mudanças 
necessárias diante das intercorrências clínicas, e do 
programa de interrupção da ventilação mecânica invasiva, 
incluindo a desintubação traqueal; 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

19 – A classificação de Jellinek, que define o 
alcoolismo como qualquer comportamento alcoólico 
que cause algum dano ao indivíduo, à sociedade ou a 
ambos, faz a distinção entre alcoolismo e 
comportamentos alcoólicos, na qual o alcoolismo 
passa por vários níveis, considerando o processo de 
doença e os seus sintomas. Utilizando letras do 
alfabeto grego, Jellinek classificou os níveis de 
alcoolismo em: 

Em relação a essa classificação associe as colunas: 

1. Alcoolismo 
alfa 

(   )  Tipo de alcoolismo em que as complicações 
físicas são maiores (p.ex., gastrites e 
hepatites) e podem persistir mesmo que 
não haja dependência física ou psicológica. 

2. Alcoolismo 
beta 

(   )  Considerado alcoolismo periódico no 
indivíduo que, após intervalos de discreta 
interrupção, volta a beber por dias 
seguidos, apresentando perda de controle e 
desenvolvimento de severa dependência 
psicológica. 

3. Alcoolismo 
gama 

(   )  Espécie de alcoolismo que reúne as três 
primeiras características do tipo gama, mas 
com incapacidade de manter abstinência no 
lugar da perda de controle. 

4. Alcoolismo 
delta 

(   )  Definido como alcoolismo social, no qual o 
álcool é utilizado como fator desinibitório 
das relações interpessoais e os sintomas 
são pura e exclusivamente físicos, ou seja, 
decorrentes da intoxicação. 

5. alcoolismo 
épsilon  

(   )  Espécie de alcoolismo em que existe um 
aumento de tolerância ao álcool, adaptação 
ao metabolismo do álcool, craving e perda 
de controle sobre o consumo. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 1, 3, 2, 4, 5    

B) 2, 4, 5, 3, 1 

C) 3, 2, 5, 1, 4    

D) 3, 5, 1, 4, 2 

E) 2, 5, 4, 1, 3 
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20 – Leia o texto abaixo: 

Considerando-se que _____________________ é o 
medicamento mais bem validado no tratamento do Transtorno 
Afetivo Bipolar, tanto no tratamento de episódios agudos de 
humor como na prevenção de novos episódios, além de ser o 
único que demonstra redução de suicidalidade e mortalidade 
para todas as causas em pacientes com transtornos de humor, 
seu uso é recomendado como primeira escolha entre as opções 
de estabilizadores de humor.  

Complete o texto acima com a alternativa que 
completa a lacuna de forma CORRETA: 

A) Olanzapina. 

B) Quetiapina. 

C) Risperidona. 

D) Carbonato de lítio. 

E) Ziprasidona. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS       
ASSISTENTE SOCIAL 

16 - Segundo a Política Nacional de Assistência Social 
PNAS de 2004, a proteção social deve garantir as 
seguranças de sobrevivência, de acolhida, e de 
vivencia familiar. Assinale a afirmativa abaixo que 
traduz de forma CORRETA a segurança de acolhida: 

A) A segurança de acolhida é garantia de que todos 
tenham uma forma monetária de garantir que sejam 
acolhidas suas necessidades de sobrevivência. 

B) A segurança de acolhida prevê a garantia de 1 salário 
mínimo para os idosos e pessoas com deficiência que 
provem não possuir condições financeiras para sua 
subsistência 

C) A segurança de acolhida supõe a não aceitação de 
situações de reclusão, de situações de perda das 
relações familiares e comunitárias. 

D) A segurança de acolhida é garantia exclusivamente da 
alimentação, os demais direitos são garantidos pela 
segurança de sobrevivência.  

E) A segurança de acolhida opera com a provisão de 
necessidades humanas que começa com os direitos à 
alimentação, ao vestuário e ao abrigo, próprios à vida 
humana em sociedade. 

