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Língua Portuguesa 

 
Questão 01) 
“Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços, 
estes não invejam o juízo e a prudência dos 
velhos: uns conhecem o que perderam, os outros 
desconhecem o que lhes falta.” (Marquês de 
Maricá) 
Assinale a alternativa que representa a colocação 
pronominal do vocábulo em destaque: 
 
A) Mesóclise. 
B) Prosopopeia. 
C) Próclise. 
D) Metonímia. 
E) Ênclise. 
 
Questão 02) 
Indique a frase INCORRETA de acordo com a 
norma culta: 
 
A) Vitor comprou algumas couves-flores para o 

restaurante. 
B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro. 
C) O bíceps direito do paciente está distendido.  
D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são 

muito comuns.  
E) Cuidado com os degraus molhados!  
 
Questão 03)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a 
palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de 
sentidos. Como denominamos esse efeito? 
 
A) Sinonímia. 
B) Polissemia. 
C) Hiponímia. 
D) Hipérbole. 
E) Hiperonímia. 
 
Questão 04) 

Assinale a alternativa cuja grafia está 
INCORRETA, segundo o Novo Acordo 

Ortográfico. 
 
A) Fiéis. 
B) Paranoico. 
C) Anti-herói. 
D) Feiura. 
E) Conteiner. 

Leia o texto a seguir para responder às 
questões 5, 6 e 7. 
 
“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha 
recusava-os todos por causa do seu mau estado 
de saúde. 
Foi uma verdadeira calamidade. 
Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas 
pessoas achavam que a doença devia ser interna, 
muito interna, profundamente interna, visto que lhe 
não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos 
caluniados!) foram a explicação que geralmente 
se deu à singular moléstia da moça. 
Três meses correram assim, sem que a doença de 
Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. 
Os esforços do médico não podiam ser maiores; 
de dois em dois dias uma receita. Se a doente se 
esquecia do seu estado e estava a falar e a corar 
como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a 
lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo 
entregando-se à mais prudente inação.”  
(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, 
Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal 
das Famílias, setembro de 1875.) 
 
Questão 05) 
Qual das informações a seguir está CORRETA de 

acordo com o texto? 
 
A) A doença da moça começou a melhorar antes 

de três meses de tratamento. 
B) O tema central do trecho citado é uma 

calamidade. 
C) A viuvinha recusava todos os cuidados 

médicos. 
D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, 

profundamente interna”, há uma repetição 
desnecessária do adjetivo. 

E) “Prudente inação” significa um estado de falta 
de força ou estímulo para atuar em momento 
de cautela.  

 
Questão 06) 

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º 
e 3º parágrafos): 
 
I. É defectivo. 
II. Indica fenômeno da natureza.  
III. Não é impessoal. 
 
Estão CORRETAS as afirmações: 

 
A) I e III. 
B) I, II e III.  
C) Apenas I.  
D) Apenas II. 
E) Apenas III. 
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Questão 07) 
Indique a alternativa em que o vocábulo NÃO é 

formado por sufixação: 
 
A) Verdadeira. 
B) Inação. 
C) Profundamente. 
D) Viuvinha. 
E) Caluniados. 
 
Questão 08) 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente, de acordo com a norma 
culta: 
 
A) Pretensão, analisar, consiliar. 
B) Excesso, ancioso, siso. 
C) Exceção, preveem, abcesso. 
D) Excesso, torsão, ironizar. 
E) Forceps, empecilho, obcecado.  
 
Questão 09) 

Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA:  

 
I. A opinião do presidente _______ do esperado.  
II. Um _______ pediatra foi demitido.  
III. Muitos comerciais de televisão irritam o 

_______.  
IV. A _______ de neurologia do hospital estava 

desfalcada.  
 
A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador;  

IV. seção. 
B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador;  

IV. sessão. 
D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. seção. 
E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
 
Questão 10) 
Na frase “Dicas para que emagreça mesmo que 
coma de tudo”, as conjunções destacadas 
indicam, respectivamente: 
 
A) Consecução e conformidade. 
B) Causa e condição. 
C) Finalidade e condição. 
D) Causa e conformidade. 
E) Finalidade e concessão. 
 

