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PREZADO CANDIDATO: 

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

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

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

pessoal com foto. 

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

de corredor. 

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

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

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

executado a avaliação. 

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

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

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1  - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1 
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3  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 11 a 20. 

• ASSISTENTE SOCIAL: Páginas 3, 4 e 5 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

Analise o texto abaixo para responder às próximas questões: 

Disneylândia 

Filho de imigrantes russos casado na Argentina 

Com uma pintora judia, 

Casou-se pela segunda vez 

Com uma princesa africana no México 
 

Música hindu contrabandeada por ciganos poloneses faz 
sucesso 

No interior da Bolívia zebras africanas 

E cangurus australianos no zoológico de Londres. 

Múmias egípcias e artefatos incas no museu de Nova York 
 

Lanternas japonesas e chicletes americanos 

Nos bazares coreanos de São Paulo. 

Imagens de um vulcão nas Filipinas 

Passam na rede de televisão em Moçambique 
 

Armênios naturalizados no Chile 

Procuram familiares na Etiópia, 

Casas pré-fabricadas canadenses 

Feitas com madeira colombiana 

Multinacionais japonesas 

Instalam empresas em Hong-Kong 

E produzem com matéria prima brasileira 

Para competir no mercado americano 
 

Literatura grega adaptada 

Para crianças chinesas da comunidade europeia. 

Relógios suíços falsificados no Paraguai 

Vendidos por camelôs no bairro mexicano de Los Angeles. 

Turista francesa fotografada seminua com o namorado árabe 

Na baixada fluminense 
 

Filmes italianos dublados em inglês 

Com legendas em espanhol nos cinemas da Turquia 

Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos ingleses na 
Nova Guiné 
 

Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na África do 
Sul. 

Pizza italiana alimenta italianos na Itália 
 

Crianças iraquianas fugidas da guerra 

Não obtém visto no consulado americano do Egito 

Para entrarem na Disneylândia 

Arnaldo Antunes / Titãs 
 

01 – A canção gravada pela banda brasileira Titãs 
apresenta uma sucessão de fatos, retratando qual 
aspecto da atual sociedade? 

A) Desigualdade social  B) Diversidade cultural 

C) Globalização  D) Discriminação racial 

E) Folclore  

02 – A letra da canção apresenta estrutura bastante 
característica que corrobora com o tema central ao: 

A) Mostrar alguns vocábulos oriundos de outros idiomas. 

B) Evidenciar que tudo que acontece no mundo tem 
ligação com outros lugares obrigatoriamente. 

C) Citar que em virtude dos meios de comunicação tudo 
pertence a uma rede interconectada. 

D) Criticar a falta de privacidade pela qual passamos em 
virtude da superexposição. 

E) Fazer uma reprimenda ao empobrecimento das 
culturas locais com o contato com as grandes 
metrópoles. 

 

03 – No decorrer do texto, o compositor evidencia o 
contato de culturas de diferentes países em pontos 
variados do globo terrestre.  

No trecho abaixo isso não se repete, demonstrando o 
uso de qual figura de linguagem? 

“Pizza italiana alimenta italianos na Itália” 

Alternativas: 

A) Metáfora    B) Metonímia 

C) Catacrese    D) Eufemismo 

E) Ironia  

 

04 – Em muitos trechos da canção pode-se afirmar 
que o autor, indiretamente, expõe crítica social. 
Assinale a alternativa em que isso NÃO ocorre: 

A) Filho de imigrantes russos casado na Argentina 

     Com uma pintora judia, 

     Casou-se pela segunda vez 

     Com uma princesa africana no México 

B) Gasolina árabe alimenta automóveis americanos na   
África do Sul. 

C) Pilhas americanas alimentam eletrodomésticos 
ingleses na Nova Guiné 

D) [...]zebras africanas e cangurus australianos no 
zoológico de Londres. 

E) Múmias egípcias e artefatos incas no museu de Nova 
York. 

 

05 – Se a palavra “multinacionais” no trecho abaixo 
estivesse no singular, quantas outras alterações 
seriam feitas a fim de concordância para que a 
estrofe faça sentido? 

Multinacionais japonesas 

Instalam empresas em Hong-Kong 

E produzem com matéria prima brasileira 

Para competir no mercado americano 

Alternativas: 

A) 4    B) 3 

C) 5    D) 2 

E) Se alterar a gramaticalidade ficará alterada, portanto 
isso não seria possível. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                 
ATUALIDADES 

06 – A Venezuela está enfrentando profunda crise 
política, social e econômica. O presidente da 
Assembleia Nacional da Venezuela e líder da 
oposição, Juan Guaidó, se declarou presidente 
interino do país e foi reconhecido por vários 
governos.  

Sendo assim, são governos que apoiam Juan 
Guaidó, EXCETO: 

A) Brasil 

B) Estados Unidos 

C) Bolívia 

D) Chile 

E) Colômbia 

 

07 – A rede de fast food Burger King ironizou a 
decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, 
de retirar do ar uma propaganda. Sem citar 
diretamente a decisão de Bolsonaro, a empresa 
publicou no Instagram uma série de mensagens 
repletas de referências ao caso. A rede de fast-food 
afirmou o seguinte em comunicado: 

“Procura-se elenco para comercial. O Burger King está 
recrutando pessoas para seu novo comercial. Para participar, 
basta se encaixar nos seguintes requisitos: ter participado de 
um comercial de banco que tenha sido vetado e censurado nas 
últimas semanas. Pode ser homem, mulher, negro, branco, 
gay, hétero, trans, jovem, idoso. Curtir fazer selfie é opcional.” 

Com relação à propaganda vetada pelo presidente 
Jair Bolsonaro no fim do mês de Abril de 2019, 
assinale a alternativa CORRETA: 

A) A propaganda vetada pelo presidente Bolsonaro era 
uma propaganda do Banco do Brasil com duração de 
menos de 1 minuto, que tentava alcançar um público 
jovem. 

B) A propaganda era da Caixa Econômica Federal e 
apostava na diversidade.  

C) A propaganda, do Banco do Brasil, mostrava 
claramente conteúdo sexual, e por isso, foi retirada do 
ar pelo presidente, este alegando que "a massa quer 
respeito a família".  

D) A propaganda vetada pelo presidente era uma 
propaganda da Caixa Econômica Federal, com 
duração de 30 segundos, que incentivava jovens a 
abrirem uma conta no Banco. 

E) Nenhuma das alternativas acima está correta.  

 

08 – A Polícia Federal (PF) prendeu três funcionários 
do Banco Paulista S.A., no dia 8 de abril de 2019, em 
nova etapa da Lava Jato. Esta nova etapa mira um 
esquema de lavagem de dinheiro que, segundo o 
Ministério Público Federal, movimentou R$ 48 
milhões do Grupo Odebrecht. Esta nova fase da Lava 
Jato foi batizada como "Disfarces de Mamom" e foi a 
primeira fase autorizada pelo juiz federal Luiz 
Antônio Bonat, que assumiu a 13ª Vara em Curitiba 
em março.  

Estamos nos referindo à qual fase da Lava Jato? 

A) 57ª fase   B) 58ª fase 

C) 59ª fase   D) 60ª fase 

E) 61ª fase 

 

09 – Leia o trecho abaixo, retirado do livro "Turvo, 
Terra e Gente II": 

"Embora a comissão municipal tenha determinado o dia 13 
de março para a instalação do município, o governo do estado 
de Santa Catarina, José Boabaid, presidente da Assembleia 
Legislativa, que estava exercendo o cargo de governador, 
transferiu a data para o dia __________. 

Os fatos históricos do importante dia par Turvo estão 
registrados na Ata da instalação do município de Turvo e 
registrados no álbum de fotografias nº 45, sob custódia do 
Museu Histórico Lourenço Manenti.” 

Assinale a alternativa que complete a lacuna com a 
data CORRETA da instalação do município de Turvo: 

A) 20 de março de 1949 

B) 10 de abril de 1948 

C) 13 de março de 1950 

D) 30 de março de 1949 

E) 20 de maio de 1949 

 

10 – A guerra comercial entre Estados Unidos e 
China ganhou novos contornos no mês de maio de 
2019. As duas maiores economias do mundo 
voltaram a subir as tarifas de importação, levando 
mais uma onda de preocupação aos principais 
mercados financeiros mundiais. O temor é de que a 
guerra comercial prejudique ainda mais o 
desempenho da atividade econômica global. 

Com relação a este assunto e de acordo com matéria 
publicada no portal g1, analise a linha do tempo 
abaixo: 

I. 8 de Março de 2018: EUA impõem taxas sobre 
importação de aços e alumínios 

II. 1º de Abril de 2018: China adota tarifas de US$ 3 bilhões 
em bens dos EUA 

III. 15 de Junho de 2018: Trump anuncia tarifa de importação 
de 25% sobre US$ 50 bilhões de produtos chineses 

IV. 17 e 18 de Setembro de 2018: Trump anuncia nova tarifa 
de 10% sobre US$ 200 bilhões em bens da China e a 
China anuncia retaliação e coloca tarifas sobre US$ 60 
bilhões em produtos dos EUA 

V. 1º de Dezembro de 2018: Trump decide suspender planos 
de aumentar tarifas de produtos da China 

VI. 7 de Maio de 2019: Trump aumenta para 50% tarifas 
sobre US$ 200 bilhões 

VII. 13 de Maio de 2019: China anuncia que também vai 
aumentar tarifas sobre produtos dos EUA 

Assinale a alternativa com a informação CORRETA: 

A) Apenas o item II está incorreto 

B) Apenas os itens II e VI estão incorretos 

C) Apenas o item VI está incorreto 

D) Todos os itens estão corretos 

E) Nenhum item está correto 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
ASSISTENTE SOCIAL 

11 – De acordo com a Lei nº 11.340, de 07 de agosto 
de 2006, que cria mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher, classifique os 
itens abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(    )  A assistência à mulher em situação de violência 
doméstica e familiar será prestada de forma articulada e 
conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei 
Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de 
Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre 
outras normas e políticas públicas de proteção, e 
emergencialmente quando for o caso. 

(    )  Na hipótese da iminência ou da prática de violência 
doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial 
que tomar conhecimento da ocorrência possui prazo de 
até 72 horas para que sejam tomadas as providências 
legais cabíveis. 

