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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE 
CADASTRO RESERVA PARA ESPECIALIDADES DA CARREIRA MÉDICA –  

EDITAL Nº 14/2022 

ENFERMEIRO 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 20 (vinte) páginas numeradas sequencialmente, contendo 100 (cem) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação Geral 
10 (dez) questões, Legislação Específica 15 (quinze) questões, Plano Distrital de Política para Mulheres 10 
(dez) questões, Conhecimentos sobre o Distrito Federal 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 
40 (quarenta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 03h45m (três 
horas e quarenta e cinco minutos) do início da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o 

Caderno de Questões antes do horário permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 [...] 
 Outro elemento por trás da tendência [de 
buscar terapia] é o entristecimento das pessoas, diz o 
psicanalista Lucas Liedke, que discute saúde mental na 
internet. Sua visão é amparada pelo Relatório Mundial 
da Felicidade, da ONU. Em 2020, o Brasil caiu 12 
posições no ranking. Em 2021, o país recuperou duas 
posições, mas continua distante do melhor patamar, 
registrado em 2013, quando ocupava a 24ª posição. 
 "Além de retratar a sociedade, essas obras 
ajudam a desconstruir a ideia da terapia como algo 
elitista, que em parte é verdade, mas em parte não só 
é mentira como é até preconceito, porque muita gente 
pensa que terapia é só para quem está sofrendo muito 
ou para quem tem muito dinheiro e tempo", diz Liedke. 
 Crítico a quem se preocupa com a saúde 
mental sem refletir sobre a precarização da vida, o 
psicanalista salienta que "a terapia não vai resolver os 
problemas do mundo, como a pobreza, o racismo, o 
machismo, mas pode ajudar quem sofre disso a 
enfrentar o problema da melhor maneira". "Se 
cuidamos do nosso corpo, por que não deveríamos 
cuidar da cabeça? A gente merece fazer terapia." 

 
(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/03/psicologos-e-suas-

sessoes-de-terapia-lotam-de-um-lugar-ao-sol-a-livros-e-o-

streaming.shtml. Acesso em: 15/04/2022)  

 
1) A referência ao “Relatório Mundial de 

Felicidade, da ONU” é empregada no primeiro 
parágrafo do texto para:  
a) mostrar a participação do psicanalista Lucas 

Liedke em sua elaboração.  
b) indicar um embasamento da opinião do 

psicanalista Lucas Liedke.  
c) refutar o posicionamento do psicanalista Lucas 

Liedke, divulgado na internet.  
d) expressar a presença de pacientes do 

psicanalista Lucas Liedke nos dados.  
e) convocar os leitores do psicanalista Lucas 

Liedke a continuarem em terapias. 
 

2) A classificação morfológica de uma palavra 
deve considerar seu emprego no contexto em 
que está inserida. Nesse sentido, pode-se 
afirmar que o vocábulo “entristecimento” (1º§) 
é:  
a) um verbo que caracteriza um movimento 

contínuo.  
b) um verbo que identifica a mudança de uma 

condição.  
c) um adjetivo que caracteriza uma situação 

provisória. 
d) um substantivo que indica uma ação em 

processo. 
e) um advérbio que delimita o modo que a ação 

ocorre. 

3) O texto destaca o ponto de vista de um 
psicanalista acerca do potencial da terapia. 
Segundo ele:  
a) a precarização da vida é a causa das doenças 

mentais.  
b) a popularização da terapia pode resolver 

problemas do mundo. 
c) a terapia contribui para mudanças na esfera 

individual.  
d) a terapia continua sendo exclusivamente elitista.  
e) o cuidado com o corpo inibe o cuidado da 

cabeça.  
 

4) Em “essas obras ajudam a desconstruir” (2º§), 
não há a ocorrência de crase, motivo pelo qual 
não foi empregado o acento grave. Dentre as 
alternativas abaixo, assinale a única em que 
esse acento deveria ocorrer.  
a) Todo esse apoio faz jus a uma boa recompensa.   
b) Sua dedicação a escrita sempre foi exemplar.  
c) Prender-se a ideias antigas é muito perigoso.  
d) Entregaram a você o material para o evento.  
e) Ficou atento a essa pergunta intrigante.  
 

Texto II 
O texto abaixo é um fragmento de uma obra de ficção 
do escritor brasileiro Lima Barreto, na qual é descrito 

um país imaginário, Bruzundanga. 
 

Os heróis 
 A república da Bruzundanga, como toda pátria que se 
preza, tem também os seus heróis e as suas heroínas.  
 Não era possível deixar de ser assim, tanto mais que a 
pátria sempre foi feita para os heróis, e estes, sinceros ou 
não, cobrem e desculpam o que ela tem de sindicato 
declarado.  
 Um país como a Bruzundanga precisa ter os seus heróis 
e as suas heroínas para justificar aos olhos do seu povo a 
existência fácil e opulenta das facções que a têm dirigido.  
 O mais curioso herói da pátria bruzundanguense é sem 
dúvida uma senhora que nada fez por ela, antes perturbou-
lhe a vida, auxiliando um aventureiro estrangeiro que se 
meteu nas suas guerras civis.  
 Para bem compreenderem o meu pensamento, é preciso 
que antes lhes recorde por alto alguns pontos da história 
política da Bruzundanga. Vou fazê-lo. 
 A atual República consta de territórios descobertos pelos 
iberos e povoados por eles e por outros povos das mais 
variadas origens.  
 Os colonizadores fundaram várias feitorias; e, quando 
fizeram a independência da Bruzundanga, essas feitorias 
ficaram sendo províncias do Império que foi criado.  
 Feita a República, elas ficaram mais ou menos como 
eram, com mais independência e outras regalias. Portanto, é 
claro que a evolução política da Bruzundanga tinha por 
expressão a unidade dessas províncias, e era mesmo o seu 
fim. Qualquer pessoa que tenha tentado, ou venha tentar, o 
desmembramento dessas províncias não pode ser tido 
como herói nacional.  
 Pois bem: um senhor estrangeiro, cheio de qualidades, 
talvez, meteu-se de parceria com uns rebeldes, para separar 
uma dessas províncias do bloco bruzundanguense. Isto ao 
tempo do Império. Em caminho, em umas das suas 
correrias, encontrou-se com uma moça da Bruzundanga que 
se apaixonou por ele. Seguiu-o nas suas aventuras e 
combates contra a união bruzundanguense. [...]  

(BARRETO, Lima. Os Bruzundangas. São Paulo: Ed. Ática, 2011)  

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/03/psicologos-e-suas-sessoes-de-terapia-lotam-de-um-lugar-ao-sol-a-livros-e-o-streaming.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/03/psicologos-e-suas-sessoes-de-terapia-lotam-de-um-lugar-ao-sol-a-livros-e-o-streaming.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2022/03/psicologos-e-suas-sessoes-de-terapia-lotam-de-um-lugar-ao-sol-a-livros-e-o-streaming.shtml
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5) De acordo com o texto, os heróis e heroínas:  
a) representam um modelo de comportamento 

idealizado a ser seguido.  
b) são personagens restritos à construção histórica 

de poucos países.  
c) devem perdoar aqueles que se evolvam na 

direção de facções.  
d) são personagens incomuns na construção de 

uma ideia de pátria. 
e) contribuem para a elaboração de sentidos que 

justifiquem faltas de um país. 
 
Considere o fragmento abaixo para responder 
às questões 6 e 7 seguintes.  
 
“para justificar aos olhos do seu povo a existência 
fácil e opulenta das facções que a têm dirigido” 
(3º§) 

 
6) O vocábulo destacado é acentuado em função:  

a) de uma exigência fonética em relação à 
pronúncia.  

b) do caráter passivo que assume na oração.  
c) de uma relação de regência com o termo 

seguinte. 
d) da posição que ocupa em relação ao seu 

complemento. 
e) da concordância com o sujeito a que se refere. 
 

7) Em um texto, os adjuntos adnominais cumprem 
importante papel caracterizador e podem ser 
expressos por uma ou mais palavras. Dentre os 
termos indicados abaixo, assinale o único que 
não exerce essa função sintática na passagem 
acima.  
a) “do seu povo” 
b) “fácil”  
c) “das facções” 
d) “dirigido” 
e) “opulenta” 
 

8) Destacam-se duas ocorrências do vocábulo 
“antes” em “antes perturbou-lhe” (4º§) e “é 
preciso que antes lhes recorde” (5º§). 
Considerando o contexto em que se encontram, 
é correto afirmar que exprimem, 
respectivamente:  
a) contrariedade e tempo.  
b) tempo e relevância.   
c) conclusão e contrariedade.  
d) tempo e conclusão.  
e) relevância e contrariedade.  
 

9) Na oração “Feita a República” (8º§), tem-se uma 
ideia de ação concluída. Linguisticamente, essa 
percepção semântica deve-se à presença:  
a) do verbo conjugado no pretérito perfeito. 
b) de um verbo no infinitivo impessoal.  
c) de uma forma verbal no particípio.  
d) de uma construção verbal imperativa.  
e) do valor incerto típico do modo subjuntivo. 

10) Ao afirmar “Vou fazê-lo.”, no quinto parágrafo, o 
narrador emprega o pronome átono na posição 
enclítica. Tal pronome cumpre o papel de 
relacionar as partes do texto da seguinte forma: 
a) explicitando uma interação com o leitor. 
b) recuperando uma ideia já apresentada. 
c) detalhando um dado pouco apreendido. 
d) antecipando uma informação ainda não dita. 
e) apontando um referente de forma pouco precisa. 
 

11) Ao descrever os “pontos da história política da 
Brunzundanga”, nos três últimos parágrafos, o 
narrador sugere ao leitor que:  
a) havia uma forte herança histórica na construção 

do presente referido. 
b) não há adaptação, no referido presente, de 

elementos passados.  
c) a ideia de unidade das províncias deve ser vista 

como algo positivo.  
d) não há qualquer distinção entre a estrutura do 

Império e a da República. 
e) as feitorias são construções históricas do pós-

independência do país.  
 

12) Considerando o contexto em que a oração 
“quando fizeram a independência da 
Brunzundanga”(7º§) encontra-se, é correto 
afirmar que o sujeito do verbo em destaque:   
a) não pode ser determinado.  
b) encontra-se implícito.  
c) não existe sintaticamente. 
d) possui mais de um núcleo.  
e) é uma construção passiva.  
 

13) Além da forma simples, os verbos também podem 
ser encontrados em seus tempos compostos. 
Desse modo, em “Qualquer pessoa que tenha 
tentado” (8º§), tem-se a forma composta do:  
a) Pretérito Imperfeito do Indicativo.  
b) Futuro do Pretérito do Indicativo.  
c) Pretérito Mais-que-perfeito do Subjuntivo.  
d) Pretérito Perfeito do Subjuntivo.  
e) Futuro do Presente do Indicativo.  
 

14) Em “é sem dúvida uma senhora que nada fez 
por ela” (4º§), destaca-se um pronome 
indefinido. Considerando-se o emprego dessa 
classe de palavras, assinale a alternativa que 
também apresenta um pronome desse tipo.   
a) Conversaram muito no último encontro.  
b) Não queremos que aquilo se repita com você.  
c) Todas as pessoas reclamaram do incidente.  
d) Buscamos a resposta certa para o problema.  
e) Dediquei-me pouco ao último projeto.  
 