 
 
 
 
 
 

Conhecimento Específico 
 
Questão 11) 
A Resolução COFEN-358/2009 dispõe sobre a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem e a 
implementação do Processo de Enfermagem. 
Entre as suas etapas está Implementação que 
significa: 
 
A) Processo de interpretação e agrupamento dos 

dados coletados. 
B) Verificação da necessidade de mudanças ou 

adaptações nas etapas do Processo de 
Enfermagem. 

C) Realização das ações ou intervenções 
determinadas na etapa de Planejamento de 
Enfermagem. 

D) Um resumo dos dados coletados sobre a 
pessoa, família ou coletividade humana em 
um dado momento do processo saúde e 
doença. 

E) Determinação dos resultados que se espera 
alcançar. 

 
Questão 12) 
A Estratégia Saúde da Família (ESF) busca 
promover a qualidade de vida da população 
brasileira e intervir nos fatores que colocam a 
saúde em risco. O nível de atenção em que opera 
a ESF é: 
 
A) Unidades Federais de Referência. 
B) Nível Secundário Regional. 
C) Unidades de Pronto Atendimento. 
D) Unidade Básica de Saúde local. 
E) Serviços de Atendimento Médico de Urgência. 
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Questão 13) 
O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
– CEPE (2017) norteou-se por princípios 
fundamentais, que representam imperativos para 
a conduta profissional. Alguns deles se encontram 
descritos nas alternativas abaixo, EXCETO: 
 
A) O profissional de Enfermagem atua com 

autonomia e em consonância com os preceitos 
éticos e legais, técnico-científico e teórico-
filosófico. 

B) A Enfermagem é comprometida com a 
produção e gestão do cuidado prestado nos 
diferentes contextos socioambientais e 
culturais. 

C) O cuidado da Enfermagem não se fundamenta 
no conhecimento próprio da profissão e por 
isso pode ser executado por qualquer cidadão 
como uma prática social e cotidiana. 

D) O profissional de Enfermagem exerce suas 
atividades com competência para promoção do 
ser humano na sua integralidade, de acordo 
com os Princípios da Ética e da Bioética. 

E) A Enfermagem atua na defesa das Políticas 
Públicas, com ênfase nas políticas de saúde 
que garantam a universalidade de acesso, 
integralidade da assistência, resolutividade, 
preservação da autonomia das pessoas. 

 
Questão 14) 
Sobre as Medidas de Prevenção e Precauções 
Universais, aponte a recomendação CORRETA 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA): 
 
A) Precaução Padrão deve ser seguida para todos 

os pacientes, independente da suspeita ou não 
de infecções. 

B) Para a Precaução de Contato, o uso de avental 
e luvas é necessário somente para a 
manipulação de cateteres e sondas. 

C) Para contato com pacientes em Precaução 
para Gotículas, a lavagem das mãos não é 
necessária. 

D) Precauções para Aerossóis exigem que o 
paciente utilize Máscara PFF2 (N-95) durante 
todo o dia. 

E) Quando não houver disponibilidade de quarto 
privativo, pacientes com suspeita de 
tuberculose resistente ao tratamento podem 
dividir o mesmo quarto com outros pacientes 
com tuberculose. 

 
 
 
 
 
 
 

Questão 15) 
O período do verão é o mais propício à 
proliferação do mosquito Aedes aegypti por causa 
das chuvas, e consequentemente é a época de 
maior risco de infecção por dengue, zika e 
Chikungunya. Em relação à prevenção e cuidados 
com estas doenças qual a alternativa CORRETA 
é: 
 
A) Trocar água dos vasos e plantas aquáticas uma 

vez por mês. 
B) O repelente de uso tópico, aplicado na pele, 

pode fazer parte dos cuidados contra dengue, 
exceto em gestantes. 

C) Inseticidas usados para matar mosquitos 
adultos, e repelentes ambientais (encontrados 
na forma de espirais, líquidos e pastilhas de 
aparelhos elétricos), também podem ser 
adotados no combate ao mosquito Aedes 
aegypti. 