(     )  Respeitando o princípio da impessoalidade, as medidas 
protetivas de urgência somente poderão ser autorizadas 
pelo Juiz, a pedido da própria ofendida. 

(     )  No caso de descumprimento das Medidas Protetivas de 
Urgência, a pena de detenção ao agressor poderá ser no 
período mínimo de 6 meses e máximo de 2 anos. 

(     )  É direito da mulher em situação de violência doméstica e 
familiar o atendimento policial e pericial especializado, 
ininterrupto e prestado por servidores - preferencialmente 
do sexo feminino - previamente capacitados.          

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, F, V, V 
 

12 – Ainda sobre a Lei nº 11.340 de 07 de agosto de 
2006, no seu Art. 7º, sobre as formas de violência 
doméstica e familiar, assinale a alternativa que NAO 
é considerada violência nos moldes dessa lei: 

A) Violência Psicológica. 

B) Violência Física. 

C) Violência Institucional. 

D) Violência Patrimonial. 

E) Violência Moral. 
 

13 – De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990, 
assinale a alternativa INCORRETA:  

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

B) A Gestante ou mãe que manifeste interesse em 
entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o 
nascimento, será encaminhada à Justiça da Infância 
e da Juventude. 

C) O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à 
saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma 
transversal, integral e intersetorial com as demais 
linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. 

D) A criança e o adolescente em programa de 
acolhimento institucional ou familiar poderão 
participar de programa de apadrinhamento. Podem 

ser padrinhos ou madrinhas pessoas físicas desde 
que possua na data do pedido, vinte e um anos de 
idade, inscritas nos cadastros de adoção.   

E) A guarda obriga a prestação de assistência material, 
moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, inclusive aos pais.  

 

14 – Ainda de acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, no seu título II, no Cap. I, Do direito à 
vida e à saúde, assinale a alternativa CORRETA: 

A) Os casos de suspeita ou de castigo físico, e de maus-
tratos contra criança ou adolescente serão 
obrigatoriamente encaminhados a atendimento 
psicossocial do local e a partir desse atendimento, o 
profissional deverá, se for necessário informar ao 
Conselho Tutelar da localidade. 

B) No caso de abandono pela gestante das suas 
consultas de pré-natal, deverá a atenção primária 
notificar o conselho Tutelar, sendo esse órgão 
responsável exclusivo da busca ativa desta gestante. 

C) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) 
acompanhante de sua preferência apenas no trabalho 
de parto, durante o período pré-natal deverá levar em 
consideração a estrutura das unidades. 

D) Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da 
Gravidez na Adolescência, a ser realizada 
anualmente, com o objetivo de disseminar 
informações sobre medidas preventivas e educativas 
que contribuam para a redução da incidência da 
gravidez na adolescência.  

E) Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à 
saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a manter registro das atividades 
desenvolvidas, através de prontuários individuais, 
pelo prazo máximo de doze anos. 

 

15 – De acordo com a Lei nº 10.741, de 1º de Outubro 
de 2003, que dispõe sobre o estatuto do idoso e dá 
outras providências, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

A) Se o idoso ou seus familiares não possuírem 
condições econômicas de prover o seu sustento, 
impõe-se ao Poder Público esse provimento, no 
âmbito da assistência social. 

B) É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo 
perante os órgãos públicos, hipótese na qual será 
admitido o seguinte procedimento: quando de 
interesse do poder público, o agente promoverá o 
contato necessário com o idoso em sua residência; 
ou quando de interesse do próprio idoso, este se fará 
representar por procurador legalmente constituído.  

C) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 
setenta anos terão preferência especial sobre os 
demais idosos, exceto em caso de emergência.   

D) A perda da condição de segurado não será 
considerada para a concessão da aposentadoria por 
idade, desde que a pessoa conte com, no mínimo, o 
tempo de contribuição correspondente ao exigido 
para efeito de carência na data de requerimento do 
benefício. 



 

 www.psconcursos.com.br                                                                                                                               PROCESSO SELETIVO 002/2019 - TURVO/SC. 

Página 4 
 

E) No sistema de transporte coletivo interestadual 
observar-se-á, nos termos da legislação específica a 
reserva de 2 (duas) vagas gratuitas por veículo para 
idosos com renda igual ou inferior a 2 (dois) salários-
mínimos. 

 

16 - Segundo Netto (1990), em 1989, nas eleições 
presidenciais, há uma disputa entre dois projetos 
societários: Democracia de Massas X Democracia 
Restrita, construídos na dinâmica da relação Estado 
– Sociedade.  

Assinale a alternativa CORRETA no que o autor 
conceitua Democracia Restrita: 

A) O projeto Democracia Restrita limita os direitos 
sociais e políticos com a concepção de Estado 
mínimo, ou seja, máximo para o capital e mínimo para 
o trabalho. O enxugamento do Estado é a grande 
meta, como também a substituição das lutas coletivas 
por lutas corporativas. 

B) Prevê a ampla participação social, conjugando as 
instituições parlamentares e os sistemas partidários 
com uma rede de organizações de base: sindicatos, 
comissões de empresas, organizações de 
profissionais e de bairros, movimentos sociais 
urbanos e rurais. 

C) O projeto Democracia Restrita restringe apenas os 
direitos sociais e com a concepção de Estado 
mínimo, ou seja, máximo para o capital e mínimo para 
o trabalho. No caso dos direitos políticos eles são 
garantidos e se sobrepõe aos direitos sociais 

D) Esse projeto propõe articular a democracia 
representativa com a democracia direta e atribui ao 
Estado democrático de direito a responsabilidade e o 
dever de construir respostas às expressões da 
questão social. 

E) Esse projeto foi uma construção interrompida de um 
projeto mais generoso de proteção social gestado a 
partir da democratização do país. 

 

17 – Segundo o código de ética do Assistente Social 
instituído pela Resolução CFESS de nº  273 de 13 de 
Março de 1993, assinale a alternativa que NÃO 
corresponde a uma  penalidade quanto a infrações a 
este Código: 

A) Multa 

B) Cassação dos direitos políticos 

C) Advertência reservada 

D) Advertência pública 

E) Cassação do registro profissional 
 

 18 – Segundo o material produzido pelo CFESS, 
2010 “Parâmetros para a Atuação de Assistentes 
Sociais na Política de Saúde”, classifique os itens 
abaixo como Verdadeiros (V) ou Falsos (F): 

(     )  O projeto da reforma sanitária vem apresentando como 
demandas que o assistente social trabalhe as seguintes 
questões: democratização do acesso as unidades e aos 
serviços de saúde; estratégias de aproximação das 
unidades de saúde com a realidade; trabalho 
interdisciplinar; ênfase nas abordagens grupais; acesso 
democrático às informações e estímulo à participação 
popular. 

(    )   A Política Nacional de Humanização não pode estar 
dissociada dos fundamentos centrais da política de saúde 
e a garantia dos princípios do SUS, e deve ter como 
referencial o Projeto de Reforma Sanitária. 

(    )   A violência contra crianças, adolescentes, mulheres, 
idosos, gays, lésbicas, homossexuais, transexuais e 
pessoas com deficiências são demandas que aparecem 
para os Assistentes Sociais na saúde, sendo atribuição 
privativa desse profissional. 

(    )   Cabe aos profissionais de Serviço Social que atuam na 
saúde – numa ação necessariamente articulada com 
outros segmentos que defendem o  Sistema Único de 
Saúde (SUS) – formular estratégias que busquem reforçar 
ou criar experiências nos serviços de saúde que efetivem 
o direito social à saúde 

(    )   Os Assistentes Sociais que atuam na saúde, devem se 
utilizar da visita domiciliar, sendo um meio importante e 
imprescindível para uma prática fiscalizatória através de 
verificação de dados fornecidos pelo usuário. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

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

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

E) V, V, V, V, F 
 

19 – De acordo com Iamamoto na sua obra: “O 
Serviço Social na contemporaneidade” assinale a 
alternativa CORRETA em relação ao conceito de 
questão social: 

A) A questão social é o conjunto das expressões das 
desigualdades da sociedade capitalista madura, que 
têm uma raiz comum: a produção social é cada vez 
mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente 
social, enquanto a apropriação dos seus frutos se 
mantém privada, monopolizada por uma parte da 
sociedade. 

B) A questão social é o conjunto das expressões da 
sociedade socialista, que no seu desenvolvimento 
estreita a relação entre proletariado e trabalhadores. 

C) A questão social deriva do caráter privado da 
produção do sistema socialista contrapondo à 
apropriação individual da própria atividade humana. 

D) A questão social está relacionada a questões 
econômicas da vida do sujeito, cujas causas não 
estão ligadas a fatores culturais e políticos.  

E) A questão social surgiu da Europa Ocidental, no 
Século XX, período de ascensão do modo de 
produção do sistema socialista.  

 

20 – De acordo, com a Lei de nº 8.662, de 07 de junho 
de 1993, que dispõe sobre a profissão de Assistente 
Social e dá outras providências, assinale a 
alternativa que NÃO corresponde a uma atribuição 
privativa do Assistente Social: 
A) Ocupar cargos e funções de direção e fiscalização da 

gestão financeira em órgãos e entidades 
representativas da categoria profissional. 

B) Dirigir e coordenar associações, núcleos, centros de 
estudo e de pesquisa em Serviço Social. 

C) Coordenar seminários, encontros, congressos e 
eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço 
Social. 

D) Planejar, organizar e administrar programas e 
projetos em Unidade de Serviço Social. 
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E) Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais 
em matéria relacionada às políticas sociais, no 
exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e 
sociais da coletividade. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
MÉDICO 

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 

13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 

 

14 – O Novo Código de Ética Médica entrou em vigor 
dia 30 de abril de 2019 em todo o país. O documento, 
composto por 26 princípios listados como 
fundamentais para o exercício da medicina, prevê 
pontos como respeito à autonomia do paciente, 
inclusive aqueles em fase terminal. Assinale a 
alternativa CORRETA de quais artigos tratam 
especificamente deste assunto (paciente terminal) 
contidos no Capítulo V: 

A) Art. 3 e Art. 10. 

B) Art. 36 e Art. 41. 

C) Art. 8 e Art. 25. 

D) Art. 15 e Art. 30. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

15 – O Código de Ética Médica é um conjunto 
norteador e contém as normas que devem ser 
seguidas pelos médicos no exercício de sua 
profissão. Quanto à responsabilidade médica é 
vedado ao médico, EXCETO: 

A) Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, 
caracterizável como imperícia, imprudência ou 
negligência. 

B) Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato 
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda 
que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu 
representante legal. 

C) No caso de procriação medicamente assistida, a 
fertilização não deve conduzir sistematicamente à 
ocorrência de embriões supranumerários. 

D) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de 
Medicina quando atingido no exercício de sua 
profissão. 

E) Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente 
em qualquer instituição na qual esteja recolhido, 
independentemente da própria vontade.  

Parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos 
à personalidade e à saúde física ou mental dos 
pacientes confiados ao médico, este estará obrigado 
a denunciar o fato à autoridade competente e ao 
Conselho Regional de Medicina. 

 

16 – O Código de Ética Médica é composto de 26 
princípios fundamentais do exercício da medicina, 
_________ diceológicas, _________ deontológicas e 
________ disposições gerais. A transgressão das 
normas deontológicas sujeitará os infratores às 
penas disciplinares previstas em lei. 
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Complete as lacunas com a alternativa CORRETA: 

A) 20 normas; 130 normas; dois. 

B) 18 normas; 110 normas; cinco. 

C) 11 normas; 117 normas; quatro. 

D) 16 normas; 125 normas; oito. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 

17 – Doença mão-pé-boca é uma enfermidade 
contagiosa que tem como sintomas febre alta, 
aparecimento de manchas vermelhas na boca, 
amídalas e faringe e erupção de pequenas bolhas 
nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. O 
agente etiológico desta doença é: 

A) Paramyxoviridae. 

B) Vírus Varicela-Zoster. 

C) Reoviridae. 

D) Vírus Coxsackie. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

18 – A pressão alta não tem cura, mas tem 
tratamento e pode ser controlada. Somente o médico 
poderá determinar o melhor método para cada 
paciente. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece 
gratuitamente medicamentos nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) e pelo programa Farmácia Popular. 
Para retirar os remédios, basta apresentar um 
documento de identidade com foto, CPF e receita 
médica dentro do prazo de validade, que são de: 

A) 120 dias.   B) 160 dias. 

C) 60 dias.   D) 90 dias. 

E) 30 dias. 
 

19 – O tratamento específico da hanseníase, 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde - 
OMS e preconizado pelo Ministério da Saúde do 
Brasil é a poliquimioterapia – PQT, uma associação 
de Rifampicina, Dapsona e Clofazimina, na 
apresentação de blíster. Essa associação diminui a 
resistência medicamentosa do bacilo que ocorre, 
com frequência, quando se utiliza apenas um 
medicamento, impossibilitando a cura da doença. É 
administrada através de esquema padrão, de acordo 
com a classificação operacional do doente: PB e MB.  

Assinale abaixo o Esquema terapêutico utilizado 
para Paucibacilar em adulto: 

A) Rifampicina (RFM): dose mensal de 800mg (02 
cápsulas de 400mg) com administração 
supervisionada e Dapsona (DDS): dose mensal de 
100mg supervisionada e dose diária de 200mg 
autoadministrada. 

B) Rifampicina (RFM): dose mensal de 500mg (02 
cápsulas de 250mg) com administração 
supervisionada e Dapsona (DDS): dose mensal de 
200mg supervisionada e dose diária de 200mg 
autoadministrada. 

C) Rifampicina (RFM): dose mensal de 600mg (02 
cápsulas de 300mg) com administração 
supervisionada e Dapsona (DDS): dose mensal de 

100mg supervisionada e dose diária de 100mg 
autoadministrada. 

D) Rifampicina (RFM): dose mensal de 800mg (02 
cápsulas de 400mg) com administração 
supervisionada e Dapsona (DDS): dose mensal de 
200mg supervisionada e dose diária de 100mg 
autoadministrada. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

20 – A raiva é uma doença infecciosa viral aguda, 
que acomete mamíferos, inclusive o homem, e 
caracteriza-se como uma encefalite progressiva e 
aguda com letalidade de aproximadamente 100%. É 
causada pelo Vírus do gênero Lyssavirus, da família 
Rabhdoviridae. O esquema vacinal pós exposição, 
onde não há condição de observação de animal 
agressor consiste em quantas doses e qual seu 
intervalo? 

A) 3 doses; Dia 0, 7 e 28. 

B) 5 doses; Dia 0, 3, 7, 14 e 28. 

C) 4 doses; Dia 0, 3, 7 e 28. 

D) 2 doses; Dia 0 e 28. 

E) 4 doses; Dia 0, 3, 7 e 14. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
MÉDICO GINECOLOGISTA  

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 
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C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 

13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 

 

14 – O Novo Código de Ética Médica entrou em vigor 
dia 30 de abril de 2019 em todo o país. O documento, 
composto por 26 princípios listados como 
fundamentais para o exercício da medicina, prevê 
pontos como respeito à autonomia do paciente, 
inclusive aqueles em fase terminal. Assinale a 
alternativa CORRETA de quais artigos tratam 
especificamente deste assunto (paciente terminal) 
contidos no Capítulo V: 

A) Art. 3 e Art. 10. 

B) Art. 36 e Art. 41. 

C) Art. 8 e Art. 25. 

D) Art. 15 e Art. 30. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

15 – O Código de Ética Médica é um conjunto 
norteador e contém as normas que devem ser 
seguidas pelos médicos no exercício de sua 
profissão. Quanto à responsabilidade médica é 
vedado ao médico, EXCETO: 

A) Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, 
caracterizável como imperícia, imprudência ou 
negligência. 

B) Deixar de assumir a responsabilidade de qualquer ato 
profissional que tenha praticado ou indicado, ainda 
que solicitado ou consentido pelo paciente ou por seu 
representante legal. 

C) No caso de procriação medicamente assistida, a 
fertilização não deve conduzir sistematicamente à 
ocorrência de embriões supranumerários. 

D) Requerer desagravo público ao Conselho Regional de 
Medicina quando atingido no exercício de sua 
profissão. 

E) Desrespeitar o interesse e a integridade do paciente 
em qualquer instituição na qual esteja recolhido, 
independentemente da própria vontade.  

Parágrafo único. Caso ocorram quaisquer atos lesivos 
à personalidade e à saúde física ou mental dos 
pacientes confiados ao médico, este estará obrigado 
a denunciar o fato à autoridade competente e ao 
Conselho Regional de Medicina. 

 

16 – O Código de Ética Médica é composto de 26 
princípios fundamentais do exercício da medicina, 
_________ diceológicas, _________ deontológicas e 
________ disposições gerais. A transgressão das 
normas deontológicas sujeitará os infratores às 
penas disciplinares previstas em lei. 

Complete as lacunas com a alternativa CORRETA: 

A) 20 normas; 130 normas; dois. 

B) 18 normas; 110 normas; cinco. 

C) 11 normas; 117 normas; quatro. 

D) 16 normas; 125 normas; oito. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 

 

17 – A cervicite mucopurulenta ou endocervicite é a 
inflamação da mucosa endocervical (epitélio colunar 
do colo uterino). Os agentes etiológicos mais 
frequentes são C. trachomatis e N. gonorrhoeae. Há 
evidências científicas da associação de C. 
trachomatis e N. gonorrhoeae aos seguintes fatores: 
mulheres sexualmente ativas com idade inferior a 25 
anos, novas ou múltiplas parcerias sexuais, 
parcerias com Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST), história prévia ou presença de 
outra IST e uso irregular de preservativo.  

Conforme o protocolo clínico de tratamento de IST, 
assinale a alternativa abaixo correspondente ao 
esquema terapêutico para a infecção por gonorreia e 
clamídia em Infecção anogenital não complicada 
(uretra, colo do útero e reto): 

A) Ciprofloxacina 500 mg, VO, dose única, MAIS 
Azitromicina 500 mg, 2 comprimidos, VO, dose única. 

B) Somente Ciprofloxacina 500 mg, VO, dose única. 

C) Ceftriaxona 500 mg, IM, dose única, MAIS 
Amoxicilina 500 mg, VO, 3xdia, 7 dias. 

D) Somente Doxiciclina 100 mg, VO, 2xdia, 7 dias. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

18 – A coqueluche é uma doença infecciosa aguda, 
transmissível e de distribuição universal. É 
provocada pelo bacilo Bordetella pertussis e 
compromete especificamente o aparelho respiratório 
da pessoa, o que inclui traqueia e brônquios. A 
principal característica é a tosse seca. A vacinação é 
o principal meio de prevenção da coqueluche. O 
Sistema Único de Saúde (SUS) também oferta vacina 
específica para gestantes e profissionais de saúde 
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que atuam em maternidades e em unidades de 
internação neonatal, atendendo recém-nascidos e 
crianças menores de um ano de idade.  

Em relação a vacinação da gestante, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

A) Mulheres não vacinadas na gestação devem ser 
vacinadas no puerpério, o mais precocemente 
possível. 

B) Para administração da vacina Tríplice bacteriana 
acelular do tipo adulto (dTpa) deve-se observar o 
esquema pregresso vacinal da gestante. 

C) A dTpa está recomendada em todas as gestações, 
pois além de proteger a gestante e evitar que ela 
transmita a Bordetella pertussis ao recém-nascido, 
permite a transferência de anticorpos ao feto 
protegendo-o nos primeiros meses de vida até que 
possa ser imunizado. 

D) A vacina deve ser aplicada uma dose de dTpa a partir 
da 20ª semana de gestação. 

E) Após duas gestações consecutivas a gestante fica 
liberada da aplicação da vacina dTpa. 

 

19 – As hepatites virais são doenças provocadas por 
diferentes agentes etiológicos, com tropismo 
primário pelo fígado, que apresentam características 
epidemiológicas, clínicas e laboratoriais distintas. 

Especificamente o marcador sorológico que 
representa imunidade para o vírus da hepatite B é: 

A) Anti-HBc. 

B) Anti-HBs. 

C) HBeAg. 

D) HBsAg. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

20 – Paciente adolescente de 13 anos com 
sangramento genital, vítima de abuso sexual chega a 
Unidade Básica de Saúde. O médico ginecologista 
que atendeu esta adolescente prescreve a Profilaxia 
Pós-Exposição (PEP) preferencial preconizada pelo 
Ministério da Saúde que é Tenofovir (TDF) + 
lamivudina (3TC) + dolutegravir (DTG).  

A duração da PEP é de quantos dias? 