15) Considerando o contexto, na passagem “e 
estes, sinceros ou não, cobrem e desculpam o 
que ela tem de sindicato declarado” (2º§), os 
verbos destacados estão flexionados no 
Presente do Indicativo e, semanticamente, 
exprimem uma ação que:  
a) apresenta um caráter de atemporalidade.  
b) remete ao passado de forma dinâmica.  
c) possui um sentido impositivo de interlocução.  
d) ocorre no exato momento da enunciação.  
e) acentua o valor da passagem do tempo.  
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LEGISLAÇÃO GERAL 
 

16) Com relação à Organização administrativa do 
Distrito Federal (DF) e o disposto na Lei 
Orgânica do DF, analise as afirmativas abaixo. 
I. Cada Região Administrativa do Distrito Federal 

terá um Conselho de Representantes 
Comunitários, com funções consultivas e 
fiscalizadoras, na forma da lei. 

II. A criação ou extinção de Regiões 
Administrativas ocorrerá mediante lei 
complementar aprovada por 3/5 (três quintos) 
dos Deputados Distritais. 

III. Com a criação de nova região administrativa, 
fica criado, automaticamente, conselho tutelar 
para a respectiva região. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III 
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I e III apenas 
e) I apenas 
 

17) A Lei Complementar Distrital nº 840/2011 trata 
do Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Distritais. Sobre a posse e 
exercício, assinale a alternativa incorreta. 
a) É de cinco dias úteis o prazo para o servidor 

entrar em exercício, contado da posse 
b) Com o exercício, inicia-se a contagem do tempo 

efetivo de serviço 
c) O exercício de função de confiança inicia-se 

com a publicação do ato de designação, ainda 
quando o servidor estiver em licença ou 
afastado por qualquer motivo legal 

d) Ao entrar em exercício, o servidor tem de 
apresentar ao órgão competente os documentos 
necessários aos assentamentos individuais 

e) O início, a suspensão, a interrupção e o reinício 
do exercício são registrados nos assentamentos 
individuais do servidor 

 
18) No que diz respeito ao Estágio Probatório e a 

Lei Complementar Distrital nº 840/2011 (Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis do 
Distrito Federal, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Distritais), assinale a 
alternativa correta. 
a) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para 

cargo de provimento efetivo fica sujeito ao estágio 
probatório pelo prazo de cinco anos 

b) Na hipótese de acumulação lícita de cargos, o 
estágio probatório é cumprido em relação a cada 
cargo em cujo exercício esteja o servidor, vedado 
o aproveitamento de prazo ou pontuação 

c) Pode desistir do estágio probatório o servidor que 
responde a processo disciplinar 

d) O servidor em estágio probatório não pode exercer 
qualquer cargo em comissão ou função de 
confiança no órgão, autarquia ou fundação de 
lotação 

e) Na hipótese de licença remunerada por motivo de 
doença em pessoa da família do servidor, não é 
possível a suspensão da contagem do tempo de 
estágio probatório 

19) No que concerne à reversão e à reintegração, 
bem como à disposição da Lei Complementar 
Distrital nº 840/2011, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso 
(F). 
(  ) A reintegração é a reinvestidura do servidor no 

cargo anteriormente ocupado, ou no cargo 
resultante de sua transformação, quando 
invalidada a sua demissão por decisão 
administrativa ou judicial, com o 
restabelecimento dos direitos que deixou de 
auferir no período em que esteve demitido. 

(  ) A reversão deve ser feita no mesmo cargo ou no 
cargo resultante de sua transformação. 

(  ) Na reintegração, encontrando-se provido o 
cargo, o seu eventual ocupante deve ser 
reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, ou aproveitado em outro cargo ou, 
ainda, posto em disponibilidade. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - F 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
e) F - V - F 
 

20) Acerca das disposições da Lei Complementar 
Distrital nº 840/2011 sobre acumulação de 
cargos públicos, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) O servidor que acumular licitamente cargo 

público fica obrigado a comprovar anualmente a 
compatibilidade de horários 

b) Ressalvados os casos de interinidade e 
substituição, o servidor não pode exercer mais 
de um cargo em comissão ou função de 
confiança ou acumular cargo em comissão com 
função de confiança 

c) Verificada, a qualquer tempo, a acumulação 
ilegal de cargos, empregos, funções públicas ou 
proventos de aposentadoria, o servidor deve ser 
notificado para apresentar opção no prazo 
improrrogável de dez dias, contados da data da 
ciência da notificação 

d) É vedada a participação de servidor, salvo na 
condição de Secretário de Estado, ainda que 
suplente, em mais de um conselho, comissão, 
comitê, órgão de deliberação coletiva ou 
assemelhado, na administração direta, 
autárquica ou fundacional do Distrito Federal 

e) Instaurado o processo disciplinar, o servidor, 
ainda que tenha feito declaração falsa sobre 
acumulação de cargos, poderá optar pelo cargo 
que deseja permanecer, hipótese na qual o 
processo deve ser arquivado, sem julgamento 
do mérito 
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21) No que diz respeito à vacância de cargo público 
e as disposições da Lei Complementar Distrital 
nº 840/2011, assinale a alternativa que não 
apresenta uma hipótese de vacância. 
a) Exoneração 
b) Demissão 
c) Destituição de cargo em comissão 
d) Aproveitamento   
e)  Falecimento  
 

22) A Lei Complementar Distrital nº 840/2011, que 
trata do Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Distrito Federal, das 
Autarquias e das Fundações Públicas Distritais, 
trata das férias do servidor. Sobre o assunto, 
analise as afirmativas abaixo. 
I. A cada período de doze meses de exercício, o 

servidor faz jus a trinta dias de férias. 
II. Via de regra, para o primeiro período aquisitivo 

de férias, são exigidos doze meses de efetivo 
exercício. 

III. É necessário levar à conta de férias qualquer 
falta ao serviço. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e III  
b) I e II apenas 
c) II e III apenas 
d) I e III apenas 
e) I apenas 
 

23) No que concerne ao processo disciplinar 
previsto na Lei Complementar Distrital nº 
840/2011 (Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos Civis do Distrito Federal, das 
Autarquias e das Fundações Públicas 
Distritais), assinale a alternativa que apresente 
corretamente a ordem e as fases do processo 
disciplinar. 
a) Instauração; instrução; defesa; relatório; 

julgamento 
b) Instauração; probatória; contraditório; judicante; 

homologação 
c) Averiguação; instalação; instrução; defesa; 

julgamento 
d) Averiguação; instrução; defesa; julgamento; 

homologação 
e) Instauração; defesa; relatório; julgamento; 

homologação; sanção 

24) Acerca da comissão processante prevista na 
Lei Complementar Distrital nº 840/2011, (Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis do 
Distrito Federal, das Autarquias e das 
Fundações Públicas Distritais), assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A sindicância ou o processo disciplinar é 

conduzido por comissão processante, de caráter 
permanente ou especial 

b) A comissão é composta de três servidores 
estáveis designados pela autoridade 
competente 

c) Os membros da comissão processante são 
escolhidos pela autoridade competente entre os 
ocupantes de cargo para o qual se exija 
escolaridade igual ou superior à do servidor 
acusado 

d) A comissão tem como secretário servidor 
designado pelo seu presidente, não podendo a 
indicação recair em um de seus membros 

e) A comissão processante, quando permanente, 
deve ser renovada, no mínimo, a cada dois 
anos, vedado ao mesmo membro servir por mais 
de quatro anos consecutivos 

 
25) Acerca das vedações e deveres previstos no 

Código de Ética dos Servidores e Empregados 
Públicos Civis do Poder Executivo, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) No exercício das atribuições, o servidor ou 

empregado público deve atuar com 
comprometimento ético e moral, cujos 
elementos são indissociáveis para o alcance de 
sua finalidade social. 

(  ) O servidor ou empregado público deve viabilizar 
a publicidade dos atos administrativos por meio 
de ações transparentes que permitam o acesso 
às informações governamentais. 

(  ) Diante de situações excepcionais e 
extraordinárias, o servidor ou empregado 
público deve ser diligente e proativo, na medida 
de suas competências, para realizar as tarefas 
necessárias para mitigar, neutralizar ou superar 
as dificuldades momentâneas. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - F 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
e) F - V - F 
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LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 
 

26) No que diz respeito à evolução histórica da 
organização do sistema de saúde no Brasil e a 
construção do Sistema Único de Saúde (SUS), 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Até a criação do Sistema Único de Saúde – SUS, 

a população não tinha direito e a assistência que 
recebia era prestada na condição de caridade 

b) A Constituição de 1988 incorporou mudanças no 
papel do Estado e alterou profundamente o 
arcabouço jurídico-institucional do sistema público 
de saúde, dentre as quais se destaca a saúde 
como direito social, admitindo-se discriminações 
às ações de saúde em determinados níveis, 
explicitando que o dever de prover o pleno gozo 
desse direito é responsabilidade de todos, ou seja, 
tanto do Estado como do cidadão 

c) Até a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, 
a atuação na área de assistência à saúde ocorreu 
por meio de alguns poucos hospitais 
especializados, além da ação da Fundação de 
Serviços Especiais de Saúde Pública – FSESP em 
regiões específicas do país 

d) Até a criação do Sistema Único de Saúde - SUS, 
a assistência à saúde mantinha estreita vinculação 
com as atividades previdenciárias e o caráter 
contributivo do sistema existente gerava uma 
divisão da população brasileira em dois grandes 
grupos, além da pequena parcela da população 
que podia pagar os serviços de saúde por sua 
própria conta: previdenciários e não 
previdenciários 

e) A Constituição atribuiu à União competência 
legislativa concorrente para editar normas gerais 
sobre o assunto, de modo que à legislação 
infraconstitucional coube descrever diretrizes 
gerais e específicas de cada ente federativo 

 
27) No que diz respeito aos princípios do Sistema 

Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa 
incorreta. 
a) A “autonomia das pessoas” compreende a 

preservação da defesa da integridade física e 
moral de cada pessoa natural 

b) A “integralidade de assistência” compreende o 
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 

c) A “igualdade” objetiva o acesso e o atendimento 
isonômico com relação à assistência à saúde, 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie  

d) A “descentralização político-administrativa” 
admite a direção de cada esfera de governo, 
com ênfase na regionalização e hierarquização 
da rede de serviços de saúde 

e) A “organização de atendimento público 
específico e especializado para mulheres e 
vítimas de violência doméstica em geral” deve 
garantir, entre outros, atendimento, 
acompanhamento psicológico e cirurgias 
plásticas reparadoras  

28) Não se incluem no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de 
ações: 
a) de vigilância epidemiológica  
b) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica 
c) de saúde do trabalhador  
d) a formulação da política financeira de caráter 

assistencial  
e) de vigilância sanitária 
 

29) No que diz respeito ao campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a 
alternativa incorreta.  
a) A saúde ao trabalhador abrange a assistência 

ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho 
ou portador de doença profissional e do trabalho  

b) A vigilância sanitária abrange o controle de bens 
de consumo que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com a saúde, compreendidas todas 
as etapas e processos, da produção ao 
consumo  

c) A saúde ao trabalhador abrange a participação, 
no âmbito de competência do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, avaliação 
e controle dos riscos e agravos potenciais à 
saúde existentes no processo de trabalho 

d) A vigilância sanitária abrange avaliação do 
impacto que as tecnologias provocam à saúde  

e) O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da 
Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 
Único de Saúde (SUS) 

 
30) Relativamente à Organização, da Direção e da 

Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Aplica-se aos consórcios administrativos 

intermunicipais o princípio da direção única, e os 
respectivos atos constitutivos devem dispor 
sobre sua observância 

b) As comissões intersetoriais têm a finalidade de 
articular políticas e programas de interesse para 
a saúde, cuja execução envolva áreas 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) 

c) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
única, no âmbito do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão 
equivalente  

d) Os serviços de saúde, executados mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
devem ser organizados de forma regionalizada 
e hierarquizada em níveis de complexidade 
crescente 

e) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde 
(SUS), poderá organizar-se em distritos de 
forma a integrar e articular recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total das 
ações de saúde 
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31) Não se apresenta como atribuição comum da 
União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios:  
a) propor a celebração de convênios, acordos e 

protocolos internacionais relativos à saúde, 
saneamento e meio ambiente 

b) promover a articulação da política e dos planos 
de saúde 

c) participação de formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico e 
colaboração na proteção e recuperação do meio 
ambiente 

d) realização de operações externas de natureza 
financeira de interesse da saúde, autorizadas 
pelo Congresso Nacional  

e) organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde  

 
32) A direção nacional do Sistema Único da Saúde 

(SUS) compete, dentre outras atribuições: 
a) promover a descentralização para os Municípios 

dos serviços e das ações de saúde  
b) identificar os serviços estaduais e municipais de 

referência 
c) formular normas e estabelecer padrões, em 

caráter suplementar, de procedimentos de 
controle de qualidade para produtos e 
substâncias de consumo humano  

d) prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios 
e executar supletivamente ações e serviços de 
saúde 

e) participar da definição de normas, critérios e 
padrões para o controle das condições e dos 
ambientes de trabalho e coordenar a política de 
saúde do trabalhador 

 
33) No que concerne aos serviços privados de 

assistência à saúde, assinale a alternativa 
incorreta.  
a) Os serviços privados de assistência à saúde 

podem instalar, operacionalizar ou explorar 
hospital geral, inclusive filantrópico, hospital 
especializado, policlínica, clínica geral e clínica 
especializada  

b) Os serviços privados de assistência à saúde 
podem realizar ações e pesquisas de 
planejamento familiar  

c) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada 
d) É permitida a participação direta, inclusive 

controle, de capital estrangeiro na assistência à 
saúde no caso de serviços de saúde mantidos, 
com finalidade lucrativa, por empresas, para 
atendimento de seus empregados e 
dependentes, com ônus subsidiado para a 
seguridade social       

e) Na prestação de serviços privados de 
assistência à saúde, devem ser observados os 
princípios éticos e as normas expedidas pelo 
órgão de direção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) quanto às condições para seu 
funcionamento 

34) No que diz respeito ao financiamento do 
Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a 
alternativa incorreta. 
a) As ações de saneamento que venham a ser 

executadas supletivamente pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), devem ser financiadas por 
recursos tarifários específicos e outros da União, 
Estados, Distrito Federal, Municípios e, em 
particular, do Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH) 

b) Na esfera federal, os recursos financeiros, 
originários do Orçamento da Seguridade Social, 
de outros Orçamentos da União, além de outras 
fontes, devem ser administrados pelo Ministério 
da Fazenda  

c) Consideram-se de outras fontes os recursos 
provenientes de ajuda, contribuições, doações e 
donativos 

d) Na distribuição dos recursos financeiros da 
Seguridade Social deve ser observada a mesma 
proporção da despesa prevista de cada área, no 
Orçamento da Seguridade Social 

e) As receitas geradas no âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS) devem ser creditadas 
diretamente em contas especiais, 
movimentadas pela sua direção, na esfera de 
poder onde forem arrecadadas 

 
35) Em consonância com o preceituado no âmbito 

da Resolução n° 453 de 10 de maio de 2012, a 
qual dispõe sobre os Conselhos de Saúde, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) O Conselho de Saúde é uma instância 

colegiada, deliberativa e permanente do 
Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera 
de Governo, integrante da estrutura 
organizacional do Ministério da Saúde, da 
Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, com composição, 
organização e competência fixadas em lei  

b) A participação de órgãos, entidades e 
movimentos sociais deve ter como critério a 
representatividade, a abrangência e a 
complementaridade do conjunto da sociedade, 
no âmbito de atuação do Conselho de Saúde 

c) O Conselho de Saúde deve ser composto por 
representantes de entidades, instituições e 
movimentos representativos de usuários, de 
entidades representativas de trabalhadores da 
área da saúde, do governo e de entidades 
representativas de prestadores de serviços de 
saúde, sendo o seu presidente eleito entre os 
membros do Conselho, em reunião plenária 

d) Em sua qualidade de Subsistema da Seguridade 
Social, o Conselho de Saúde atua na formulação 
e proposição de estratégias e no controle da 
execução das Políticas de Saúde, excluindo os 
aspectos econômicos e financeiros 

e) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 
são abertas ao público e devem acontecer em 
espaços e horários que possibilitem a 
participação da sociedade  
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36) No que diz respeito às disposições 
constitucionais relativas à Seguridade Social, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Nenhum benefício ou serviço da seguridade 

social poderá ser criado, majorado ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio total 

b) Apresenta-se como objetivo da seguridade 
social, a equidade na forma de participação no 
custeio  

c) O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário 
rurais e o pescador artesanal, bem como os 
respectivos cônjuges, que exerçam suas 
atividades em regime de economia familiar, sem 
empregados permanentes, devem contribuir 
para a seguridade social mediante a aplicação 
de uma alíquota sobre o resultado da 
comercialização da produção e farão jus aos 
benefícios nos termos da lei          

d) As entidades beneficentes de assistência social 
deverão contribuir para a seguridade social em 
termos subsidiados pelo Governo Federal  

e) A seguridade social deve ser financiada por toda 
a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e de 
determinadas contribuições sociais  

 
37) Para efeito do disposto no Decreto 7508 de 

2011, o qual regulamenta a Lei nº 8.080 de 1990, 
para dispor sobre a organização do Sistema 
Único de Saúde - SUS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, considera-se: 
a) Rede de Atenção à Saúde: serviços de saúde 

específicos para o atendimento da pessoa que, 
em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial 

b) Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica: acordo 
de colaboração firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações 
e serviços de saúde na rede regionalizada e 
hierarquizada, com definição de 
responsabilidades, indicadores e metas de saúde 

c) Mapa da Saúde: descrição geográfica da 
distribuição de recursos humanos e de ações e 
serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela 
iniciativa privada, considerando-se a 
capacidade instalada existente, os 
investimentos e o desempenho aferido a partir 
dos indicadores de saúde do sistema 

d) Serviços Especiais de Acesso Aberto: conjunto de 
ações e serviços de saúde articulados em níveis 
de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde 

e) Núcleo Interdisciplinar de Saúde: espaço 
geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

38) No que diz respeito aos “Determinantes Sociais 
da Saúde (DSS)”, assinale a alternativa incorreta. 
a) Iniquidades em saúde estão diretamente ligadas as 

diferenças existentes na sociedade, que também 
são consideradas como injustas e indesejáveis 

b) Pode-se definir os determinantes sociais da saúde 
como sendo os fatores e mecanismos através dos 
quais as condições sociais afetam a saúde e que 
potencialmente podem ser alterados através de 
ações baseadas em informação 

c) A Comissão Nacional sobre os Determinantes 
Sociais de Saúde (CNDSS) é composta por 8 
médicos especialistas de cada área da medicina; 
essa constituição diversificada é uma expressão do 
reconhecimento de que a saúde é um bem público, 
construído com a participação solidária de todos os 
setores da sociedade brasileira  

d) Enquanto os fatores individuais são importantes 
para identificar que indivíduos nos seus grupos 
possuem maior risco, as diferenças nos níveis de 
saúde entre grupos e países estão mais 
relacionadas com outros fatores, principalmente o 
quão desigual é a distribuição de renda 

e) Pode-se definir os determinantes sociais da saúde 
como sendo as condições de vida e trabalho dos 
indivíduos estão relacionadas com sua saúde 

 
39) Em conformidade com o preceituado no âmbito 

da Resolução-RDC nº 63 de 2011, a qual dispõe 
sobre os Requisitos de Boas Práticas de 
Funcionamento para os Serviços de Saúde, 
pode ser indicada como correta a seguinte 
definição:  
a) Responsável Técnico - RT: profissional com 

formação superior ou técnica com suas 
competências atribuídas por lei 

b) Prontuário do Paciente: documento que deve 
acompanhar o paciente em caso de remoção 
para outro serviço, contendo minimamente 
dados de identificação, resumo clínico com 
dados que justifiquem a transferência e 
descrição ou cópia de laudos de exames 
realizados, quando existentes 

c) Política de Qualidade: documento emitido pelo 
órgão sanitário competente dos Estados, Distrito 
Federal ou dos Municípios, contendo permissão 
para o funcionamento dos estabelecimentos que 
exerçam atividades sob regime de vigilância 
sanitária 

d) Serviço de Saúde: conjunto de ações voltadas à 
proteção do paciente contra riscos, eventos 
adversos e danos desnecessários durante a 
atenção prestada nos serviços de saúde 

e) Plano de Gerenciamento de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS): documento que 
aponta e descreve as ações relativas ao manejo 
dos resíduos sólidos, observadas suas 
características e riscos, no âmbito dos 
estabelecimentos de saúde, contemplando os 
aspectos referentes à geração, segregação, 
acondicionamento, coleta, armazenamento, 
transporte, tratamento e disposição final, bem 
como as ações de proteção à saúde pública e 
ao meio ambiente 
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40)  Em atenção ao disposto na Resolução-RDC nº 
63 de 2011, a qual dispõe sobre os Requisitos 
de Boas Práticas de Funcionamento para os 
Serviços de Saúde, assinale a alternativa 
incorreta.  
a) O serviço de saúde deve possuir regimento 

interno ou documento equivalente, atualizado, 
contemplando a definição e a descrição de todas 
as suas atividades técnicas, administrativas e 
assistenciais, responsabilidades e 
competências 

b) As Boas Práticas de Funcionamento (BPF) são 
orientadas primeiramente à redução dos riscos 
inerentes a prestação de serviços de saúde 

c) O serviço de saúde deve estar inscrito e manter 
seus dados atualizados no Cadastro Nacional 
de Boas Práticas de Funcionamento (CNBPF) 

d) O serviço de saúde deve ter um responsável 
técnico (RT) e um substituto 

e) O serviço de saúde deve desenvolver ações no 
sentido de estabelecer uma política de 
qualidade envolvendo estrutura, processo e 
resultado na sua gestão dos serviços 

 
PLANO DISTRITAL DE POLÍTICA  

PARA MULHERES 
 

41) Em todos os eixos do II Plano Distrital de Políticas 
para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), 
existem algumas linhas de ações governamentais. 
No eixo relativo à área da cultura, esporte, 
comunicação e mídia, foram apresentadas quatro 
linhas. Sendo assim, numere a COLUNA II de acordo 
com a COLUNA I, fazendo a relação entre elas. 
 