 

17 – Iamamoto afirma que o Assistente Social trabalha 
diretamente com as expressões da questão social nas 
mais variadas expressões do cotidiano. Ainda 
segundo a autora, assinale a alternativa correta sobre 
o termo “questão social”. 

A) Questão social é o conjunto de expressões das 
desigualdades da sociedade capitalista. É a 
manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia. 

B) A questão social nasce no século XX com a ascenção 
do Socialismo e com isso a preocupação da burguesia 
com a classe trabalhadora. 

C) A Questão social se torna mais evidente com o 
capitalismo mas emerge no período pós-guerra, onde 
o Serviço Social se insere como divisão sócio técnica 
do trabalho. 

D) A questão social sendo objeto exclusivo do Serviço 
Social, tem suas expressões no desemprego, 
violência, pobreza. Desigualdades essas geradas pelo 
modo de produção capitalista. 

E) A questão social são as desigualdades sociais 
atendidas pela Política de Assistência Social, portanto 
não podem ser atendidas pelas demais Políticas 
Públicas. 

 

18 - De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, instituído pela Lei 8.609 de 1990, 
assinale a alternativa INCORRETA:  

A) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a 
pessoa até doze anos de idade incompletos, e 
adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. 

B) As crianças menores de dez anos somente poderão 
ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou 
exibição quando acompanhadas dos pais ou 
responsável.      

C) É direito da criança e do adolescente ser criado e 
educado no seio de sua família e, excepcionalmente, 
em família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral.   

D) A prestação de serviços comunitários consiste na 
realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por 
período não excedente a três meses, junto a entidades 
assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em 
programas comunitários ou governamentais 

E) Sempre que possível, a criança ou o adolescente será 
previamente ouvido por equipe interprofissional, 
respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de 
compreensão sobre as implicações da medida, e terá 
sua opinião devidamente considerada. Tratando-se de 
maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu 
consentimento, colhido em audiência. 

 

19 – De acordo com a Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) O Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos é organizado a partir de percursos, de modo 
a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, 
de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 
complementar o trabalho social com famílias e prevenir 
a ocorrência de situações de risco social. 

B) O Serviço de proteção social a adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa de liberdade 
assistida (LA) e de prestação de serviços à 
comunidade (PSC) tem por finalidade prover atenção 
socioassistencial e acompanhamento a adolescentes 
e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas 
em meio semiaberto. 

C) O serviço de Proteção Social Básica no domicílio para 
pessoas com deficiência e idosas tem por finalidade a 
prevenção de agravos que possam provocar o 
rompimento de vínculos familiares e sociais dos 
usuários. 
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D) O trabalho social do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral a Família (PAIF) deve utilizar-se 
também de ações nas áreas culturais para o 
cumprimento de seus objetivos, de modo a ampliar 
universo informacional e proporcionar novas vivências 
às famílias usuárias do serviço.  

E) O Serviço de Proteção e atendimento especializado á 
família e indivíduos - PAEFI, oferecido no CREAS - 
compreende atenções e orientações direcionadas para 
a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e 
sociais.  

 

20 - De acordo com o Código de Ética do Assistente 
Social de 1993/CFESS assinale a alternativa em que 
NÃO constitui um direito do Assistente Social: 

A) Participar em sociedades científicas e em entidades 
representativas e de organização da categoria que 
tenham por finalidade, respectivamente, a produção de 
conhecimento, a defesa e a fiscalização do exercício 
profissional. 

B) Denunciar ao Conselho Regional as instituições 
públicas ou privadas, onde as condições de trabalho 
não sejam dignas ou possam prejudicar os/as 
usuários/as ou profissionais. 

C) Apoiar e/ou participar dos movimentos sociais e 
organizações populares vinculados à luta pela 
consolidação e ampliação da democracia e dos direitos 
de cidadania.  

D) Ter acesso a informações institucionais que se 
relacionem aos programas e políticas sociais e sejam 
necessárias ao pleno exercício das atribuições 
profissionais. 

E) Inviolabilidade do local de trabalho e respectivos 
arquivos e documentação, garantindo o sigilo 
profissional. 