A) 30 dias.    

B) 25 dias. 

C) 28 dias.    

D) 60 dias. 

E) 20 dias. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
EMFERMEIRO 

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada".  

Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 

Assinale a alternativa CORRETA: 

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

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

C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 
13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 
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14 – Em relação à sistematização da enfermagem 
conforme a resolução COFEN 358/2009, associe as 
colunas abaixo: 

(1) Coleta de 
dados de 
Enfermagem 

(     )  Processo de interpretação e 
agrupamento dos dados coletados 
na primeira etapa, que culmina 
com a tomada de decisão sobre os 
conceitos diagnósticos de 
enfermagem que representam, 
com mais exatidão, as respostas 
da pessoa, família ou coletividade 
humana em um dado momento do 
processo saúde e doença; e que 
constituem a base para a seleção 
das ações ou intervenções com as 
quais se objetiva alcançar os 
resultados esperados. 

(2) Diagnóstico 
de Enfermagem 

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

(3) 
Planejamento de 
Enfermagem 

(     )  Processo deliberado, sistemático e 
contínuo de verificação de 
mudanças nas respostas da 
pessoa, família ou coletividade 
humana em um dado momento do 
processo saúde doença, para 
determinar se as ações ou 
intervenções de enfermagem 
alcançaram o resultado esperado; 
e de verificação da necessidade de 
mudanças ou adaptações nas 
etapas do Processo de 
Enfermagem. 

(4) 
Implementação 

(     )  Determinação dos resultados que 
se espera alcançar; e das ações 
ou intervenções de enfermagem 
que serão realizadas face às 
respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde e 
doença, identificadas na etapa de 
Diagnóstico de Enfermagem. 

(5) Avaliação de 
Enfermagem 

(     )  Processo deliberado, sistemático e 
contínuo, realizado com o auxílio 
de métodos e técnicas variadas, 
que tem por finalidade a obtenção 
de informações sobre a pessoa, 
família ou coletividade humana e 
sobre suas respostas em um dado 
momento do processo saúde e 
doença. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 4, 5, 1, 3, 2.   B) 2, 4, 5, 3, 1. 

C) 3, 4, 2, 1, 5.   D) 1, 2, 5, 3, 4. 

E) 5, 4, 3, 1, 2. 
 

15 – A hepatite do tipo B é uma doença infecciosa, 
também chamada de soro-homóloga. Como o 
HBV está presente no sangue, no esperma e no leite 
materno, a hepatite B é considerada uma doença 
sexualmente transmissível.  

Quais marcadores sorológicos que representam cura 
do vírus da hepatite B? 

A) Anti-HBc e HBsAg 

B) Anti-HBs e HBsAg  

C) Anti-HBeAg e Anti-HBc  

D) HBsAg e Anti-HBeAg 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

16 – A Organização Mundial de Saúde (OMS) define 
Sistema de Informação em Saúde (SIS): “É um 
conjunto de componentes que atuam de forma 
integrada por meio de mecanismos de coleta, 
processamento, análise e transmissão da informação 
necessária e oportuna para implementar processos 
de decisões no Sistema de Saúde. Seu propósito é 
selecionar dados pertinentes e transformá-los em 
informações para aqueles que planejam, financiam, 
provêem e avaliam os serviços de saúde.”  

Assinale abaixo o sistema correspondente ao de 
notificações e agravos utilizado em vigilância 
epidemiológica: 

A) SISVAN.   B) SIPNI. 

C) SISCOLO.   D) SINAN. 

E) SIAB. 

 

17 – A vacina BCG é preparada com bacilos vivos de 
cepa de Mycobacterium bovis com virulência 
atenuada, contendo glutamato de sódio.  

Das alternativas abaixo, são contraindicações da 
vacina BCG, EXCETO: 

A) Criança acima de 2000g. 

B) Imunodeficiência congênita ou adquirida. 

C) Acometidos de neoplasias malignas. 

D) Grávidas. 

E) Em tratamento com corticosteróides em dose elevada 
(equivalente à prednisona na dose de 2mg/kg/dia ou 
mais, para crianças. 

 

18 – O profissional de Enfermagem atua com 
autonomia e em consonância com os preceitos 
éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico; 
exerce suas atividades com competência para 
promoção do ser humano na sua integralidade, de 
acordo com os Princípios da Ética e da Bioética, e 
participa como integrante da equipe de Enfermagem 
e de saúde 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, participação da 
comunidade, hierarquização e descentralização 
político-administrativa dos serviços de saúde.  

Em relação ao código de ética de enfermagem 
assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para as 
afirmativas abaixo: 

(     )  É dever do enfermeiro comunicar formalmente ao 
Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos 
competentes fatos que infrinjam dispositivos éticos-legais 
e que possam prejudicar o exercício profissional e a 
segurança à saúde da pessoa, família e coletividade.  
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(     )  É dever do enfermeiro apor nome completo e/ou nome 
social, ambos legíveis, número e categoria de inscrição no 
Conselho Regional de Enfermagem, assinatura ou rubrica 
nos documentos, quando no exercício profissional. § 1º É 
facultado o uso do carimbo, com nome completo, número 
e categoria de inscrição no Coren, devendo constar a 
assinatura ou rubrica do profissional. 

(     )  É permitido ao enfermeiro utilizar o poder que lhe confere 
a posição ou cargo, para impor ou induzir ordens, 
opiniões, ideologias políticas ou qualquer tipo de conceito 
ou preconceito que atentem contra a dignidade da pessoa 
humana, bem como dificultar o exercício profissional. 

(     )  É vetado ao enfermeiro executar prescrições e 
procedimentos de qualquer natureza que comprometam a 
segurança da pessoa. 

(      )  É dever do enfermeiro manter sigilo sobre fato de que 
tenha conhecimento em razão da atividade profissional, 
exceto nos casos previstos na legislação ou por 
determinação judicial, ou com o consentimento escrito da 
pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável 
legal. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, V, V    

B) F, V, F, V, V 

C) F, F, V, V, F     

D) F, V, V, F, V 

E) V, V, V, V, F 

 

19 – Doença infecciosa febril de início abrupto, cujo 
espectro clínico pode variar desde um processo 
inaparente até formas graves. Tem por sinonímia 
Doença de Weil, síndrome de Weil, febre dos 
pântanos, febre dos arrozais, febre outonal, doença 
dos porqueiros, tifo canino.  

A doença acima referida é: 

A) Hanseníase. 

B) Febre maculosa. 

C) Hantavirose. 

D) Leptospirose. 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

20 – A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de 
evolução crônica, causada pelo Treponema pallidum. 
Quando não tratada progride ao longo de muitos 
anos, sendo classificada em sífilis primária, 
secundária, latente recente, latente tardia e terciária. 
A penicilina é o medicamento de escolha para todas 
as apresentações da sífilis e a avaliação clínica do 
caso indicará o melhor esquema terapêutico.  

Assinale abaixo a alternativa que corresponde ao 
tratamento alternativo para sífilis primária, 
secundária com menos de 01 ano de evolução: 

A) Amoxicilina 500mg, VO, 4x/dia, por 14 dias. 

B) Ceftriaxona, 1g, intramuscular, 1x/dia, por 8 a 10 dias 

C) Cefalexina 500mg, VO, 4x/dia, por 7 dias. 

D) Azitromicina 500mg, VO, 1x/dia, por 5 dias. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
FARMACÊUTICO 

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos itens estão corretos. 
 

12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 

13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 
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D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 

 

14 – É definida como “a ciência e atividades relativas 
à identificação, avaliação, compreensão e prevenção 
de efeitos adversos ou quaisquer problemas 
relacionados ao uso de medicamentos”.  

O conceito acima se refere a qual alternativa: 

A) Atenção farmacêutica. 

B) Farmácia clínica. 

C) Farmacovigilância. 

D) Farmacocinética. 

E) Farmacoepidemiologia. 
 

15 – De acordo com a RDC 80, de 11 de maio de 2006, 
é CORRETO afirmar que: 

A) Dispõe sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Produtos Controlados – SNGPC. 

B) Institui o Sistema de Controle e Fiscalização em toda 
a cadeia dos produtos farmacêuticos (produção, 
distribuição, transporte e armazenagem). 

C) O fracionamento dos medicamentos deve ser 
efetuado na área destinada ao fracionamento, de 
acordo com as Boas Práticas para Fracionamento de 
Medicamentos. 

D) O estabelecimento farmacêutico não é responsável 
por disponibilizar a bula ao consumidor e usuário do 
medicamento de modo a lhe assegurar o acesso à 
informação adequada. 

E) As embalagens originais para fracionáveis devem ser 
armazenadas de forma ordenada, em local adequado 
e identificado, estando juntas das apresentações não 
fracionáveis. 

 

16 – Segundo a Lei nº 13.021, de 08 de agosto de 
2014, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização 
das atividades farmacêuticas, é CORRETO afirmar: 

A) Poderão as farmácias de qualquer natureza dispor, 
para atendimento imediato à população, de 
medicamentos, vacinas e soros que atendam o perfil 
epidemiológico de sua região demográfica. 

B) É facultado ao fiscal farmacêutico exercer outras 
atividades profissionais de farmacêutico, ser 
responsável técnico ou proprietário ou participar da 
sociedade em estabelecimentos farmacêuticos. 

C) A farmácia privativa de unidade hospitalar ou similar 
destina-se ao atendimento da população em geral. 

D) O proprietário da farmácia poderá desautorizar ou 
desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo 
farmacêutico a qualquer momento do atendimento. 

E) Ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico, 
obrigam-se os estabelecimentos à contratação de 
novo farmacêutico, no prazo máximo de 10 (dez) 
dias, atendido o disposto nas Leis n.º 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973, e 6.437, de 20 de agosto de 
1977. 

  

17 – A Rename é elaborada atendendo aos princípios 
fundamentais do SUS, isto é, a universalidade, a 
equidade e a integralidade, configurando-se como a 
relação dos medicamentos disponibilizados por meio 
de políticas públicas e indicados para os tratamentos 
das doenças e agravos que acometem a população 
brasileira. Seus fundamentos estão estabelecidos em 
atos normativos pactuados entre as três esferas de 
gestão do SUS. Com isso, a concepção, a 
sistematização e a harmonização da Rename devem 
sempre ser realizadas de forma democrática e 
articulada.  