COLUNA I 
1. Realização de parcerias com Órgãos Públicos 

para apoio a Projetos e Ações educativas e 
culturais de prevenção à violência. 

2. Incentivo à prática de Esportes. 
 

COLUNA II 
(  ) Implantação e Desenvolvimento do Projeto DELAS.  
(  ) Promoção de debates sobre diversos tipos de violência 

contra a mulher, visando o empoderamento feminino e 
o reconhecimento de iguais, agindo na prevenção de 
violência de direitos das mulheres que se encontram 
em situação de risco social e na oferta de práticas 
corporais de lutas como estratégia de formação.  

(  ) Combate à exploração excessiva do uso do corpo 
feminino em campanhas publicitárias por meio de 
campanhas e debates.  

(  ) Apoio à realização dos eventos Remada Rosa, Futebol 
Feminino; Futebol Americano Feminino de Brasília; 
Corrida Rosa DF; Mulheres no Triathlon; Atleta 
ultramaratonista Heleh Deluque Mulheres do Tri – Bike.  

(  ) Ampliação da oferta da modalidade de futebol feminino 
nos Centros Olímpicos e Paraolímpicos – COPs.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 
a) 2, 1, 2, 2, 1 
b) 1, 2, 2, 1, 1 
c) 1, 1, 2, 1, 2 
d) 2, 2, 1, 2, 2 
e) 1, 2, 2, 2, 1 

42) Um dos eixos do II Plano Distrital de Políticas para 
Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF) diz 
respeito à igualdade para as mulheres rurais. 
Dentre as várias ações apresentadas durante a 
consulta pública, foram eleitas três prioridades. 
Considerando a posição crescente (da 1ª para a 3ª) 
dessas prioridades, assinale a alternativa correta. 
a) 1ª - Aumento da oferta de linhas de crédito e 

financiamento para mulheres rurais; 
2ª - Criação de protocolo de atendimento às mulheres 
rurais em situação de violência de gênero; 
3ª - Implantação do projeto “Secretaria da Mulher no 
Campo”, com visitas itinerantes nas áreas rurais 
levando ações de igualdade e prevenção à violência 
contra a mulher 

b) 1ª - Implantação do projeto “Secretaria da Mulher no 
Campo”, com visitas itinerantes nas áreas rurais 
levando ações de igualdade e prevenção à violência 
contra a mulher; 
2ª - Aumento da oferta de linhas de crédito e 
financiamento para mulheres rurais; 
3ª - Criação de protocolo de atendimento às 
mulheres rurais em situação de violência de gênero 

c) 1ª - Implantação do projeto “Secretaria da Mulher no 
Campo”, com visitas itinerantes nas áreas rurais 
levando ações de igualdade e prevenção à violência 
contra a mulher; 
2ª - Criação de protocolo de atendimento às mulheres 
rurais em situação de violência de gênero; 
3ª - Fortalecer espaços de economia solidária, com 
campanhas de divulgação de feiras e com a 
realização de atividades comunitárias nos locais 

d) 1ª - Criação de protocolo de atendimento às mulheres 
rurais em situação de violência de gênero; 
2ª - Aumento da oferta de linhas de crédito e 
financiamento para mulheres rurais;  
3ª - Implantação do projeto “Secretaria da Mulher no 
Campo”, com visitas itinerantes nas áreas rurais 
levando ações de igualdade e prevenção à violência 
contra a mulher 

e) 1ª - Fortalecer espaços de economia solidária, com 
campanhas de divulgação de feiras e com a 
realização de atividades comunitárias nos locais;  
2ª - Implantação do projeto “Secretaria da Mulher no 
Campo”, com visitas itinerantes nas áreas rurais 
levando ações de igualdade e prevenção à violência 
contra a mulher; 
3ª - Criação de protocolo de atendimento às mulheres 
rurais em situação de violência de gênero 

 
43) Sobre o II Plano Distrital de Políticas para 

Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Buscou traduzir o empenho dedicado à criação de 

metas e de ações pensadas para o enfrentamento 
das desigualdades de gênero no Distrito Federal 

b) Sua elaboração demonstrou como importante objetivo 
o de reconhecer o fundamental papel da parceria 
entre sociedade civil e o Distrito Federal na elaboração 
de políticas públicas voltadas para as mulheres, em 
suas diferentes áreas de atuação  

c) Nasceu com o compromisso de garantir e de efetivar 
as políticas públicas pensadas para a promoção da 
igualdade e para a valorização das diversidades entre 
as mulheres 

d) Foram considerados na sua formulação, documentos 
internacionais, nacionais e distritais e, de maneira 
especial, os 10 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, que foram estabelecidos pela ONU 

e) A Organização das Nações Unidas tem alguns 
objetivos definidos na formulação da ODS (Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável) para serem 
cumpridos até 2030. Dentre esses objetivos tem 
destaque o 5º objetivo que versa sobre “alcançar a 
igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres 
e meninas” 
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44) Um dos eixos do II Plano Distrital de Políticas 
para Mulheres do Distrito Federal (II PDPM-DF), 
diz respeito ao enfrentamento do racismo, 
sexismo, lesbofobia e transfobia. Sobre esse 
eixo, assinale a alternativa incorreta. 
a) O enfrentamento do racismo, do sexismo, da 

lesbofobia e da transfobia compreende um esforço 
contínuo e efetivo para o avanço na formulação, na 
implementação e no monitoramento de políticas 
públicas específicas, exequíveis e reais, sob a 
perspectiva orçamentária, de modo a centralizar e 
incluir estas mulheres e suas características pessoais, 
tornando-as personagens protagonistas dessas 
ações afirmativas, a fim de se garantir a erradicação 
de toda e qualquer forma de discriminação 

b) Os segmentos populacionais das mulheres negras, 
lésbicas, transexuais, de todas as idades, meninas, 
jovens, adultas ou idosas, encontram-se expostas às 
diferentes formas de violência mais gravosas e 
explosivas se comparadas às formas de violência 
comumente existentes em qualquer sociedade, ou 
seja, tais questões são agravantes, no tocante a todas 
as violações de direitos humanos sofridas por essas 
mulheres 

c) O Brasil é composto, em sua maioria, pela população 
negra e parda. Segundo a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua do IBGE, 
realizada em 2019, cerca de 76,10% da população 
brasileira é formada por negros e pardos. Dos 209,2 
milhões de habitantes do país, 59,2 milhões se 
assumem pretos, enquanto 89,7 milhões se declaram 
pardos 

d) Embora a população negra brasileira seja a maioria, é 
a que mais sofre dentre as enormes desigualdades 
que se manifestam entre negros e brancos, homens e 
mulheres, nos mais diferentes espaços da sociedade, 
como educação, mercado de trabalho, acesso a bens 
e serviços, segurança e tantos outros, sendo o 
racismo a principal causa de todas as violações contra 
a população negra brasileira 

e) Dentre a população negra brasileira, há que se 
destacar a situação a que mulheres negras, vítimas do 
racismo e do sexismo, estão submetidas. A cor e o 
gênero, conforme dados estatísticos nacionais e 
internacionais, possuem os piores indicadores em 
praticamente todas as áreas analisadas. As mulheres 
negras brasileiras compõem o grupo de maiores 
vítimas do atual sistema patriarcal, sexista, misógino e 
discriminatório no Brasil. Vale dizer que a mulher 
negra brasileira é, no mínimo, duplamente vítima do 
sistema ora imposto, tendo em vista sua cor de pele e 
seu gênero 

 
45) Considerando os eixos do II Plano Distrital de 

Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II 
PDPM-DF), várias esferas sobre o cotidiano das 
mulheres são consideradas. Dentre essas esferas 
da vida das mulheres, cinco estão descritas pelos 
eixos aqui apresentados. Sobre os nomes dos 
eixos, assinale a alternativa incorreta. 
a) Igualdade para as Mulheres rurais 
b) Saúde Integral das Mulheres, Direitos Sexuais e 

Reprodutivos 
c) Educação para a igualdade 
d) Cultura, Esporte, Comunicação e Mídia 
e) Igualdade para as Mulheres Jovens e Mulheres 

Idosas 

46) O II Plano Distrital de Políticas para Mulheres do 
Distrito Federal (II PDPM-DF), é dividido em eixos. 
Em cada eixo há um objetivo principal e alguns 
objetivos específicos. Partindo desses objetivos 
foram traçadas metas a serem cumpridas. Sendo 
assim, numere a COLUNA II de acordo com a 
COLUNA I, fazendo a relação entre elas. 
 
COLUNA I 
 
1. São metas do Eixo 2 
2. São objetivos específicos do Eixo 2 
 
COLUNA II 
 
(  ) Promover o acesso e a permanência na educação 

formal de meninas e mulheres para promover o 
pleno desenvolvimento de suas competências e 
de sua autonomia emocional, social e econômica.  

(  ) Incluir programas que contemplem a temática de 
gênero na política educacional do Distrito Federal.  

(  ) Ampliar o número de vagas nos cursos de 
formação da Subsecretaria de Formação 
Continuada dos Profissionais da Educação – 
EAPE, que possuem temática relacionada à 
relações étnico-raciais, igualdade de gênero e 
direitos humanos, promoção da Cultura da Paz e 
prevenção de todos os tipos de violência.  

(  ) Consolidar, na política educacional do Distrito 
Federal, o respeito pela diversidade em todas as 
suas formas, de modo a garantir uma educação 
igualitária e cidadã.  

(  ) Contribuir para a redução da violência de gênero, 
incluindo a temática da prevenção da violência 
sexual, familiar e doméstica de forma transversal 
no curriculum escolar e no projeto político 
pedagógico das escolas do Distrito Federal.  

(  ) Ampliar o acesso e o número de vagas para 
matrículas de mulheres e seus filhos desde a 
educação básica até a formação profissionalizante 
e superior.  

(  ) Ampliar o número de matrículas de mulheres na 
Educação de Jovens e Adultos – EJA, a fim de 
viabilizar o acesso da jovem, adulta e idosa à 
educação formal.  

(  ) Ampliar o número de escolas contempladas com 
ações do Programa “Maria da Penha Vai à 
Escola”.  

(  ) Promover a inclusão, nos cursos de capacitação e 
de formação de profissionais da educação e da 
comunidade escolar, temas com foco na 
construção de uma cultura de paz, equidade de 
gênero e respeito às diversidades.  

 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2 
b) 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2  
c) 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1 
d) 2, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1  
e) 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1  
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47) Várias iniciativas foram planejadas e apresentadas 
pelo governo do Distrito Federal, no II Plano 
Distrital de Políticas para Mulheres do Distrito 
Federal (II PDPM-DF), em várias linhas de ação. 
Dentre essas linhas de ação, por meio de consulta 
pública foram definidas algumas prioridades por 
seus participantes. Levando em consideração o 
Eixo 9, analise as afirmativas abaixo. 
I. Ampliação de ações para qualificação profissional 

das mulheres, jovens e pessoas com deficiência. 
II. Manutenção do Projeto Terezas, de incentivo à 

formação profissional de jovens e mulheres negras 
e com deficiência, com vistas à inserção no 
mercado de trabalho e à conquista de autonomia 
pessoal e financeira. 