D) Aleitamento Materno deve ser proibido para 
evitar a transmissão do vírus Zika pelo leite 
materno. 

E) O mosquito Aedes Aegypti se reproduz apenas 
em água limpa. 

 
Questão 16) 
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é 
uma condição recorrente em unidades 
assistenciais, frequentemente abordada 
farmacologicamente com os broncodilatadores 
como Agonistas beta2-adrenérgicos. Aos 
pacientes em uso destes medicamentos, o 
enfermeiro deve estar atento aos efeitos adversos 
destes medicamentos listados abaixo, EXCETO: 
 
A) tremores, 
B) taquicardia, 
C) arritmias cardíacas, 
D) hipotensão, 
E) estimulação do sistema nervoso central. 
 
Questão 17)  
O Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP), instituído pela Portaria GM/MS nº 
529/2013, objetiva contribuir para a qualificação 
do cuidado em saúde em todos os 
estabelecimentos de saúde do território nacional. 
Entre os protocolos do PNSP temos o de: 
 
A) manutenção dos equipamentos hospitalares; 
B) prevenção de quedas; 
C) assistência farmacêutica; 
D) controle dos sinais vitais; 
E) exame físico diário. 
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Questão 18) 
A eliminação normal dos resíduos urinários é uma 
função básica que a maioria dos indivíduos nem 
se dá conta. Contudo, os dados da excreção 
urinária têm grande significância para monitoração 
de pacientes. Assim, consideramos normal a 
produção de urina de:  
 
A) 150 mL/hora. 
B) 10 mL/hora. 
C) 60 mL/hora. 
D) 100 mL/hora. 
E) 30 mL/hora. 
 
Questão 19) 
A rápida circulação de notícias com a 
popularização das redes sociais trouxe o 
fenômeno das “Fake News”, notícias falsas, ao 
nosso cotidiano. Verificamos nos últimos anos a 
circulação de informações INCORRETAS sobre 

as vacinas, entre elas: 
 
A) Uma melhor higiene, lavagem das mãos e uso 

de água limpa ajudam a proteger as pessoas 
de doenças infecciosas. Entretanto, muitas 
dessas infecções podem se espalhar, 
independente de quão limpos estamos; 

B) As vacinas têm vários efeitos colaterais 
prejudiciais e de longo prazo que ainda são 
desconhecidos. A vacinação pode ser até 
fatal; 

C) A poliomielite pode causar paralisia; o 
sarampo pode causar encefalite e cegueira; e 
algumas doenças preveníeis por meio da 
vacinação podem até resultar em morte; 

D) Recentemente, na Europa Ocidental 
ocorreram focos de sarampo em populações 
não vacinadas (Áustria, Bélgica, Dinamarca, 
França, Alemanha, Itália, Espanha, Suíça e 
Reino Unido); 

E) Evidências científicas mostram que aplicar 
várias vacinas ao mesmo tempo não causa 
aumento de eventos adversos sobre o sistema 
imunológico das crianças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 20) 
Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem 
organiza o trabalho profissional quanto ao método, 
pessoal e instrumentos, tornando possível a 
operacionalização do processo de Enfermagem.  
Desta forma é CORRETO afirmar que: 
  
A) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de 

Enfermagem, não participam da execução do 
Processo de Enfermagem, em conformidade 
com o disposto na Lei nº 7.498, de 25 de 
junho de 1986, e do Decreto nº 94.406, de 08 
de junho de 1987. 

B) Diagnóstico de Enfermagem é a determinação 
dos resultados que se espera alcançar. 

C) Planejamento de Enfermagem é o processo 
de interpretação e agrupamento dos dados 
coletados. 

D) O Processo de Enfermagem não necessita 
estar baseado num suporte teórico. 

E) Coleta de dados de Enfermagem é um 
processo deliberado, sistemático e contínuo 
que se utiliza do exame físico. 