Considerando a lista da RENAME, na atenção básica 
quais medicamentos abaixo NÃO são 
disponibilizados pelo SUS? 

A) Dipirona gotas e Paracetamol gotas. 

B) Aciclovir creme e Furosemida 40mg. 

C) Ibuprofeno 600mg e Sulfato ferroso 40mg. 

D) Ivermectina 6 mg e diazepam 10mg. 

E) Secnidazol 1000mg e Nistatina creme vaginal. 
 

18 – Pelo componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica, quais das alternativas abaixo 
possuem Protocolo Clínico e diretrizes terapêuticas 
(PCDT)? 

A) Glaucoma, esquizofrenia, TDAH. 

B) Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário, Acromegalia, 
Glaucoma. 

C) Esquizofrenia, Transtorno do espectro autista, 
Catarata. 

D) Alzheimer, hipotireoidismo, doença de chron. 

E) Artrite reumatoide, Parkinson, hipertensão. 
 

19 – Sra. L. Rosa chegou na unidade com uma 
prescrição de cloridrato de clorpromazina solução 
40mg/ml conteúdo de 20ml, 15 gotas, 2 vezes ao dia, 
sendo que cada frasco contém 800 gotas.  

Para realizar o tratamento durante 60 dias, quantos 
frascos a paciente necessita? 

A) 1 frasco  B) 2 frascos         C) 3 frascos 

D) 4 frascos  E) 5 frascos 
 

20 – O HIV é um retrovírus, classificado na subfamília 
dos Lentiviridae. Esses vírus compartilham algumas 
propriedades comuns: período de incubação 
prolongado antes do surgimento dos sintomas da 
doença, infecção das células do sangue e do sistema 
nervoso e supressão do sistema imune. Pacientes 
diagnosticados com este vírus, recebem tratamento 
através do componente especializado da assistência 
farmacêutica.  

Qual das alternativas abaixo possuem dois 
medicamentos para o tratamento da infecção pelo 
HIV? 

A) Lamivudina e Benzilpenicilina. 

B) Etanercept e Daclatasvir. 

C) Dolutegravir e Lamivudina. 

D) Oseltamivir e Efavirenz. 

E) Atazanavir e Azitromicina. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
FISIOTERAPEUTA 

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todas os itens estão corretos. 
 

12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 

13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 

 

14 – A fisioterapia Traumato-ortopédica atua na 
prevenção e no tratamento de distúrbios do sistema 
musculoesquelético, sejam eles crônicos ou agudos. 
A Ortopedia e Traumatologia são indicadas para 
pacientes de todas as idades, cuidando desde 
recém-nascidos com deficiência física e atletas 
jovens que necessitam se recuperar de cirurgia 
artrópica, até pessoas mais velhas que possuem 
algum sintoma ou patologia como, EXCETO: 

A) LER/DOR. 

B) Pós-operatório de cirurgia ortopédica (próteses de 
quadril, joelho, ombro, artroscopias, dentre outras). 

C) Hérnia de disco, contraturas e estiramentos 
musculares. 

D) Osteoartrose e tendinite. 

E) Deformidades dos ossos. 
 

15 – Conforme mencionado na lei federal nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, Art. 4, 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).  

Acerca do referido artigo, assinale a alternativa que 
corresponde de forma CORRETA ao parágrafo 1º: 

A) Estão incluídas no disposto neste artigo as 
instituições públicas federais, estaduais e municipais 
de controle de qualidade, pesquisa e produção de 
insumos, medicamentos, inclusive de sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para saúde. 

B) O poder público e a iniciativa privada poderão 
participar do sistema único de saúde (SUS), em 
caráter suplementar. 

C) A iniciativa privada não poderá participar do sistema 
único de saúde (SUS), em caráter complementar. 

D) O sistema único de saúde (SUS) é constituído 
somente por órgãos municipais. 

E) Estão incluídas no disposto neste artigo somente as 
instituições públicas estaduais e municipais no 
controle de qualidade, pesquisa e produção de 
insumos e medicamentos para saúde. 

 

16 – De acordo com o Código de Ética e Deontologia 
da Fisioterapia, o fisioterapeuta deve se atualizar e 
aperfeiçoar seus conhecimentos técnicos, científicos 
e culturais, amparando-se nos princípios da 
beneficência e da não maleficência, no 
desenvolvimento de sua profissão, inserindo-se em 
programas de educação continuada e de educação 
permanente.  

Constituem-se deveres fundamentais do 
fisioterapeuta, segundo sua área e atribuição 
específica: 

A) Colocar seus serviços profissionais à disposição da 
comunidade, mas em caso de guerra, catástrofe, 
epidemia ou crise social se recusar para sua própria 
proteção, sem pleitear vantagem pessoal 
incompatível com o princípio de bioética de justiça. 
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B) Utilizar todos os instrumentos técnico-científicos a seu 
alcance e adequá-los para uso contínuo e 
permanentemente, para promover a saúde e prevenir 
condições que impliquem em perda da qualidade da 
vida do ser humano; 

C) Cumprir e fazer cumprir os preceitos contidos neste 
Código, independente da função ou cargo que ocupa, 
e levar ao conhecimento do Conselho Regional de 
Fisioterapia e de Terapia Ocupacional o ato 
atentatório a qualquer de seus dispositivos, salvo as 
situações previstas em legislação específica. 

D) Assumir responsabilidade pelo serviço de 
Fisioterapia, com calma e destreza, quando 
designado ou quando for o único profissional do setor 
chamar um técnico de saúde para auxiliar em uma 
emergência, atendendo a Resolução específica. 

E) Cumprir os Parâmetros Assistenciais e o Referencial 
Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos 
normatizados pelo COIFFITHO. 

 

17 – O fisioterapeuta deve zelar para que o 
prontuário do cliente/paciente/usuário permaneça 
fora do alcance de estranhos à equipe de saúde da 
instituição, salvo quando outra conduta seja 
expressamente recomendada pela direção da 
instituição e que tenha amparo legal. O profissional 
possui deveres fundamentais relacionados à 
assistência ao cliente/paciente/usuário.  

Sendo assim, é proibido ao fisioterapeuta, EXCETO: 

A) Divulgar e prometer terapia infalível, secreta ou 
descoberta cuja eficácia não seja comprovada. 

B) Prescrever tratamento fisioterapêutico sem realização 
de consulta, exceto em caso de indubitável urgência. 

C) Inserir em anúncio ou divulgação profissional, bem 
como expor em seu local de atendimento/trabalho, 
nome, iniciais de nomes, endereço, fotografia, 
inclusive aquelas que comparam quadros anteriores e 
posteriores ao tratamento realizado, ou qualquer 
outra referência que possibilite a identificação de 
cliente/paciente/usuário. 

D) Abandonar o cliente/paciente/usuário em meio a 
tratamento, sem a garantia de continuidade de 
assistência, salvo por motivo relevante. 

E) Dar consulta ou prescrever tratamento fisioterapêutico 
de forma presencial. 

 

18 – Se sabe que Termoterapia é todo processo que 
usa a mudança de temperatura dos tecidos do corpo 
para realizar algum tratamento, seja estético ou 
terapêutico. Na estética, ele normalmente envolve os 
tratamentos de calor, que é aplicado com o objetivo 
de induzir as enzimas e ativos de produtos para que 
penetrem mais rápido no organismo.  

Qual dos itens mencionados abaixo é um tipo 
de termoterapia? 

A) Ergonomia 

B) Eletrotermofototerápico 

C) Radiofrequência 

D) Fototerapia 

E) Radiomagnético  

 

19 – Ergonomia consiste no conjunto de disciplinas 
que estuda a organização do trabalho no qual 
existem interações entre seres humanos e máquinas. 
No âmbito das ciências econômicas, a ergonomia 
consiste na área que aborda tópicos relacionados 
com o contexto moderno de trabalho, especialmente 
na economia industrial. O principal objetivo da 
ergonomia é: 

A) Evitar diástase abdominal o afastamento dos 
músculos abdominais. 

B) Evitar sudorese, pois suor sem esforço físico, 
geralmente repentino, excessivo e frio é um dos 
alertas precoces de problemas cardíacos.  

C) Evitar depressão, uma doença crônica que atrapalha 
muito no desempenho das atividades. 

D) Evitar torcicolo no trabalhador que esteja a muitas 
horas na mesma posição. 

E) Evitar as lesões por esforço repetitivo (LER) são um 
dos problemas físicos mais comuns. 

 

20 – Existem várias técnicas e recursos 
fisioterapêuticos em uroginecologia usadas pelos 
fisioterapeutas para re-estabelecer a função dos 
músculos do assoalho pélvico (MAP). Foi um 
ginecologista californiano chamado Arnold em 1948, 
o primeiro a compreender a função destes músculos 
no mecanismo da continência e prescrever o 
exercício diário através de contrações voluntárias 
dos mesmos para as mulheres incontinentes, os 
quais ficaram mundialmente conhecidos como 
exercícios de: 

A) Thuny 

B) Kegel 

C) Mondth 

D) Kosgel 

E) Urogny 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
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12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 

13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 

 

14 – “É uma doença caracterizada pela liberação, por 
parte do feto, de proteínas na circulação materna que 
provocam uma resposta imunológica da gestante, 
agredindo as paredes dos vasos sanguíneos e 
causando vasoconstrição.”  

O conceito acima se refere a qual patologia? 

A) Epistaxe. 

B) Eclâmpsia. 

C) Oligodraminio. 

D) Polidraminio. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

15 – Cliente chega a Unidade Básica de Saúde 
referindo dor baixo ventre e náuseas, o diagnóstico 
do médico é de infecção urinária. Na prescrição 
contem: 1) Ciprofloxacino 500mg 1 comp, VO, 
12/12hs; 2) Cloridrato de Ondansetrona 4mg 01 
comp, VO de 8/8hs e 3) Butilbrometo de 
Escopolamina 10mg 01 comp, VO de 8/8hs. 

Os medicamentos prescritos acima são 
respectivamente:  

A) Analgésico, Antibiótico e Antiemético. 

B) Antibiótico, Analgésico e Antiemético. 

C) Antiemético, Analgésico e Antibiótico. 