III. Oferecer assistência psicossocial constante a 
mulheres idosas em situação de abrigo. 

IV. Fomentar a alfabetização de mulheres idosas e a 
valorização de mulheres com deficiência no 
ambiente escolar. 

V. Realização de ações para a inserção de mulheres 
jovens, idosas e com deficiência no mercado de 
trabalho.  

Estão corretas as afirmativas:  
a) I, II e V apenas 
b) I, III e IV apenas 
c) II, III e IV apenas 
d) II, III, IV e V apenas 
e) II, III e V apenas 
 

48) Para a formulação do II Plano Distrital de 
Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II 
PDPM-DF), foram realizadas oficinas de escuta 
pela equipe da SMDF - Secretaria de Estado da 
Mulher do Distrito Federal. Sobre essas oficinas 
de escuta, assinale a alternativa incorreta. 
a) Com o objetivo de promover a participação social 

de lideranças comunitárias, de especialistas e de 
representantes de populações vulnerabilizadas de 
mulheres do Distrito Federal, as oficinas foram 
realizadas virtualmente 

b) As oficinas foram realizadas com base em uma 
metodologia específica, elaborada especialmente 
para essa atividade e se desenvolveu em 3 etapas 

c) Os resultados das oficinas foram disponibilizados 
no Jamboard de forma visual e possibilitam a 
transparência do processo de discussão do Plano 
Distrital. Houve a necessidade de criação de um 
grupo no WhatsApp, para circular fotos, Jamboard, 
links e considerações. A intenção era que esse 
grupo continuasse como um ponto de interlocução 
da SMDF, mas ele se desfez 

d) O mapeamento e a identificação das mulheres 
para participação das oficinas foram realizados a 
partir de uma busca ativa nas redes de 
organizações e movimentos sociais com 
reconhecimento da comunidade nos processos de 
luta e de reivindicação dos direitos das mulheres 
representantes dos nove eixos-alvo 

e) O objetivo do registro de participação no formulário 
disponibilizado via Google Forms durante as 
reuniões foi o levantamento de perfil 
sociodemográfico e étnico-racial, de questões 
geracionais e de escolaridade, bem como da 
identificação dessas lideranças para formação da 
Rede de Promoção das Mulheres 

49) Alguns dos Eixos do II Plano Distrital de 
Políticas para Mulheres do Distrito Federal (II 
PDPM-DF), está alicerçado em algumas 
legislações específicas, de acordo com o grupo 
de mulheres que são público-alvo de políticas 
públicas do Distrito Federal. Fazendo a 
correspondência entre as leis e suas finalidades 
e características, numere a COLUNA II de 
acordo com a COLUNA I, fazendo a relação 
entre elas. 
 
COLUNA I 
1. Lei n° 10.639/2003 
2. Lei n° 11.340/2006 
3. Lei n° 11.645/2008 
 
COLUNA II 
(  ) Esta lei criou mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher.  
(  ) Esta lei alterou o art. 26-A, da Lei 9394, de 20 

de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional.  

(  ) Esta lei foi criada em consonância com o §8º, do 
art.226 da Constituição da República Federativa 
do Brasil, promulgada em 05/10/1988.  

(  ) Esta lei estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, para incluir no currículo 
oficial da rede de ensino e obrigatoriedade da 
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena”.  

(  ) Esta lei é conhecida como Lei Maria da Penha.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 
a) 2, 3, 1, 2, 1  
b) 2, 1, 3, 2, 3  
c) 3, 2, 1, 3, 2 
d) 2, 2, 3, 2, 3 
e) 2, 3, 2, 1, 2 
 

50) Foi criada uma Comissão Especial no âmbito do 
Conselho dos Direitos das Mulheres do Distrito 
Federal, composta por representantes do poder 
público e da sociedade civil, a fim de apresentar 
sugestões e propostas à versão preliminar do II 
Plano Distrital de Políticas para Mulheres do 
Distrito Federal (II PDPM-DF). Sobre os órgãos 
e entidades integrantes da comissão especial 
do Conselho dos Direitos das Mulheres do 
Distrito Federal para elaboração do II PDPM, 
analise as afirmativas abaixo. 
 
I. Secretaria de Justiça – SEJUS. 
II. Associação Brasileira das Mulheres de Carreira 

Jurídica – ABMCJ. 
III. Companhia de Planejamento do Distrito Federal 

– CODEPLAN. 
IV. Fórum das Mulheres do Mercosul Secção DF – 

FMM. 
V. Ministério Público do Distrito Federal e 

Territórios – MPDFT. 
 
Estão corretas as afirmativas:  
a) I, III e V apenas 
b) II, III, IV e V apenas 
c) I, II, III, IV e V  
d) I, III e IV apenas 
e) II, IV e V apenas 
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CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL 

 
51) A região integrada de desenvolvimento do 

Distrito Federal, como o próprio nome diz, 
integra uma região, com objetivos bem 
definidos pela lei que a criou. Sobre a RIDE do 
Distrito Federal, assinale a alternativa incorreta. 
a) Consideram-se de interesse da RIDE os 

serviços públicos comuns ao Distrito Federal, 
Estados de Goiás, Minas Gerais e aos 
Municípios que a integram  

b) A região integrada de desenvolvimento do 
Distrito Federal (DF) e entorno (RIDE/DF) é uma 
região integrada de desenvolvimento 
econômico, para efeitos de articulação da ação 
administrativa da União, dos estados de Goiás e 
do Distrito Federal 

c) A lei que criou a RIDE/DF foi promulgada pelo 
então presidente da república Fernando 
Henrique Cardoso, possui oito artigos e trata da 
regulamentação e disposição da RIDE em meio 
ao cenário local, regional e nacional  

d) A criação da RIDE, na teoria, supõe uma 
integração entre os municípios que a integram 
para que as disparidades e desigualdades 
existentes entre elas sejam diminuídas ao longo 
dos anos  

e) A criação da RIDE está relacionada ao fato de a 
expansão de áreas do Distrito Federal ter 
ocorrido primeiramente de forma esparsa e 
polinucleada, e posteriormente, ultrapassando 
limites político-administrativos, abrangendo-se 
para municípios do estado de Goiás 

 
52) A capital federal é um ícone para o país, uma 

vez que nela está instalada a administração do 
Brasil, instalados os órgãos mais elevados dos 
poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. 
Sobre a cultura de Brasília, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) A cultura da capital federal está diretamente 

ligada à história da sua construção e também à 
arquitetura e ao urbanismo 

b) A cultura em Brasília se confunde com a própria 
cidade já que ela é patrimônio Cultural da 
Humanidade. São 60,25 quilômetros quadrados 
de área tombada 

c) Brasília foi inscrita na lista da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco) em 7 de dezembro de 1987 

d) O objetivo de se inscrever a cidade de Brasília 
na lista da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura é a sua 
preservação para as futuras gerações 

e) Brasília foi reconhecida como patrimônio por 
conta da sua concepção modernista, baseada 
nas ideias de Lúcio Costa, que integravam a 
escala monumental, dos grandes espaços e 
construções, à intenção bucólica, de 
convivência ao redor das áreas verdes. 

53) Brasília é muito mais que o centro político do 
Brasil, é um polo econômico em uma cidade 
atípica e diversificada. Possui um expressivo 
mercado consumidor, com 2,9 milhões de 
pessoas com renda média até três vezes maior 
que a nacional, o que evidencia um grande 
potencial de desenvolvimento. Sobre a economia 
da capital Federal, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Desde antes da sua criação, Brasília já começava a 

desenvolver uma economia local. Ainda em 1960, 
já existiam mais de 2 mil estabelecimentos 
comerciais. Por volta de 1965, no Plano Piloto 
moravam quase 90 mil pessoas e mais 130 mil nas 
chamadas cidades satélites.  

(  ) Na época da construção da cidade de Brasília, as 
redes ferroviárias e rodoviárias  estavam em pleno 
funcionamento e, ao longo dos anos, foram se 
expandindo, o que estimulou uma maior ocupação 
do Centro-Oeste do Brasil. Esse processo, 
inclusive, continua até hoje. 

(  ) A partir dos anos 80, a construção civil perdeu força 
e não era mais a grande propulsora da economia 
local, ao passo que o turismo está em expansão 
desde o final dos anos 90, quando passou a receber 
visitantes para lazer e cultura. 

(  ) O setor de serviços, que já em 1980 empregava 
75% da população economicamente ativa do 
Distrito Federal, atualmente é responsável por 71% 
de toda a atividade econômica. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - F - F   d)  V - F - F - V 
b) F - V - F - F   e)  F - F - V - F 
c) F - F - F - V 
 

54) Todas os municípios, estados e países possuem 
bandeiras e brasões, símbolos que dizem da sua história e 
os distinguem dos demais. Assim também acontece com 
a geografia, elementos importantes para a caracterização 
dessas regiões. Sobre os símbolos e a geografia do 
Distrito Federal, analise as afirmativas abaixo. 
I. A bandeira do Distrito Federal é composta por um 

retângulo branco, representando a paz. No escudo, o 
verde e o amarelo do seu esmalte único (sinople) e de 
seu único metal (ouro) juram fidelidade aos símbolos 
nacionais.  

II. O brasão do Distrito Federal foi idealizado pelo poeta 
Guilherme de Almeida antes da inauguração da capital. 
Ele representa a cruz de Brasília, composta por quatro 
flechas divergentes que remetem aos quatro pontos 
cardeais: Norte, Sul, Leste e Oeste. O símbolo também 
faz alusão ao cruzamento entre o Eixo Monumental e o 
Eixo Rodoviário. 

III. O Distrito Federal é ocupado pelo Cerrado, que é o 
segundo maior bioma da América do Sul e comporta a 
nascente das três maiores bacias dessa parte do 
continente.  

IV. Diferentemente dos estados do país, Brasília não é 
dividida em cidades e bairros, portanto não há prefeituras. 
A capital é composta por 31 Regiões Administrativas 
(RA’s) oficialmente constituídas como dependentes do 
Governo do Distrito Federal.  

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, III e IV apenas  d)  I, II, III e IV 
b) II e IV apenas  e)  I e IV apenas 
c) I, II e IV apenas 
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55) O Censo de 2010, realizado pelo IBGE, aponta 
que o Distrito Federal possui 1,34% da 
população do país, O processo de migração 
ocorrido por ocasião de sua fundação, foi feito 
em grande escala. Sobre o Distrito Federal, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Desde a inauguração de Brasília, a sua 

população é predominantemente urbana e é 
uma área bastante povoada, possuindo alta 
densidade demográfica. 

(  ) Os trabalhadores que vieram para a construção 
de Brasília são conhecidos como candangos, 
cerca de 10 mil vindos de todas as regiões, 
sobretudo do Nordeste, Goiás e Minas Gerais. 