 
Questão 21) 

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil vive uma 
epidemia de sífilis. A infecção é transmitida 
sexualmente e pode pôr em risco não apenas sua 
saúde, como ser transmitida para o bebê durante 
a gestação. Sobre esta doença é CORRETO 
afirmar que: 
 
A) Manchas no corpo, principalmente na palma 

das mãos e planta dos pés, são características 
da sífilis primária. 

B) É uma doença que pode ser transmitida para a 
criança durante o período de gestação e parto 
(transmissão vertical). 

C) A sífilis latente manifesta-se com o surgimento 
da úlcera (cancro duro), geralmente única, no 
local de entrada da bactéria (pênis, vulva, 
vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros 
locais). 

D) A prevenção da sífilis em adultos se faz através 
de vacinas. 

E) A infecção é passível de prevenção, mas não 
tem cura, diferentemente de outras doenças. 
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Questão 22) 
O processo de gerenciamento de recursos 
materiais em organizações de saúde envolve a 
totalidade dos fluxos destes. Padronização, 
Classificação, Especificação e Previsão fazem 
parte da etapa de: 
 
A) Compra. 
B) Armazenamento. 
C) Programação. 
D) Recepção. 
E) Controle. 
 
Questão 23) 

Na administração de medicamentos, a 
enfermagem deve tomar cuidados importantes 
indicados pelos tradicionais “5 certos”. 
Recentemente, foi agregado mais um elemento, 
considerado o “sexto certo”.  Este elemento é: 
 
A) o Medicamento. 
B) o Registro. 
C) o Paciente. 
D) a Via. 
E) a Dose. 
 
Questão 24) 
Sobre as recomendações para atendimento e 
acompanhamento de exposição ocupacional a 
material biológico: HIV, qual a alternativa 
INCORRETA? 
 
A) Os acidentes de trabalho com sangue e outros 

fluidos potencialmente contaminados não 
precisam ser tratados como casos de 
emergência médica. 

B) Mordeduras humanas são consideradas como 
exposição de risco quando envolverem a 
presença de sangue, devendo ser avaliadas 
tanto para o indivíduo que provocou a lesão 
quanto àquele que tenha sido exposto. 

C) Líquidos de serosas (peritoneal, pleural, 
pericárdico), líquido amniótico, líquor e líquido 
articular são fluidos e secreções corporais 
potencialmente infectantes. Estas exposições 
devem ser avaliadas de forma individual, já 
que, em geral, estes materiais são 
considerados como de baixo risco para 
transmissão viral ocupacional. 

D) Suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, secreções 
nasais e saliva (exceto em ambientes 
odontológicos) são líquidos biológicos sem 
risco de transmissão ocupacional. 

E) Todo material perfurocortante (agulhas, scalp, 
lâminas de bisturi, vidrarias, entre outros), 
mesmo que estéril, deve ser desprezado em 
recipientes resistentes à perfuração e com 
tampa. 

 
 

Questão 25) 
A padronização da linguagem ou uso de 
taxonomias são um grande aliado para a 
sistematização da assistência de enfermagem. 
Para a intervenção Monitoração Hídrica, na 
ocorrência de pneumonia aguda, a intervenção 
sugerida é: 
 
A) A promoção do Exercício; 
B) A assistência para parar de fumar; 
C) A arteterapia; 
D) A terapia de relaxamento; 
E) A regulação da temperatura. 
 
Questão 26)  
A hipotermia  na admissão neonatal é considerado 
um fator que aumenta a morbidade e mortalidade, 
por agravar entre outros o desequilíbrio ácido-
básico. Na assistência ao recém-nascido com 
idade gestacional inferior a 29 semanas ou peso 
ao nascer inferior a 1500 g para prevenir a 
hipotermia na sala de parto, é recomendado: 
 
A) Manter a temperatura da sala de recepção do 

recém-nascido, o mínimo, em 20°C; 
B) Envolver o recém-nascido em campos úmidos 

e aquecidos; 
C) Envolver o recém-nascido em saco plástico 

transparente de polietileno, exceto a face; 
D) Realizar banho de imersão com água tépida, 

após clampeamento do cordão umbilical; 
E) Colocar o recém-nascido em contato pele a 

pele, com a mãe. 
 