D) Antibiótico, Antiemético e Analgésico. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

16 – A Vacina da Febre Amarela é altamente 
imunogênica (confere imunidade em 95% a 99% dos 
vacinados) e tem sido utilizada para a prevenção da 
doença desde 1937. Em humanos, a melhor 
evidência da eficácia vacinal está baseada no 
acompanhamento da situação epidemiológica, que 
demonstra a redução na incidência de casos após a 
introdução da vacina.  

Das alternativas abaixo são contraindicações da 
vacina da febre amarela, EXCETO: 

A) Pacientes com Hipertensão Arterial Sistêmica. 

B) Crianças menores de 6 meses de idade. 

C) Pacientes com imunodepressão de qualquer 
natureza. 

D) Reações anafiláticas relacionadas a ovo de galinha e 
seus derivados. 

E) Pacientes com imunodepressão por neoplasia. 

 

17 – O técnico de enfermagem recebe um paciente na 
UBS com a prescrição de penicilina benzatina 
840.000UI, sabendo que o frasco do medicamento a 
ser aplicado possui 1.200.000UI e um diluente de 5 
ml, quantos ml do medicamento deve ser aplicado 
neste paciente? 

A) 2,0ml.   B) 1,5ml. 

C) 3,5ml.   D) 3,0ml. 

E) 4,0ml. 

 

18 – Cicatrização é o nome dado ao processo de 
reparação tecidual que substitui o tecido lesado por 
um tecido novo. Existem fatores locais (ligados 
diretamente à ferida) e sistêmicos (ligados ao 
indivíduo) que podem influenciar o processo 
cicatricial, ocasionando complicações e sequelas e 
causando prejuízos estéticos e funcionais à cicatriz.  

Assinale abaixo a alternativa que corresponda a um 
fator local: 

A) Faixa etária. 

B) Estado nutricional. 

C) Uso de medicamentos. 

D) Presença de doenças crônicas. 

E) Suprimento vascular deficiente. 

 

19 – A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, 
define a Lista Nacional de Notificação Compulsória 
de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos 
serviços de saúde públicos e privados em todo o 
território nacional.  
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São listadas doenças que necessitam da notificação 
semanal, que são, EXCETO: 

A) Acidente de trabalho com exposição a material 
biológico. 

B) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). 

C) Doença aguda pelo vírus Zika. 

D) Febre Amarela. 

E) Esquistossomose. 
 

20 – Doença bacteriana aguda, de distribuição 
mundial, associada a baixos níveis 
socioeconômicos, principalmente em áreas com 
precárias condições de saneamento, higiene pessoal 
e ambiental. Tem como agente etiológico Salmonella 
entérica.  

Assinale abaixo a doença correspondente ao 
enunciado: 

A) Tétano.   B) Doença de Chagas. 

C) Leptospirose.  D) Malária. 

E) Febre Tifoide. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO SAMU 

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 

13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 

 

14 – Ao receber o chamado da central o técnico para 
atendimento externo foi relatado que um paciente 
havia feito uma fratura do osso escafoide após 
acidente.  

Em que região do corpo foi esta fratura? 

A) Cabeça.    

B) Antebraço. 

C) Punho.    

D) Tornozelo. 

E) Ombro. 

 

15 – “É uma técnica de primeiros socorros utilizada 
em casos de emergência por asfixia, provocada por 
um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo 
estranho que fique entalado nas vias respiratórias, 
impedindo a pessoa de respirar. Nesta manobra, 
utilizam-se as mãos para fazer pressão sobre o 
diafragma da pessoa engasgada, o que provoca uma 
tosse forçada, que faz com que o objeto seja expulso 
dos pulmões”.  

Assinale abaixo a manobra correspondente ao 
enunciado: 

A) Manobra de Heimlich. 

B) Manobra de Valsalva. 

C) Manobra de Epley. 

D) Manobra de Leopold. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
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16 – Conforme o protocolo SAMU 192 SUPORTE 
BÁSICO DE VIDA do Ministério da Saúde, em relação 
à avaliação primária do paciente (agravo clínico), 
analise os itens abaixo: 

I. Avaliar a responsividade (chamar o paciente) e expansão 
torácica, se não responsivo com movimentos 
respiratórios: garantir a permeabilidade de via aérea e 
considerar suporte ventilatório. 

II. Avaliar permeabilidade de via aérea (VA) e corrigir 
situações de risco com: hiperextensão da cabeça e 
elevação do queixo, cânula orofaríngea, aspiração e 
retirada de próteses, se necessário. 

III. Avaliar estado circulatório presença de hemorragias 
externas de natureza não traumática. 

IV. Avaliar estado neurológico Escala de Coma de Glasgow. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

17 – Os limites das atividades dos profissionais de 
enfermagem (auxiliar, técnico e enfermeiro) estão 
definidos no Decreto N° 94.406/87, que regulamenta a 
Lei N° 7.498/86, sobre o exercício profissional da 
Enfermagem. As atividades do enfermeiro estão 
descritas nos artigos 8° e 9°, as competências do 
técnico de enfermagem, no artigo 10°, e as do 
auxiliar, no artigo 11° do referido decreto.  

Sendo assim, cabe ao técnico de enfermagem, 
EXCETO: 

A) Assistir o enfermeiro no planejamento das atividades 
de assistência, no cuidado ao paciente em estado 
grave. 

B) Prevenção e na execução de programas de 
assistência integral à saúde. 

C) Prescrever, quando indicadas, as coberturas 
adequadas para o tratamento das feridas. 

D) Ministrar medicamentos, aplicar e conservar vacinas 
e fazer curativos. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

18 – O choque hipovolêmico, também conhecido 
como choque hemorrágico, acontece quando se 
perde cerca de 1 litro de sangue, o que faz com que o 
coração deixe de ser capaz de bombear o sangue 
necessário para todo o corpo, levando a problemas 
graves em vários órgãos do corpo e colocando a 
vida em risco.  

Alguns sintomas deste tipo de choque incluem, 
EXCETO: 

A) Cansaço excessivo e tontura. 

B) Náuseas e vômitos. 

C) Pele muito pálida e fria. 

D) Diminuição da frequência cardíaca. 

E) Dedos e lábios azulados. 
 

19 – Diabetes mellitus (DM) é um importante e 
crescente problema de saúde para todos os países, 
independentemente do seu grau de 
desenvolvimento. Sendo assim, os valores 
referencias da Glicemia de jejum, conforme a 
Sociedade Brasileira de Diabetes, para o diagnóstico 
de uma pessoa pré-diabética é: 

A) ≥100 mg/dL a <126 mg/dL. 

B) 140 mg/dL a 199 mg/dL. 

C) ≥ 126 mg/dL. 

D) 88 mg/dL a 112 mg/dL. 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

20 – Queimadura é uma lesão na pele ou noutros 
tecidos causada por calor, eletricidade, substâncias 
químicas, atrito ou radiação. A maior parte das 
queimaduras são causadas pelo contacto com o fogo 
ou com líquidos e objetos muito quentes.  

Em pacientes com queimadura está contraindicada a 
seguinte conduta: 

A) Lavar o local atingido com água corrente em 
temperatura ambiente. 

B) Aplicar medidas apropriadas para a prevenção do 
choque. 

C) Utilizar técnica asséptica no curativo. 

D) Lavar o local da queimadura com água gelada, 
rompendo os flictemas (bolhas). 

E) Não passar nenhuma pomada no local atingido. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
MOTORISTA/SOCORRISTA DO SAMU 

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
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diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 

13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 

 

14 – As Ambulâncias de Transporte (Tipo A) deverão 
dispor, no mínimo, dos seguintes materiais e 
equipamentos ou similares com eficácia equivalente, 
EXCETO: 

A) Sinalizador óptico e acústico. 

B) Equipamento de radiocomunicação em contato 
permanente com a central reguladora. 

C) Maca com rodas. 

D) Respirador mecânico de transporte. 

E) Oxigênio medicinal. 
 

15 – Conforme o Código Brasileiro de Trânsito, o uso 
de luzes em veículo obedecerá às seguintes 
determinações: 

I. O condutor manterá acesos os faróis do veículo, 
utilizando luz baixa, durante a noite e nos túneis providos 
de iluminação pública e nas rodovias; 

II. Nas vias não iluminadas o condutor deve usar luz alta, 
exceto ao cruzar com outro veículo ou ao segui-lo; 

III. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente e por 
curto período de tempo, com o objetivo de advertir outros 
motoristas, só poderá ser utilizada para indicar a intenção 
de ultrapassar o veículo que segue à frente ou para 

indicar a existência de risco à segurança para os veículos 
que circulam no sentido contrário; 

IV. O condutor manterá acesas pelo menos as luzes de 
posição do veículo quando sob chuva forte, neblina ou 
cerração; 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

16 - Os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia, os de fiscalização e 
operação de trânsito e as ambulâncias, além de 
prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, 
estacionamento e parada, quando em serviço de 
urgência e devidamente identificados por 
dispositivos regulamentares de alarme sonoro e 
iluminação vermelha intermitente, observadas as 
seguintes disposições, EXCETO: 

A) Quando os dispositivos estiverem acionados, 
indicando a proximidade dos veículos, todos os 
condutores deverão deixar livre a passagem pela 
faixa da esquerda, indo para a direita da via e 
parando, se necessário; 

B) Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão 
aguardar no passeio, só atravessando a via quando o 
veículo já tiver passado pelo local; 

C) O uso de dispositivos de alarme sonoro e de 
iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer 
quando da efetiva prestação de serviço de urgência; 

D) A prioridade de passagem na via e no cruzamento 
deverá se dar com velocidade reduzida e com os 
devidos cuidados de segurança. 

E) A prioridade da passagem é sempre do pedestre 
indiferente da situação do veículo de emergência. 

 

17 – Em relação ao Código Brasileiro de Trânsito 
assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para os itens 
abaixo: 

(     )  As crianças com idade inferior a dez anos devem ser 
transportadas nos bancos traseiros, salvo exceções 
regulamentadas pelo CONTRAN.  

(     )  É obrigatório o uso do cinto de segurança para condutor e 
passageiros em todas as vias do território nacional, salvo 
em situações regulamentadas pelo CONTRAN. 

(     )  Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação 
de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, 
ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a 
utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no 
mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, 
com preferência sobre os veículos automotores. 

(     )  Mesmo que a indicação luminosa do semáforo lhe seja 
favorável, nenhum condutor pode entrar em uma 
interseção se houver possibilidade de ser obrigado a 
imobilizar o veículo na área do cruzamento, obstruindo ou 
impedindo a passagem do trânsito transversal. 