(  ) No Distrito Federal há apenas um município, 
sendo as demais cidades conhecidas como 
cidades satélites, as regiões administrativas. 

(  ) O Distrito Federal apresenta o menor IDH 
(índice de desenvolvimento humano) do Brasil, 
quando considerado o aspecto socioeconômico.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - F - F - V 
b) V - F - F - V 
c) V - F - V - F 
d) V - V - F - F 
e) F - V - F - F 
 

56) Dentre os municípios integrantes da RIDE do 
Distrito Federal, temos Cabeceiras, situado no 
estado de ______, Buritis, situado no estado de 
______, Cabeceira Grande, situado no estado de 
______ e Formosa, situado no estado de 
______. 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Minas Gerais / Minas Gerais / Goiás / Goiás 
b) Minas Gerais / Goiás / Minas Gerais / Goiás 
c) Goiás / Goiás / Minas Gerais / Minas Gerais 
d) Goiás / Minas Gerais / Minas Gerais / Goiás 
e) Goiás / Minas Gerais / Goiás / Minas Gerais 
 

57) O Programa Especial de Desenvolvimento do 
Entorno do Distrito Federal, estabelecerá, 
mediante convênio, normas e critérios para 
unificação de procedimentos relativos aos 
serviços públicos. Nos incisos do Parágrafo 
Único do art. 4º da Lei que criou a RIDE, estão 
relacionados o que será especialmente 
considerado. Assinale a alternativa incorreta 
sobre o tema. 
a) Convênios com o Distrito Federal, os Estados de 

Goiás e de Minas Gerais 
b) Isenções e incentivos fiscais, em caráter 

temporário, de fomento e atividades produtivas 
em programas de geração de empregos e 
fixação de mão de obra 

c) Tarifas, ouvido o Ministério da Fazenda 
d) Linhas de crédito, especiais para atividades 

prioritárias 
e) Fretes e seguros, ouvido o Ministério da 

Fazenda 

58) Leia abaixo, o art. 3º da lei que criou a RIDE do 
Distrito Federal. 
 

“Art. 3º Consideram-se de interesse da RIDE os 
serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos 
Municípios que a integram, especialmente aqueles 
relacionados às áreas de ______ e de ______”. 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) geração de empregos / desenvolvimento 

integrado 
b) infra-estrutura / geração de empregos 
c) desenvolvimento integrado / infra-estrutura 
d) desenvolvimento regional / desenvolvimento 

integrado 
e) geração de empregos / infra-estrutura 
 

59) O decreto que regulamenta a lei que criou a 
RIDE do Distrito Federal, em seu art. 2º criou o 
Conselho Administrativo da Região Integrada 
de Desenvolvimento do Distrito Federal e 
Entorno - COARIDE, vinculado ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional, tem a finalidade de 
coordenar as atividades a serem desenvolvidas 
na RIDE. Sobre o referido conselho, analise as 
afirmativas abaixo. 
I. Dentre suas competências, deve coordenar as 

ações dos entes federados que compõem a 
RIDE, visando ao desenvolvimento e à redução 
das desigualdades regionais. 

II. A participação no conselho será considerada 
prestação de serviço público relevante, não 
remunerada.  

III. O quórum de aprovação do conselho é de 
maioria absoluta e o quórum de reunião é de 
maioria simples. 

IV. O conselho poderá instituir subcolegiados para 
matérias específicas. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) III e IV apenas 
b) II e IV apenas 
c) I, II, IV apenas 
d) I, II, III e IV  
e) I e IV apenas 
 

60) Com relação aos subcolegiados do Conselho 
Administrativo da Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno 
– COARIDE, assinale a alternativa correta. 
a) Não poderão ter mais de sete membros 
b) Terão caráter permanente 
c) Terão duração não superior a dois anos 
d) Estão limitados a cinco operando 

simultaneamente 
e) Serão instituídos em atendimento ao disposto 

em suas Resoluções 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

61) A Bioética surgiu no final da década de 60, e 
trata-se de uma disciplina filosófica que 
conecta a ciência, a vida e a moralidade. De 
acordo com os princípios da bioética, o 
princípio que nos leva a buscar maximizar o 
benefício e minimizar o risco e/ou o dano ao 
paciente é correto afirmar que se denomina 
______. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Princípio da Beneficência 
b) Princípio da Autonomia 
c) Princípio da Justiça 
d) Princípio da Equidade 
e) Princípio da Maleficência 
 

62) O Programa de Controle de Infecção Hospitalar 
(PCIH) é o conjunto de ações desenvolvidas, 
deliberada e sistematicamente, para a máxima 
redução possível da incidência e da gravidade 
das infecções hospitalares. Considerando o 
PCIH, analise as afirmativas abaixo. 
I. Os hospitais deverão constituir Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão 
de assessoria à autoridade máxima da 
instituição e de execução das ações de controle 
de infecção hospitalar. 

II. Os membros da CCIH serão de dois tipos: 
consultores e executores. 

III. O presidente ou coordenador da CCIH será 
obrigatoriamente um profissional médico, 
indicado pela direção do hospital. 

IV. Um dos membros executores deve ser, 
preferencialmente, um enfermeiro. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III e IV  
b) I, II e IV apenas 
c) I, II e III apenas 
d) III apenas 
e) I e II apenas 
 

63) A notificação de suspeitas de queixas técnicas 
e/ou reações adversas não desejadas 
manifestadas após o uso de medicamentos, 
produtos para saúde, cosméticos, saneantes, 
derivados do sangue, entre outros, deve ser 
realizada a comunicação por meio do ______.   
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Sistema de Notificação Sanitária - NOTIVISA 
b) Sistema de Informações - DATASUS 
c) Sistema de Notificação Epidemiológica - 

NOTIEPI  
d) Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação - SINAN 
e) Sistema de Vigilância da Organização Mundial 

da Saúde - VIGI-OMS 

64) Qualquer efeito nocivo, não intencional e 
indesejado de um medicamento, observado em 
doses terapêuticas habituais utilizadas em 
seres humanos para fins de profilaxia, 
diagnóstico ou tratamento é correto afirmar que 
é denominado (a) ______. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) ineficácia terapêutica 
b) queixa técnica 
c) desvio de qualidade 
d) alteração organoléptica do medicamento 
e) reação adversa a medicamento 
 

65) A Portaria MS/GM nº 529/2013 institui o 
Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP), que tem por objetivo geral contribuir 
para a qualificação do cuidado em saúde em 
todos os estabelecimentos de saúde do 
território nacional. Considerando os conceitos 
de cultura de segurança do paciente descritos 
nesta portaria, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Cultura na qual todos os trabalhadores, 

incluindo profissionais envolvidos no cuidado e 
gestores, assumem responsabilidade pela sua 
própria segurança, pela segurança de seus 
colegas, pacientes e familiares. 

(  ) Cultura que encoraja e recompensa a unidade 
que não possui nenhuma notificação de falhas. 

(  ) Cultura que prioriza a segurança acima de 
metas financeiras e operacionais. 

(  ) Cultura que, a partir da ocorrência de incidentes, 
promove a punição com a finalidade de evitar 
novos eventos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - F - F - V 
b) V - V - F - V 
c) V - F - V - F 
d) V - V - V - V 
e) V - F - F - V 
 

66) De acordo com a Lei no 7.498, 25 de junho de 
1986, que dispõe sobre a regulamentação do 
exercício da enfermagem e dá outras 
providências, assinale a alternativa que não é 
atividade privativa do Enfermeiro. 
a) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 

matéria de enfermagem 
b) Cuidados de enfermagem de maior complexidade 

técnica e que exijam conhecimentos de base 
científica e capacidade de tomar decisões 
imediatas 

c) Consulta de enfermagem 
d) Prescrição de medicamentos estabelecidos em 

programas de saúde pública e em rotina aprovada 
pela instituição de saúde 

e) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves com risco de vida 
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67) O Planejamento Estratégico Situacional é um 
método que trabalha no processamento de 
problemas atuais, problemas potenciais 
(ameaças e oportunidades) e macroproblemas.  
Considerando o triângulo de governo, a (o) 
______ refere-se ao quanto de controle o ator 
tem sobre a situação que pretende governar.  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) capacidade de governar 
b) governabilidade 
c) projeto de governo 
d) estratégia 
e) assertividade 
 

68) Sobre as diretrizes para a telessaúde no Brasil 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
analise as afirmativas abaixo. 
I. Maior satisfação do usuário, maior qualidade do 

cuidado e menor custo para o SUS. 
II. Atender aos princípios básicos de qualidade dos 

cuidados de saúde: segura, oportuna, efetiva, 
eficiente, equitativa e centrada no paciente. 

III. Ampliar filas de espera e tempo para 
atendimentos ou diagnósticos especializados. 

IV. Evitar os deslocamentos desnecessários de 
pacientes e profissionais de saúde. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e IV apenas 
b) I apenas 
c) II, III e IV apenas 
d) II e IV apenas 
e) I, II, III e IV  
 

69) Foi prescrito para o paciente JJO a medicação 
Penicilina Cristalina 4.500.000 UI. A Unidade 
dispõe de frasco-ampola de 5.000.000. Para 
reconstituição do medicamento, o profissional 
de enfermagem deverá colocar ______ de água 
para injeção estéril no frasco ampola. Para 
infusão intravenosa, deverá aspirar ______ da 
solução inicialmente reconstituída para colocar 
em soro fisiológico a 0,9% para administração 
da dose prescrita.  
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) 8 mL / 4,5 mL 
b) 10 mL / 4,5 mL 
c) 5 mL / 5 mL 
d) 4,5 mL / 4,5 mL 
e) 2 mL / 1 mL 

70) A prescrição médica é solução de 1500ml de 
Permanganato de Potássio (KMnO4) a 1:20.000, 
usando comprimidos de KMnO4 de 150mg. O 
enfermeiro vai precisar de ________ 
comprimido(s) de KMnO4 de 150mg para 
preparar a solução.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) 1,5 
b) 1 
c) 1/2 
d) 2 
e) 2,5 
 

71) O Enfermeiro realizou um eletrocardiograma do 
paciente, que apresentou um ritmo cardíaco 
com as seguintes características: frequência 
elevada e desorganizada; ritmo irregular, com 
ondas que variam em tamanho e forma; e sem 
complexos QRS de aparência normal, conforme 
figura abaixo.  
 

 
Fonte: AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2012 

 
É correto afirmar que o ritmo cardíaco 
apresentado se refere à(ao): 
a) Assistolia 
b) Fibrilação Ventricular 
c) Taquicardia ventricular 
d) Fibrilação Atrial 
e) Bloqueio Atrioventricular 
 

72) Uma das doenças oculares é a Ceratocone, 
sendo uma enfermidade não inflamatória, que 
afeta a estrutura da (o) ______.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Cristalino 
b) Conjuntiva 
c) Íris 
d) Nervo óptico 
e) Córnea 
 

73) As dermatoses ocupacionais são quaisquer 
alterações da pele, da mucosa e dos anexos e 
de etiologia multifatorial. Assinale a alternativa 
correta que indique um fator de causa direta de 
dermatose ocupacional. 
a) Idade 
b) Agentes mecânicos 
c) Sexo 
d) Etnia 
e) Antecedentes de saúde 
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74) O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é um 
problema que acomete um grande número de 
pessoas no Brasil e no mundo. Sobre AVC, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) É uma doença que se caracteriza pelo 

comprometimento previsível da função cerebral 
como resultado da circulação cerebral.  