Questão 27) 
O Programa de Nacional de Triagem Neonatal, 
criado em 2001, tem uma grande importância na 
detecção precoce de doenças metabólicas. Para 
eficácia do teste é fundamental a atenção na 
realização do exame.  Após a coleta em papel 
filtro, deve-se: 
 
A) Expor ao sol; 
B) Refrigerar em temperatura baixas 2°C a 8°C, 

caixa de isopor com gelo; 
C) Secar de forma artificial (uso de secador); 
D) Submeter a secagem em ar ambiente (15°C a 

20°C), na posição horizontal; 
E) Manter as amostras empilhadas em caixas de 

isopor. 
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Questão 28) 
Segundo a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, os profissionais de saúde devem ter 
linguagem clara na educação do paciente e 
familiares, quando os mesmos  são responsáveis  
pela administração dos antimicrobianos. Entre 
outras informações, devemos: 
 
A) Descartar as sobras de antimicrobianos em 

vaso sanitário; 
B) Interromper a administração do 

antimicrobiano, assim que ocorra melhora dos 
sintomas; 

C) Aproveitar sobras de antimicrobianos de trata-
mentos anteriores; 

D) Orientar quanto as reações adversas e como 
proceder caso ocorra; 

E) As alternativas B e C estão CORRETAS.  

 
Questão 29) 

As Infecções do Trato Urinário (ITU) são 
responsáveis por 35% a 45% das infecções 
relacionadas a assistência à saúde em adultos. 
Das alternativas propostas, NÃO é medida de 

prevenção da ITU, relacionada ao uso do cateter 
vesical: 
 
A) Manter a bolsa coletora no nível da bexiga. 
B) Manter o sistema de drenagem fechado e 

estéril. 
C) Trocar todo o sistema quando ocorrer desco-

nexão, quebra da técnica asséptica ou vaza-
mento. 

D) Esvaziar a bolsa coletora regularmente. 
E) Não realizar irrigação do cateter com antimi-

crobianos, nem fazer uso de antissépticos 
tópicos. 

 
Questão 30) 
Na clientela neonatal, infecção cuja evidência 
diagnóstica (clínica/laboratorial/microbiológica) 
ocorreu nas primeiras 48 horas de vida é 
denominada  Infecções relacionadas à assistência 
à saúde (IRAS) precoce . Como fator de risco 
temos: 
 

A) Bolsa rota maior ou igual a 06 horas; 
B) Procedimentos de medicina fetal nas últimas 

72 horas; 
C) Febre materna nos últimos 07 dias; 
D) Trabalho de parto em gestação menor que 40 

semanas; 
E) Infecção do trato urinário (ITU) materna sem 

tratamento na gestação anterior. 
 
 
 
 
 
 

Conhecimento de Saúde 
 

Questão 31) 
Considere as seguintes afirmações e assinale a 
alternativa CORRETA: 
 
I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) 

foram a primeira modalidade de seguro de 
saúde oferecida no Brasil para a população em 
geral.  

II – O movimento que originou a Reforma Sanitária 
brasileira na década de 70 foi impulsionado 
pela concepção da determinação social da 
saúde e, por isso, defendia a construção de um 
modelo de saúde centrado na atenção médica 
e hospitalar. 

III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço 
jurídico ao que se refere aos serviços de saúde 
e às ações para promoção, proteção e 
recuperação da saúde como direito de todos. 

IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde 
está inserida em uma lógica de Seguridade 
Social, em conjunto com as políticas de 
Previdência e Assistência Social. 

 
A) I e II estão corretas. 
B) I e III estão corretas. 
C) II e III estão corretas. 
D) II e IV estão corretas. 
E) III e IV estão corretas. 
 
Questão 32) 

Considerando os níveis de prevenção e suas 
ações, relacione as colunas abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

1 - Promoção 
à saúde. 

 
(   ) Rastreio de câncer de 
mama. 