(     )  É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 8 
(oito) horas e meia ininterruptas veículos de transporte 
rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte 
rodoviário de cargas. 
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Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) V, V, F, V, V 

B) F, V, F, V, V 

C) F, F, V, V, F  

D) F, V, V, F, V 

E) V, V, V, V, F 
 

18 – Conforme Apostila SAMU – SC, são atribuições 
de Condutor de Veículos de Urgência – Motorista-
Socorrista, EXCETO: 

A) Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao 
atendimento e transporte de pacientes. 

B) Conhecer integralmente o veículo e realizar 
manutenção básica do mesmo. 

C) Estabelecer contato radiofônico (ou telefônico) com a 
central de regulação médica e seguir suas 
orientações. 

D) Estabelecer contato com hospitais e serviços de 
saúde de referência a fim de colher dados e trocar 
informações. 

E) Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória 
básica. 

 

19 – O Serviço de atendimento pré-hospitalar móvel 
deve ser entendido como uma atribuição da área da 
saúde, sendo vinculado a uma Central de Regulação, 
com equipe e frota de veículos compatíveis com as 
necessidades de saúde da população de um 
município ou uma região, podendo, portanto, 
extrapolar os limites municipais. Esta região de 
cobertura deve ser previamente definida, 
considerando-se aspectos demográficos, 
populacionais, territoriais, indicadores de saúde, 
oferta de serviços e fluxos habitualmente utilizados 
pela clientela. O serviço deve contar com a 
retaguarda da rede de serviços de saúde, 
devidamente regulada, disponibilizada conforme 
critérios de hierarquização e regionalização 
formalmente pactuados entre os gestores do sistema 
loco-regional.  

A portaria ministerial que regulamenta as atribuições 
de cada componente da equipe é: 

A) Portaria nº 2.048, de 5 de novembro de 2002 

B) Portaria nº 2.971, de 8 de dezembro de 2008 

C) Portaria nº 2.301, de 29 de setembro de 2011 

D) Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006 

E) Nenhuma das alternativas acima. 
 

20 – Conforme o protocolo SAMU 192 Emergências 
Clínicas, são cuidados pós-parada 
cardiorrespiratória em adultos, EXCETO: 

A) Sentar a vitima. 

B) Preparar para transporte 

C) Manter atenção para a recorrência de PCR 

D) Manter os eletrodos do DEA instalados no tórax do 
paciente. 

E) Avaliar sinais vitais. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
NUTRICIONISTA 

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 

13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 
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D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 

 

14 – Com base nas condutas e práticas profissionais. 
As atividades e ações desenvolvidas pelo 
nutricionista no exercício de suas atribuições 
obedecerão ao que segue, EXCETO: 

A) É direito do nutricionista alterar a conduta profissional 
determinada por outro nutricionista caso tal medida 
seja necessária para benefício de indivíduos, 
coletividades ou serviços, registrando as alterações e 
justificativas de acordo com as normas da instituição, 
e sempre que possível informar ao responsável pela 
conduta. 

B) É direito do nutricionista ter acesso a informações 
referentes a indivíduos e coletividades sob sua 
responsabilidade profissional que sejam essenciais 
para subsidiar sua conduta técnica. 

C) É dever do nutricionista adequar condutas e práticas 
profissionais às necessidades dos indivíduos, 
coletividades e serviços visando à promoção da 
saúde, não cedendo a apelos de modismos, a 
pressões mercadológicas ou midiáticas e a interesses 
financeiros para si ou terceiros 

D) É direito do nutricionista assistir indivíduos e 
coletividades sob sua responsabilidade profissional 
em instituição da qual não faça parte do quadro 
funcional, sem necessidade de respeitar as normas 
técnico-administrativas da instituição e informar ao 
profissional responsável. 

E) É dever do nutricionista realizar em consulta 
presencial a avaliação e o diagnóstico nutricional de 
indivíduos sob sua responsabilidade profissional. 

 

15 – O uso de estratégias para comunicação e 
informação ao público e para divulgação das 
atividades profissionais do nutricionista, utilizando 
quaisquer meios, tais como televisão, rádio, jornais, 
revistas, panfletos virtuais ou impressos, 
embalagens, mídias e redes sociais, aplicativos, 
palestras, eventos, dentre outros para os mesmos 
fins, obedecerá ao que segue: 

A) É direito do nutricionista divulgar sua qualificação 
profissional, técnicas, métodos, protocolos, diretrizes, 
benefícios de uma alimentação para indivíduos ou 
coletividades saudáveis ou em situações de agravos 
à saúde, bem como dados de pesquisa fruto do seu 
trabalho, desde que autorizado por escrito pelos 
pesquisados, respeitando o pudor, a privacidade e a 
intimidade própria e de terceiros 

B) É autorizado ao nutricionista, na divulgação de 
informações ao público, utilizando-se de estratégias 
para se sair melhor que a concorrência, tais como 
promover suas atividades profissionais com 
mensagens, alegar exclusividade ou garantia dos 
resultados de produtos, serviços ou métodos 
terapêuticos.  

C) É permitido ao nutricionista utilizar o valor de seus 
honorários, fazer promoções e sorteios de 
procedimentos ou serviços como forma de 
publicidade e propaganda para si ou para seu local de 
trabalho. 

D) É direito do nutricionista utilizar os meios de 
comunicação e informação, pautado nos princípios 
coletivos, nos valores essenciais e nos artigos 
previstos neste Código, assumindo parcial 
responsabilidade pelas informações emitidas 

E) É permitido ao nutricionista, com autorização 
concedida por escrito, divulgar imagem corporal de si 
ou de terceiros, atribuindo resultados a produtos, 
equipamentos, técnicas, protocolos, pois podem não 
apresentar o mesmo resultado para todos e oferecer 
risco à saúde. 

 

16 – O câncer do estômago no Brasil é o segundo 
mais frequente em homens e o quarto em mulheres, 
sendo a segunda maior causa de óbito por neoplasia. 
Na maioria dos casos a doença é diagnosticada em 
estádio avançado e a sobrevida em cinco anos na 
doença localizada é superior a 50%, enquanto que no 
paciente com metástase é 3%. O tipo histológico 
mais comum é o adenocarcinoma, representando 
mais de 80% dos casos.  

Sendo assim, quais os principais sintomas do câncer 
gástrico? 

A) Perda de peso, náusea, vômitos, anorexia, diarreia, 
desmaio e disfagia. 

B) Dor abdominal, ganho de peso, diarreia, vômitos, 
anorexia, saciedade precoce e disfagia. 

C) Dor abdominal, geralmente epigástrica, ganho de 
peso, náusea, diarreia, anorexia, saciedade precoce. 

D) Dor abdominal, geralmente epigástrica, perda de 
peso, náusea, vômitos, anorexia, saciedade precoce 
e disfagia. 

E) Dor abdominal, geralmente epigástrica, perda de 
peso, insônia, vômitos e perda de cabelo. 

 

17 – O SISVAN tem como objetivos, descrever o 
estado nutricional da população com particular 
referência a subgrupos que são identificados como 
estando sob risco, permitindo o conhecimento do 
problema nutricional. No contexto do setor saúde, o 
SISVAN contempla quatro eixos interligados, sendo 
estes,  EXCETO: 

A) Alimentar 

B) Nutricional 

C) Sistema 

D) Vigilância 

E) Saúde  
 

18 – O estudo da anatomia humana envolve conhecer 
todos os sistemas que integram essa fascinante 
estrutura que é o corpo humano. Esses sistemas têm 
funções essenciais e é formado por um conjunto e 
cada um deles envolve órgãos que atuam para a 
realização das funções vitais do organismo.  

Sendo assim, quantos sistemas compõe e integram a 
estrutura de cada indivíduo? 

A) 18   B) 16   C) 14 

D) 13   E) 15 
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19 – O estado nutricional, por exemplo, aumenta ou 
retarda as funções digestivas, hepáticas e 
pancreáticas, influenciando o metabolismo ou a 
biotransformação tanto na mucosa intestinal, como 
no fígado. Desta forma, a meia-vida plasmática de 
muitos fármacos pode ser reduzida quando dietas 
forem predominantes protéicas ou aumentado com 
dietas ricas em açucares e gorduras, uma vez que os 
aminoácidos aumentam a atuação enzimática do 
sistema: 

A) Hepatoprotetores P450 hepático 

B) Eupeptico P450 hepático  

C) Antiflatulentos P450 hepático 

D) Antiemeticos P450 hepático 

E) Citocromo P450 hepático 

 

20 – A indicação de nutrição enteral (NE) deve estar 
associada ao funcionamento do trato gastrointestinal 
(TGI) + ingestão via oral (IVO) insuficiente + grau de 
desnutrição/catabolismo/percentual de perda de 
peso e presença de disfagia. Em geral, deve ser 
indicada para indivíduos com IVO: 

A) >50% da recomendação  

B) >30% da recomendação  

C) >60% da recomendação  

D) <60% da recomendação. 

E) <30% da recomendação  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
PSICÓLOGO 

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 

Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

 
13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 

 

14 – Conforme o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, é dever da família, da comunidade, da 
sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária. 

A garantia de prioridade compreende, EXCETO: 

A) Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias. 

B) Primar para que todas as necessidades sejam 
atendidas, indiscrepantemente. 

C) Precedência de atendimento nos serviços públicos ou 
de relevância pública. 

D) Destinação privilegiada de recursos públicos nas 
áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 

E) Preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais públicas. 
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15 – Os transtornos neurocognitivos (TNCs) 
(referidos no DSM-IV como “Demência, Delirium, 
Transtorno Amnéstico e Outros Transtornos 
Cognitivos”) são delirium, seguido por síndromes de 
TNC maior, TNC leve e seus subtipos etiológicos. 
Entre os critérios de diagnóstico de transtorno 
neurocognitivo leve estão: 

I. Evidências de declínio cognitivo pequeno a partir de nível 
anterior de desempenho em um ou mais domínios 
cognitivos (atenção complexa, função executiva, 
aprendizagem e memória, linguagem, perceptomotor ou 
cognição social). 

II. Os déficits cognitivos não interferem na capacidade de ser 
independente nas atividades cotidianas (i.e., estão 
preservadas atividades instrumentais complexas da vida 
diária, como pagar contas ou controlar medicamentos, 
mas pode haver necessidade de mais esforço, estratégias 
compensatórias ou acomodação). 