(  ) O AVC Isquêmico ocorre quando existe 
extravasamento de sangue para dentro do 
cérebro ou do espaço subaracnóideo, por 
rompimento de algum vaso sanguíneo. 

(  ) Os sinais e sintomas dos distúrbios vasculares 
que ocorrem no cérebro dependem da 
localização, do tamanho da área do cérebro que 
teve a irrigação sanguínea prejudicada e da 
existência de outros vasos sanguíneos que 
possam ajudar a irrigar a região atingida. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - F - V 
b) F - V - V 
c) V - V - V 
d) V - F - F 
e) F - V - F 
 

75) A classificação de risco é um processo decisivo 
de identificação dos pacientes que precisam de 
tratamento imediato de acordo com grau de 
agravo à saúde baseado em protocolo. 
Considerando a escala proposta pelo Ministério 
da Saúde, assinale a alternativa correta. 
a) Vermelho - trata-se de atendimento de urgência, 

indica prioridade 1 
b) Amarelo – trata-se de atendimento o mais rápido 

possível, indica prioridade 2 
c) Azul – trata-se consulta de baixa complexidade 

de atendimento, de acordo com o horário de 
chegada, indica prioridade 3 

d) Verde – prioridade não urgente, indica 
prioridade 3 

e) Laranja – atendimento não urgente, indica 
prioridade 4 

 
76) A educação na saúde consiste na produção e 

sistematização de conhecimentos relativos à 
formação e ao desenvolvimento para a atuação 
em saúde e possui modalidades, sendo uma 
delas a (o) ______ que se configura como 
aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o 
ensinar se incorporam ao cotidiano das 
organizações e ao trabalho; e se baseia na 
aprendizagem significativa e na possibilidade 
de transformar as práticas profissionais e 
acontece no cotidiano do trabalho.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) educação continuada 
b) educação baseada em evidência 
c) treinamento 
d) capacitação 
e) educação permanente em saúde 

77) Existem vários dispositivos para 
suplementação de oxigênio de acordo com a 
concentração desejada e a circunstância clínica 
do paciente. O (A) ______ é um sistema de baixo 
fluxo, sendo que o aumento de fluxo na ordem 
de 1 litro/minuto irá aumentar a concentração 
de oxigênio inspirado em cerca de 4%. O fluxo 
de 1 a 6 litros por minuto fornece uma 
concentração de oxigênio de 24 a 44%.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Máscara de Venturi 
b) Cateter nasal 
c) Máscara facial simples 
d) Tubo endotraqueal 
e) Ambu 
 

78) A orelha (ouvido) é o órgão responsável pelo 
sentido da audição e também pelo nosso 
equilíbrio. Sobre esse assunto, analise as 
afirmativas. 
I. A estrutura anatômica da orelha é complexa e se 

divide em orelha externa, média e interna. 
II. É na orelha externa que se localiza o tímpano. 
III. O tímpano é uma membrana fina que separa a 

orelha média e interna. 
IV. Uma perfuração pequena do tímpano pode fechar 

em algumas semanas. Durante esse período, deve 
ser evitada a entrada de água na orelha, utilizando-
se para isso, tampões especiais. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II e IV apenas 
b) I, III e IV apenas 
c) I e IV apenas 
d) I apenas 
e) I, II, III e IV  
 

79) O sistema de informação no setor de saúde 
representa um grande impacto na melhoria da 
gestão, da qualidade da assistência e satisfação 
dos pacientes. Considerando a Portaria nº 1.412 
de julho de 2013, que institui o Sistema de 
Informação em Saúde para a Atenção Básica 
(SISAB), analise as afirmativas. 
I. A operacionalização do SISAB será feita por meio 

da estratégia do Departamento de Atenção Básica 
(DAB/SAS/MS) denominada e-SUS Atenção 
Básica (e-SUS AB). 

II. Os Municípios deverão adquirir os sistemas de 
"software", com recursos próprios necessários à 
implementação da estratégia e-SUS AB. 

III. Será disponibilizado, no âmbito do SISAB, módulo 
de Atenção Domiciliar (AD) para os Serviços de 
Atenção Domiciliar, compostos por Equipes 
Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD) e 
Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP). 

IV. O SISAB passa a ser o sistema de informação 
vigente para fins de financiamento dos Serviços de 
Atenção Básica, exceto para a Atenção Domiciliar. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) I, II, III e IV  
c) I e III apenas 
d) II apenas 
e) I e IV apenas 
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80) No Brasil, o Ministério da Saúde em 1998 
instituiu o Programa Brasileiro de Qualidade e 
Produtividade, dando origem à criação da 
Organização Nacional de Acreditação (ONA) em 
1999. Considerando o processo de acreditação, 
analise as afirmativas. 
I. Surgiu para contribuir para avaliação da 

qualidade e garantir aos usuários e 
trabalhadores a segurança nos serviços de 
saúde. 

II. É uma atividade compulsória, que pressupõe um 
alto investimento da instituição com finalidade 
de obtenção padrão de qualidade com 
referência externa. 

III. Tem finalidade de fiscalização do exercício de 
profissionais que atuam na assistência. 

IV. É um processo exclusivo para hospitais públicos 
e privados. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas 
b) I e II apenas 
c) IV apenas 
d) I, II, III e IV  
e) II apenas 
 

81) Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A Atenção Básica é o conjunto de ações de 

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

(  ) A Atenção Básica será a principal porta de 
entrada e centro de comunicação da Rede de 
Atenção Básica (RAS), coordenadora do 
cuidado e ordenadora das ações e serviços 
disponibilizados na rede.  

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

(  ) É proibida exclusão baseada apenas em idade, 
gênero, raça/cor, etnia, crença, orientação 
sexual, identidade de gênero, estado de saúde, 
condição socioeconômica e escolaridade, 
exceto quanto a nacionalidade do indivíduo. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - F - V - F 
b) V - V - V - V 
c) V - F - V - F 
d) V - V - V - F 
e) F - V - V - V 

82) Sobre a Territorialização, analise as afirmativas 
abaixo. 
 
I. A Territorialização deve ser realizada de forma a 

permitir o planejamento, a programação 
descentralizada e o desenvolvimento de ações 
setoriais e intersetoriais com foco em um 
território específico, com impacto na situação, 
nos condicionantes e determinantes da saúde 
das pessoas e coletividades que constituem 
aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele. 

 

II. Considera-se Território a unidade geográfica 
única, de construção descentralizada do 
Sistema Único de Saúde (SUS) na execução 
das ações estratégicas destinadas à vigilância, 
promoção, prevenção, proteção e recuperação 
da saúde. 

 

III. Os Territórios são destinados para dinamizar a 
ação em saúde pública, o estudo social, 
econômico, epidemiológico, assistencial, 
cultural e identitário, possibilitando uma ampla 
visão de cada unidade geográfica e subsidiando 
a atuação na Atenção Básica, de forma que 
atendam a necessidade da população adscrita e 
ou as populações específicas. 

 

IV. População Adscrita é a população que está 
presente no território da Unidade Básica de 
Saúde (UBS), de forma a estimular o 
desenvolvimento de relações de vínculo e 
responsabilização entre as equipes e a 
população, garantindo a continuidade das ações 
de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com 
o objetivo de ser referência para o seu cuidado. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
a) II, III e IV apenas 
b) II e IV apenas 
c) I, II e III apenas 
d) I, II, III e IV  
e) II apenas 
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83) Sobre as Diretrizes da Atenção Básica, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) Regionalização e Hierarquização: pressupõe a 

continuidade da relação de cuidado, com 
construção de vínculo e responsabilização entre 
profissionais e usuários ao longo do tempo e de 
modo permanente e consistente, 
acompanhando os efeitos das intervenções em 
saúde e de outros elementos na vida das 
pessoas, evitando a perda de referências e 
diminuindo os riscos de iatrogenia que são 
decorrentes do desconhecimento das histórias 
de vida e da falta de coordenação do cuidado. 

(  ) Cuidado Centrado na Pessoa: aponta para o 
desenvolvimento de ações de cuidado de forma 
singularizada, que auxilie as pessoas a 
desenvolverem os conhecimentos, aptidões, 
competências e a confiança necessária para 
gerir e tomar decisões embasadas sobre sua 
própria saúde e seu cuidado de saúde de forma 
mais efetiva. O cuidado é construído com as 
pessoas, de acordo com suas necessidades e 
potencialidades na busca de uma vida 
independente e plena. A família, a comunidade 
e outras formas de coletividade são elementos 
relevantes, muitas vezes condicionantes ou 
determinantes na vida das pessoas e, por 
consequência, no cuidado. 

(  ) Participação da comunidade: estimular a 
participação das pessoas, a orientação 
comunitária das ações de saúde na Atenção 
Básica e a competência cultural no cuidado, 
como forma de ampliar sua autonomia e 
capacidade na construção do cuidado à sua 
saúde e das pessoas e coletividades do 
território. 

(  ) Ordenar as redes: reconhecer as necessidades 
de saúde da população sob sua 
responsabilidade, organizando as necessidades 
desta população em relação aos outros pontos 
de atenção à saúde, contribuindo para que o 
planejamento das ações, assim como, a 
programação dos serviços de saúde, parta das 
necessidades de saúde das pessoas. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - V - F 
b) F - V - V - V 
c) V - V - V - V 
d) V - F - F - F 
e) F - V - V - F 

84) Sobre a Tuberculose, analise as afirmativas 
abaixo. 
I. A Tuberculose é uma doença de transmissão 

aérea e ocorre a partir da inalação de aerossóis 
oriundos das vias aéreas, expelidos pela tosse, 
pelo espirro ou pela fala de pessoas com 
tuberculose pulmonar ou laríngea.  

II. Somente a pessoa portadora de tuberculose 
laríngea ativa transmite a doença. 

III. 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. 

IV. O principal reservatório é o ser humano. Outros 
possíveis reservatórios são gado bovino, 
primatas e outros mamíferos. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III e IV  
b) I e IV apenas 
c) I apenas 
d) I e II apenas 
e) I, III e IV apenas 
 

85) Sobre a Dengue e suas fases clínicas, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 
(  ) Na fase febril: a lesão exantemática, presente 

em grande parte dos casos, é 
predominantemente do tipo maculopapular, 
atingindo face, tronco e membros, não 
poupando regiões palmares e plantares. O 
exantema também pode se apresentar sob 
outras formas, com ou sem prurido. 

(  ) Fatores de risco individuais como idade, etnia ou 
doenças associadas não interferem na 
gravidade dessa doença. 

(  ) Os sinais de alarme, quando presentes, ocorrem 
na fase crítica. A maioria deles é resultante do 
aumento da permeabilidade capilar. 