2 - Proteção 
específica.  

 (   ) Imunização. 

3 - Prevenção 
secundária.   

(   ) Reinserção social de 
portador de transtorno 
mental.  

4 - Prevenção 
terciária. 

 (   ) Alimentação adequada. 

 
A) 3 – 2 – 4 – 1; 
B) 2 – 3 – 1 – 4; 
C) 4 – 1 – 3 – 2; 
D) 3 – 4 – 1 – 2; 
E) 4 – 2 – 3 – 1. 
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Questão 33) 
Considerando princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa com a sequência 
CORRETA: 
 

1 – Integralidade 

2 – Equidade 

3 – Hierarquização 

4 – Regionalização 

5 – Descentralização 

6 – Universalidade 

 
(   ) no Brasil, houve clara opção preferencial 

pela municipalização da saúde; 

(   ) a atenção à saúde inclui tanto os meios 
curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos; 

(   ) quanto mais bem estruturado for o fluxo 
de referência e contra referência entre os 
serviços de saúde, melhor a eficiência e 
eficácia dos mesmos; 

(   ) é o acesso às ações e serviços de saúde 
garantida a todas as pessoas; 

(   ) reconhecer que existem disparidades 
sociais e regionais, e atuar de forma a 
minimizá-las; 

(   ) cada serviço de saúde possui uma área 
de abrangência e tem responsabilidade 
sanitária pela saúde daquela população. 

 
A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3; 
B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4; 
C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;  
D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4; 
E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 34) 
Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a 
participação da sociedade no Sistema Único de 
Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso 
nas sentenças abaixo e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
 

 as Conferências de Saúde ocorrem a cada 
quatro anos em todos os níveis de gestão, 
e são compostas por usuários e gestores; 

 as Conferências de Saúde avaliam a 
situação de saúde e propõem as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes; 

 os Conselhos de Saúde são órgãos 
permanentes e não deliberativos que 
fazem parte da estrutura das secretarias 
de saúde dos municípios, estados e do 
governo federal; 

 as atividades do Controle Social são 
desenvolvidas para fiscalizar e 
acompanhar as ações e políticas de saúde 
no SUS; 

 o Controle Social determina as ações 
prioritárias que serão desenvolvidas, bem 
como, as regras de repasse financeiro da 
federação para os estados e municípios. 

 
A) V – F – V – F – V; 
B) F – V – V – F – F; 
C) F – V – F – V – F; 
D) F – F – V – V – V; 
E) V – F – V – V – F. 
 
Questão 35) 

É possível prover ações e serviços de saúde com 
garantia de acesso equânime, atenção integral, de 
qualidade, humanizada e em tempo adequado, 
através de: 
 
A) Desenvolvimento de serviços especializados 

de referência; 
B) Organização e desenvolvimento das redes de 

atenção à saúde; 
C) Implantação de protocolos internacionais de 

classificação de risco; 
D) Organização de campanhas de prevenção a 

agravos de saúde; 
E) Realização de busca ativa pelas equipes de 

saúde. 
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Questão 36) 
A vigilância epidemiológica tem como uma de 
suas principais tarefas a notificação de casos. 
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas com relação à notificação de uma 
doença ou agravo, e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

 

 deve-se notificar a simples suspeita da 
doença; 

 a notificação tem caráter sigiloso; 

 a ocorrência de casos novos de uma 
doença ou agravo (transmissível ou não) 
indica que a população não está sob risco; 

 os casos de violência contra a mulher que 
forem atendidos em serviços de saúde, 
públicos ou privados, podem ser 
notificados, caso a usuária permita; 

 a vigilância epidemiológica e a vigilância 
em saúde contribuem para o planejamento 
e a tomada de decisões dos gestores da 
saúde em nível federal, estadual e 
municipal.  

 
A) V – V – F – F – V; 
B) F – V – V – F – V; 
C) F – F – V – V – F;  
D) V – V – F – V – V; 
E) F – V – F – V – F.  
 