III. Os déficits cognitivos não ocorrem exclusivamente no 
contexto de delirium. 

IV. Os déficits cognitivos não são mais bem explicados por 
outro transtorno mental (p. ex., transtorno depressivo 
maior, esquizofrenia). 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todas os itens estão corretos.  

 

16 – Conforme a portaria de criação do NASF, o 
Ministério da Saúde suspenderá os repasses dos 
incentivos referentes ao NASF aos Municípios e/ou 
ao Distrito Federal, nos casos em que forem 
constatadas, por meio do monitoramento e/ou da 
supervisão direta do Ministério da Saúde ou da 
Secretaria Estadual de Saúde ou por auditoria do 
DENASUS, alguma das seguintes situações: 

I. Inexistência de unidade de saúde cadastrada para o 
trabalho das equipes e/ou; 

II. Ausência de qualquer um dos profissionais da equipe por 
período superior a 90 (noventa) dias, com exceção dos 
períodos em que a contratação de profissionais esteja 
impedida por legislação específica e/ou; 

III. Descumprimento da carga horária mínima prevista para 
os profissionais dos NASF e/ou; 

IV. Inexistência do número mínimo de Equipes de Saúde da 
Família vinculadas ao NASF, sendo consideradas para 
esse fim as Equipes de Saúde da Família completas e as 
Equipes de Saúde da Família incompletas por período de 
até 180 dias. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
 

17 – São deveres fundamentais dos psicólogos 
EXCETO: 

A) Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes 
da prestação de serviços psicológicos, transmitindo 
somente o que for necessário para a tomada de 
decisões que afetem o usuário ou beneficiário. 

B) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o 
exercício ilegal ou irregular da profissão, 
transgressões a princípios e diretrizes deste Código 
ou da legislação profissional. 

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

D) Prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, visando 
benefício pessoal. 

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

 

18 – São formas exemplificativas de alienação 
parental, além dos atos assim declarados pelo juiz 
ou constatados por perícia, praticados diretamente 
ou com auxílio de terceiros, EXCETO: 

A) Realizar campanha de desqualificação da conduta do 
genitor no exercício da paternidade ou maternidade. 

B) Dificultar o exercício da autoridade parental. 

C) Dificultar contato de criança ou adolescente com 
genitor. 

D) Proporcionar visita supervisionada a criança sem 
interferência do genitor tutelar. 

E) Mudar o domicílio para local distante, sem 
justificativa, visando a dificultar a convivência da 
criança ou adolescente com o outro genitor, com 
familiares deste ou com avós. 

 

19 – Conforme a Lei Federal nº 8.742, que dispõe 
sobre a organização da Assistência Social, em seu 
art. 4º: A assistência social rege-se pelos seguintes 
princípios: 

I. Supremacia do atendimento às necessidades sociais 
sobre as exigências de rentabilidade econômica; 

II. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 
destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais 
políticas públicas; 

III. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao 
seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem 
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 
qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV. Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 
equivalência às populações urbanas e rurais; 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS      
ODONTÓLOGO 

11 – O Decreto nº 7.508, de 28 de julho de 2011, que 
regulamenta a Lei nº 8.080/90, define que "o acesso 
universal, igualitário e ordenado às ações e serviços 
de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e 
se completa na rede regionalizada e hierarquizada". 
Neste sentido, atenção básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das 
Redes de Atenção à Saúde, sendo elas: 

I. Ser base 

II. Ser resolutiva 

III. Coordenar o cuidado 

IV. Ordenar as redes 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

12 – De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, Art. 7º: As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios, 
EXCETO: 

A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência. 

B) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 
sua integridade física e moral. 

C) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde. 

D) Divulgação de informações quanto ao potencial dos 
serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 

E) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação ao 
conjunto dos demais segmentos. 

13 – Ainda de acordo com a Lei nº 8.080, as ações e 
serviços de saúde, executados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, 
serão organizados de forma regionalizada e 
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
Sabe-se ainda que a direção do Sistema Único de 
Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 
198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada 
esfera de governo pelos seguintes órgãos: 

A) No âmbito da União e dos Estados, pelo Ministério da 
Saúde.  

B) No âmbito da União, dos Estados e dos Municípios 
pelo Ministério da Saúde em conjunto com a 
administração indireta. 

C) No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 

D) No âmbito dos Municípios, por todos órgãos regionais 
em nível de complexidade decrescente. 

E) A união, Distrito Federal, Estados e Municípios, pelo 
Ministério da Saúde. 

 

14 – Segundo Vasoncelos RG, et al 2012, a solução 
anestésica mais empregada durante a gestação é a 
lidocaína a 2% com epinefrina na concentração de 
1:100.000. A presença do vasoconstritor na solução 
anestésica é essencial e também não apresenta 
contraindicações, tendo como vantagens o aumento 
da concentração local dos anestésicos (reduzindo a 
toxicidade sistêmica), a ação hemostática e o 
prolongamento do seu efeito farmacológico. Na 
administração dos anestésicos locais, deve-se 
adotar como cuidado a injeção lenta da solução com 
aspiração prévia, para evitar injeção intravascular. 
Além disso, deve-se utilizar no máximo dois tubetes. 

Qual das alternativas abaixo corresponde a 
quantidade expressa em ml corretas de dois tubetes 
anestésicos? 

A) 4,0ml. 

B) 2,8ml. 

C) 4,2ml. 

D) 3,0ml. 

E) 3,6ml. 

 

15 – Paciente do gênero masculino com sete meses 
de idade e conduzido a consulta odontológica por 
sua mãe, a mesma relata formato estranho dos 
dentes de seu filho.  

Assinale a alternativa correta que apresente o 
microrganismo que desenvolve a anomalia dentária 
de incisivos de Hutchinson: 

A) Aggregatibacter actinomycetemcomitans. 

B) Actinomyces spp. 

C) Tannerella forsythia. 

D) T. Pallidum. 

E) Streptococcus mutans. 

 

16 – As alterações bucais causadas pelo HIV/AIDS 
dão ao cirurgião-dentista um importante papel no 
diagnóstico precoce da infecção e manutenção da 
saúde geral dos pacientes portadores. Frente as 
manifestações bucais, analise os itens abaixo: 

I. Candidíase pseudomembranosa: caracteriza-se pela 
presença de pseudomembranas esbranquiçadas ou 
amareladas, facilmente removíveis por raspagem, 
deixando uma superfície eritematosa ou ligeiramente 
hemorrágica. Diagnóstico diferencial: leucoplasia ou 
líquen plano. 

II. Periodontite ulcerativa necrosante (PUN): quando há 
exposição e perda óssea progressiva, levando à perda de 
elementos dentários. Dor intensa por toda a maxila ou 
mandíbula pode ser a queixa principal do paciente. 
Reponde inadequadamente aos tratamentos 
preconizados para as periodontites em geral. 
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III. Herpes simples: são vesículas que se rompem e 
coalescem, formando regiões ulceradas, sintomáticas e 
persistentes. A infecção herpética em pacientes HIV/aids 
pode sofrer reativações mais frequentes, formando lesões 
maiores e de maior duração. A persistência da lesão por 
mais de 4 semanas associada a soropositividade para o 
HIV é indicativa para diagnóstico de aids (Brasil, 2000). 

IV. Sarcoma de Kaposi: É o tumor mais comum em pacientes 
com aids, predominando em homens. É um tumor 
vascular. Existem evidências de que o herpesvírus 
humano tipo 8 seja o principal co-fator na manifestação 
dessa neoplasia. Na boca as lesões podem apresentar-se 
como manchas isoladas ou múltiplas, planas ou elevadas, 
lisas ou ulceradas, de cor vermelha, violácea ou 
acastanhada. São assintomáticos e os locais mais 
comuns de manifestação são o palato e gengiva. O 
diagnóstico é feito por biópsia. Segundo Cotran et al. 
(2000) e Shirlaw et al. (2002) no início da epidemia de 
aids até 40% dos indivíduos infectados apresentavam 
sarcoma de Kaposi, porém nos últimos anos, a terapia 
com os anti-retrovirais ajudou a diminuir sua incidência. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 
   

17 – O conselho Americano de Odontologia Legal 
estabeleceu Diretrizes para Análise dos Sinais de 
Mordida (1984). Segundo as alterações clínicas e 
histopatológicas usadas para monitorar o tempo 
decorrido, qual infiltrado celular representa o tempo 
decorrido de 16-24 horas? 

A) Hemossiderina. 

B) Pico de macrófagos. 

C) Pico de leucócitos polimorfonucleares. 

D) Leucócitos polimorfonucleares periféricos. 

E) Leucócitos polimorfonucleares. 
 

18 – De acordo com o Código de Ética Odontológica, 
constituem direitos fundamentais dos profissionais 
inscritos, segundo suas atribuições específicas: 

I. Diagnosticar, planejar e executar tratamentos, com 
liberdade de convicção, nos limites de suas atribuições, 
observados o estado atual da Ciência e sua dignidade 
profissional; 

II. Guardar sigilo a respeito das informações adquiridas no 
desempenho de suas funções; 

III. Contratar serviços de outros profissionais da Odontologia, 
por escrito, de acordo com os preceitos deste Código e 
demais legislações em vigor; 

IV. Recusar-se a exercer a profissão em âmbito público ou 
privado onde as condições de trabalho sejam dignas, 
seguras e salubres. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e II estão corretos. 

D) Apenas os itens II e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

19 – Stanley F. Malamed (2005), elucida as doses 
máximas recomendadas (DMRs) de anestésicos 
locais.  

Qual das alternativas representa a miligrama do sal 
anestésico Articaína em um tubetes (1,8ml)? 

A) 09. 

B) 36. 

C) 72. 

D) 54. 

E) 60. 
 

20 – Os ameloblastomas são tumores que se 
originam do epitélio odontogênico, são tumores de 
crescimento lento, localmente invasivos, que têm um 
curso benigno na maioria dos casos. Tumores 
grandes muitas vezes apresentam combinações de 
aspectos microscópicos.  

Qual das alternativas representam os padrões 
histológicos mais comuns: 

A) Folicular e plexiforme. 

B) Acantomatoso e células granulares. 

C) Desmoplásico e células basais. 

D) Plexiforme e células basais. 

E) Desmoplásico e células granulares. 

 