(  ) Na fase de recuperação, observa-se melhora do 
estado geral do paciente, retorno progressivo do 
apetite, redução de sintomas gastrointestinais, 
estabilização do estado hemodinâmico e 
melhora do débito urinário. Alguns pacientes 
podem apresentar um exantema, acompanhado 
ou não de prurido generalizado. Bradicardia e 
mudanças no eletrocardiograma são comuns 
durante esse estágio. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F - V 
b) F - F - V - V 
c) V - F - V - V 
d) F - F - F - V 
e) V - V - V - V 
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86) Sobre a doença da Raiva, assinale a alternativa 
correta. 
a) O período de incubação é extremamente 

variável, desde dias até anos, com uma média 
de 45 dias no ser humano. Em crianças, o 
período de incubação tende a ser menor que no 
indivíduo adulto 

b) O período de incubação não está relacionado à 
localização, à extensão e à profundidade da 
mordedura, da arranhadura, da lambedura ou do 
contato com a saliva de animais infectados 

c) O período de incubação está diretamente 
relacionado apenas com a distância entre o local 
do ferimento, do cérebro e troncos nervosos 

d) Em toda espécie animal, inclusive para os 
quirópteros, o período de incubação é igual, que 
varia de 07 a 30 dias 

e) Nos cães e nos gatos a eliminação de vírus pela 
saliva ocorre de dois a sete dias após o 
aparecimento dos sinais clínicos e vai 
diminuindo durante a evolução da doença 

 
87) Sobre a vacina Hepatite B (recombinante) em 

pessoas a partir de 7 (sete) anos de idade, 
assinale a alternativa correta. 
a) Com comprovação vacinal de 3 (três) doses da 

vacina hepatite B, após 10 anos da terceira 
dose, deve-se administrar mais dois reforços 
com intervalo de 30 dias entre a primeira e a 
segunda dose de reforço 

b) Com esquema vacinal incompleto e ou atrasado, 
deve-se reiniciar o esquema, e não apenas 
completá-lo 

c) Não está indicada a vacina da Hepatite B 
(recombinante) para gestantes em qualquer 
faixa etária e idade gestacional 

d) Sem comprovação vacinal deve-se administrar 
3 (três) doses da vacina hepatite B com intervalo 
de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e 
de 6 (seis) meses entre a primeira e a terceira 
dose (0, 1 e 6 meses) 

e) Sem comprovação vacinal deve-se administrar 
4 (quatro) doses da vacina hepatite B com 
intervalo de 45 dias entre a primeira e a segunda 
dose, de 6 (seis) meses entre a primeira e a 
terceira dose, e 1 (um) ano entre a primeira e 
quarta dose 

 
88) Sobre a vacina adsorvida difteria, tétano, 

pertussis (DTP), analise as afirmativas. 
I. Administrar 2 (dois) reforços, o primeiro aos 15 

meses de idade e o segundo aos 4 (quatro) anos 
de idade. 

II. A vacina DTP é contraindicada para crianças a 
partir de 6 (seis) anos de idade. 

III. Na indisponibilidade da vacina DTP, como 
reforço administrar a vacina penta. 

IV. O volume da dose é 0,3 ml, por via subcutânea. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) II e IV apenas 
b) I apenas 
c) I e III apenas 
d) I e II apenas 
e) I, II, III e IV  

89) Sobre a vacina da Poliomielite, assinale a 
alternativa correta. 
a) A Vacina Poliomielite 1 e 3 (atenuada) é 

indicada para pessoas imunodeprimidas, 
contatos de pessoa HIV positiva ou com 
imunodeficiência 

b) O esquema da Vacina Poliomielite 1 e 3 
(atenuada) é administrar apenas 2 (duas) doses 
aos 2 (dois) e 4 (quatro) meses de idade, com 
intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 
30 dias 

c) O esquema da vacina Poliomielite 1, 2 e 3 
(inativada) é administrar o primeiro reforço aos 
15 meses e o segundo aos 4 (quatro) anos de 
idade 

d) O volume da dose da vacina Poliomielite 1, 2 e 
3 (inativada) são 2 gotas, exclusivamente por via 
oral 

e) O esquema da vacina Poliomielite 1, 2 e 3 
(inativada) é administrar 3 (três) doses, aos 2 
(dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com 
intervalo de 60 dias entre as doses. O intervalo 
mínimo é de 30 dias entre as doses 

 
90) Sobre o tempo cirúrgico, na etapa ______ o 

cirurgião rompe os tecidos para poder abordar 
uma região ou um órgão. Dependendo dos 
instrumentos utilizados, pode ser mecânica ou 
física.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Hemostasia 
b) Diérese 
c) Exérese 
d) Operação propriamente dita 
e) Síntese 
 

91) Sobre a investigação epidemiológica e 
notificação dos casos de doenças e agravos 
relacionados ao trabalho, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A notificação das doenças e dos agravos 

relacionados ao trabalho no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação tem 
caráter estritamente epidemiológico e de 
vigilância. 

(  ) As intoxicações exógenas suspeitas e 
confirmadas relacionadas ao trabalho também 
devem ser notificadas em ficha do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação. 

(  ) Os casos de doenças e de agravos relacionados 
ao trabalho devem ser notificados no Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação somente 
após a confirmação da relação com o trabalho, 
por meio da investigação epidemiológica. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) F - F - V 
c) F - V - V 
d) F - V - F 
e) V - F - F 
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92) Sobre o estabelecimento da relação das 
doenças e dos agravos com o trabalho, analise 
as afirmativas. 
I. O processo de investigação da relação entre a 

doença ou o agravo com o trabalho deve ser 
realizado, de preferência, por uma equipe 
multidisciplinar. 

II. Para estabelecimento da relação com o 
trabalho, deve-se considerar a anamnese 
ocupacional, o exame clinico, a avaliação de 
relatórios e exames complementares, a história 
clínica e ocupacional atual e pregressa do 
trabalhador. 

III. A investigação epidemiológica e o 
estabelecimento da relação com o trabalho pode 
ser realizada somente pelo médico do trabalho. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I e III apenas 
b) II apenas 
c) I e II apenas 
d) III apenas 
e) I, II e III  
 

93) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
a) Entre os epitélios escamoso e colunar, encontra-

se a junção escamocolunar (JEC), que é uma 
linha encontrada apenas na endocérvice 

b) O colo do útero apresenta uma parte interna, 
que constitui a chamada ectocérvice, que é 
revestida por uma única camada de células 
planas – epitélio escamoso 

c) O colo do útero apresenta uma parte interna, 
que constitui o chamado canal cervical ou 
endocérvice, que é revestido por uma camada 
única de células cilíndricas produtoras de muco 
– epitélio colunar simples 

d) Na infância e no período pós-menopausa, 
geralmente, a junção escamocolunar (JEC) 
situa-se no nível do orifício externo ou para fora 
desse – ectopia ou eversão 

e) No período da menacme, fase reprodutiva da 
mulher, geralmente, a junção escamocolunar 
(JEC) situa-se dentro do canal cervical 

 
94) Assinale a alternativa que contenha exemplo de 

forma de exposição materna ao sangue fetal do 
tipo traumática. 
a) Momento do parto 
b) Cordocentese 
c) Abortamento espontâneo 
d) Mola hidatiforme 
e) Gestação ectópica 

95) Sobre a importância do Boletim de Apgar no 
recém-nascido (RN), analise as afirmativas 
abaixo. 
I. O Boletim de Apgar deve ser usado para indicar 

o início da reanimação. 
II. O Boletim de Apgar é útil para avaliar a resposta 

do RN às manobras de reanimação no 1º e 5º 
minutos de vida e, se necessário, no 10º, 15º e 
20º minutos. 

III. O Boletim de Apgar serve como um relatório 
numérico e muito prático para descrever a 
condição de nascimento e a recuperação do RN, 
quando reanimado. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) II apenas 
c) III apenas 
d) I e III apenas 
e) II e III apenas 
 

96) Sobre aleitamento materno, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Mamas ingurgitadas acontecem, habitualmente, na 

maioria das mulheres, do terceiro ao quinto dia após 
o parto. As mamas ingurgitadas são dolorosas, 
edemaciadas (com pele brilhante) e, às vezes, 
avermelhadas. 

(  ) Para evitar ingurgitamento, a pega e a posição para 
a amamentação devem estar adequadas e, quando 
houver produção de leite superior à demanda, as 
mamas devem ser ordenhadas manualmente. 

(  ) Os hábitos de manter as mamas umidificadas, e 
usar sabonetes cremosos, cremes ou pomadas 
também ajudam na prevenção das fissuras. 

(  ) Habitualmente, as fissuras ocorrem quando a 
amamentação é praticada com o bebê posicionado 
errado ou quando a pega está incorreta.  

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V - V 
b) V - V - F - V 
c) F - V - F - V 
d) V - F - V - F 
e) F - F - V - V 
 

97) Sobre as recomendações para o 
armazenamento da insulina, assinale a 
alternativa correta. 
a) Somente após três meses do início do uso, a 

insulina perde sua potência, especialmente se 
mantida fora da geladeira. Por isso, é importante 
orientar que a pessoa anote a data de abertura 
no frasco 

b) Em viagens, colocar o frasco em bolsa térmica 
ou caixa de isopor, com gelo comum ou gelo 
seco 

c) Para melhor conservação do frasco deve-se 
congelar a insulina 

d) As insulinas lacradas precisam ser mantidas 
refrigeradas entre 2°C a 8°C 

e) Após aberto, o frasco deve ser mantido somente 
em temperatura ambiente, e para minimizar dor 
no local da injeção deve estar entre 30°C e 45°C 
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98) Sobre os critérios diagnósticos para síndrome 
de dependência química, analise as afirmativas 
abaixo. 
I. Evidência de tolerância definida por 

necessidade de quantidades cada vez menores 
da substancia para obter intoxicação ou efeitos 
desejados. 

II. Evidência de tolerância definida por aumento 
acentuado do efeito com o uso continuado da 
mesma quantidade da substancia. 

III. Abandono ou redução de atividades sociais, 
ocupacionais ou recreativas em razão do uso da 
substancia. 

IV. Desejo persistente ou esforços infrutíferos para 
reduzir ou controlar o uso da substância. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) III e IV apenas 
b) I, II e III apenas 
c) II e III apenas 
d) II, III e IV apenas 
e) I, II, III e IV  
 

99) Sobre Bulimia Nervosa, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Transtorno caracterizado por ingestão comedida 

de alimentos. 
(  ) Habitualmente se inicia com uma dieta para 

perda de peso em consequência de extrema 
insatisfação com o corpo.  

(  ) A ameaça de ganhar peso após a ingestão 
alimentar ocasiona um comportamento de 
prática vigorosa de exercícios físicos, adoção de 
jejuns ou métodos purgativos. 

(  ) O distúrbio ocorre exclusivamente durante 
episódios de anorexia nervosa. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - V - F 
b) V - V - V - V 
c) F - V - V - F 
d) F - F - V - F 
e) V - V - V - F 
 

100) A Política Nacional de Educação Popular em 
Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(PNEPSSUS) é orientada por princípios. O 
princípio do(a) ______ implica a existência de 
relações dialógicas e propõe a construção de 
práticas em saúde alicerçadas na leitura e na 
análise crítica da realidade.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) diálogo 
b) problematização 
c) amorosidade 
d) construção compartilhado do conhecimento 
e) emancipação 

 