Questão 37) 

Considerando a Vigilância em Saúde, analise as 
assertivas a seguir e assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
A) Inclui a vigilância e o controle das doenças 

transmissíveis, e não abrange a vigilância de 
doenças e agravos não transmissíveis;  

B) As emergências epidemiológicas colocam-se 
em nível de atenção terciária tão somente, em 
face de sua complexidade; 

C) Um importante foco da ação de Vigilância em 
Saúde está no controle dos agravos por meio 
do diagnóstico e tratamento das pessoas 
doentes, interrompendo a cadeia de 
transmissão; 

D) As ações de Vigilância em Saúde Ambiental 
abrangem apenas os fatores biológicos do 
meio ambiente que possam promover riscos à 
saúde humana, tais como animais 
peçonhentos e insetos vetores de doenças; 

E) A Vigilância Epidemiológica consiste no 
conjunto de ações públicas que visam à 
detecção ou à prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde coletiva, excluída a 
compreensão dos agravos individuais. 

 
 

Questão 38) 
O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de 
reformas institucionais do Sistema Único de 
Saúde. Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A) Redefine as responsabilidades de cada gestor 

em função das necessidades dos serviços de 
saúde, na busca de desonerar os municípios; 

B) A implementação se dá de forma obrigatória 
para os municípios, estados e união, através 
do Termo de Compromisso de Gestão, que 
estabelece metas e compromissos para os 
municípios, sendo renovado há cada quatro 
anos;  

C) Promove inovações nos processos e 
instrumentos de gestão, visando alcançar 
maior economicidade, descentralização e 
compartimentalização do Sistema Único de 
Saúde; 

D) Entre as prioridades definidas estão a redução 
da mortalidade infantil e materna, o controle 
das doenças emergentes e endemias, e a 
redução da mortalidade por câncer de colo de 
útero e da mama; 

E) As formas de transferência dos recursos dos 
estados e municípios para federação 
passaram a ser integradas em blocos de 
financiamento, sendo eles: Atenção Básica, 
Média e Alta Complexidade da Assistência, 
Vigilância em Saúde, Assistência 
Farmacêutica e Gestão do SUS. 

 
Questão 39) 
Considerando a Portaria n° 3.194/2017, que 
dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento 
das Práticas de Educação Permanente em Saúde 
no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) Promove a formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores no SUS, a partir dos problemas 
cotidianos referentes à atenção à saúde e à 
organização do trabalho em saúde; 

B) Contribui para a elaboração de estratégias 
que visam qualificar a atenção e a gestão em 
saúde, tendo a Atenção Básica como 
coordenadora do processo; 

C) Fortalece a participação do controle social no 
setor, de forma a produzir impacto positivo 
sobre a saúde individual e coletiva; 

D) Promove a articulação intra e interinstitucional, 
de modo a criar compromissos entre as 
diferentes redes de gestão, de serviços de 
saúde e educação e do controle social, com o 
desenvolvimento de atividades educacionais e 
de atenção à saúde integral;  

E) Estimula o planejamento, execução e 
avaliação dos processos formativos, 
impedindo a participação das instituições de 
ensino. 
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Questão 40) 

Os Sistemas de Informações de Saúde 
desempenham papel relevante para a organização 
dos serviços. Analise as sentenças a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
I – Os Sistemas de Informações de Saúde 

possibilitam a avaliação permanente da 
situação de saúde da população e dos 
resultados das ações de saúde executadas. 

II – O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) fornece dados para a 
análise do perfil da morbidade. 

III – O Sistema de Informação de Mortalidade 
(SIM) fornece dados sobre mortalidade no 
país, de forma abrangente. 

 
A) I e II estão corretas; 
B) I e III estão corretas; 
C) II e III estão corretas; 
D) Todas estão corretas; 
E) Nenhuma está correta. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A 
prova é composta de 40 questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento 

Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. 
Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a 
presença do Coordenador do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a 
cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 

respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o 

espaço correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo da prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma 
é de três horas.  

 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de 
respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas 
respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
 

 ============================================================================== 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                                        
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                                        

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

                              

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

                              

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 


