
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: ENFERMEIRO 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 
 
 
 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. Da frase de Monteiro Lobato “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê” é incorreto afirmar que:  
 
(A) É um incentivo ao hábito da leitura.  
(B) Que a falta de leitura tem consequências em interpretar o que se ouve. 
(C) Que quem não lê mal pode associar o que vê à sua própria realidade pensante.  
(D) Que ler mal é prejudicial à saúde.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que apresenta conjunção subordinativa final:  
 
(A) Abriu a porta para que a amiga entrasse. 
(B) Somos felizes à medida que amamos.  
(C) Falou tão alto que acordou o bebê.  
(D) Estou tão triste quanto exausto.  
 
QUESTÃO 03. Indique a alternativa que apresenta pronome indefinido:  
 
(A) Enquanto você trabalha, ela dorme.  
(B) Vivi alguns anos em Seara.  
(C) Cada um puxa a brasa para seu assado.  
(D) Sempre confiei em ti.  
 

QUESTÃO 04. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 

(A) Cuide para sempre sortir as prateleiras.  
(B) Ele foi preso em fragrante.  
(C) O mandado do prefeito é de quatro anos.  
(D) A cessão na câmara de vereadores já iniciou. 
 

QUESTÃO 05. O adjetivo que não substitui sem alteração de sentido a palavra abundantes na frase abaixo é: “As 
chuvas foram abundantes e houve inundações em vários locais.” 

 

(A) copiosas 
(B) fartas 
(C) abundosas 
(D) frugais.  
 

QUESTÃO 06. Relacione as colunas, ligando as locuções adjetivas aos adjetivos correspondentes:  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) de bronze. 
(2) de cobre. 
(3) de fogo. 
(4) de marfin. 

(    ) ebóreo. 
(    ) êneo. 
(    ) cúprico. 
(    ) ígneo. 

 

(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3.  
(C) 2 – 4 – 3 – 1.  
(D) 3 – 2 – 1 – 4.  
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: O cão foi morto ____ bala e os 
meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não cuida de seus animais. Porém esta 
situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento.  

 
(A) a – à – à.  
(B) a – à – a. 
(C) à – à – a. 
(D) a – a – à. 
 



QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo quanto ao uso e interpretação dos numerais e assinale a alternativa 
correta.  

 
I. Recebi o tércio-décimo salário.  
II. Neste sesquicentenário em que completamos cem anos de atividades, queremos agradecer aos 

colaboradores.  
III. Esta é a centésima ajuda que lhe dou.  
IV. Havia uma grosa de lápis na caixa.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 09. Assinale a alternativa que apresenta objeto direto pleonástico:  
 
(A) Preciso de seu abraço.  
(B) Cumpri com minhas obrigações. 
(C) Meu carro, não o empresto a ninguém.  
(D) Esta é a mulher a quem sempre amei.  
 
QUESTÃO 10. Na frase “A crítica ao jogador foi injusta” há:  
 
(A) Adjunto adnominal.  
(B) Complemento nominal.  
(C) Agente da passiva. 
(D) Aposto especificativo.  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. João fez duas aplicações em investimentos, sendo uma em dólares que representa 80% dos 
investimentos e outra em euros que representa 20%. Sabendo que o dólar obteve uma valorização de 8% e 
o euro uma desvalorização de 1%, ambas em relação ao real, é correto afirmar que: 

 
(A) João obteve um ganho total de 6,2%. 
(B) João obteve um ganho total de 8%. 
(C) João obteve um ganho total de 7%. 
(D) João obteve um prejuízo de 6,2%. 
 
QUESTÃO 12. Certa revenda de veículos faturou 13% de lucro sobre a venda de um veículo ao preço de R$ 

35.000,00. Qual seria o percentual de lucro obtido se o vendedor tivesse vendido o mesmo veículo ao valor 
de R$ 36.540,00? 

 
(A) 18% 
(B) 20% 
(C) 25% 
(D) 30% 

 
QUESTÃO 13. Um reservatório vertical de água com a forma de um cilindro circular reto com diâmetro de 6 

metros e profundidade de 10 metros tem a capacidade aproximada de, admitindo-se π=3,14: 
 
(A) 282,60 litros. 
(B) 28.260 litros. 
(C) 282.600,00 litros. 
(D) 28.600,00 litros. 
 



QUESTÃO 14. Determinada prefeitura possui uma arrecadação total de 3,6 milhões e sua despesa total atual 
com gastos de pessoal é de 48% e com a nomeação de novos aprovados no concurso esse percentual subirá 
para 51%. Qual é a despesa atual e a despesa futura em gastos com pessoal? 

 
(A) 1.700.000,00 e 1.800.000,00 
(B) 1.728.000,00 e 1.836.000,00 
(C) 1.720.000,00 e 1.830.000,00 
(D) 1.000.728,00 e 1.000.830,00 
 
QUESTÃO 15. O gari João, varrendo as ruas de Seara, sozinho, consegue cumprir determinada tarefa em um dia 

de trabalho (8 horas), o gari Pedro, realiza a mesma tarefa em 7 horas, e o gari Luiz em 6 horas. Trabalhando 
os três juntos na execução da mesma tarefa conseguem cumpri-la em, aproximadamente:  

 
(A) 2 horas e 18 minutos 
(B) 6 horas 
(C) 2 horas e 20 minutos 
(D) 2 horas e 22 minutos 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 
considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 

(A) ao bullying 
(B) a xenofobia 
(C) a discriminação racial 
(D) ao mosquito da dengue 
 

QUESTÃO 17. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicado a alternativa correta:  
 

I. (    ) O efeito estufa é resultante, entre outros fatores, do lançamento de gases poluentes na atmosfera, 
como o gás carbônico e o metano, liberados principalmente pela ação humana em atividades como 
transporte, geração de energia e desmatamento, que cresceram significativamente desde a Revolução 
Industrial.  

II. (    ) Uma das consequências mais drásticas do aquecimento global é o derretimento gradual das calotas 
polares, camadas de gelo que cobrem os polos Sul e Norte.  

III. (    ) O Ártico está se aquecendo menos que a média de aquecimento do planeta, porém seu derretimento 
nos oferece um dos maiores perigos, pois liberaria imensos depósitos de gás carbônico.  

IV. (    ) Com o derretimento das calotas polares, poderá haver uma elevação do nível do mar. No século 20, o 
nível já subiu 50 centímetros e segundo a NASA, o nível do mar está aumentando em média 5 centímetros 
por ano e que poderá causar o desaparecimento de algumas cidades litorâneas.  

 

(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – V – F – F.  
 

QUESTÃO 18. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 

(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  
(C) Joaçaba.  
(D) Piratuba. 
 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


QUESTÃO 19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Seara e assinale a alternativa correta:  
 
I. O segundo maior Museu Entomológico da América Latina está no Distrito de Nova Teutônia, em Seara.  
II. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e colonização do povoado de Nova Milano, atualmente Seara.  
III. No início, Nova Milano pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. 
IV. Em 15 de março de 1944, Nova Milano passou a chamar-se Seara, em homenagem ao Prefeito de 

Concórdia, Sr. Dogello Goss.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I , II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes 

do poder estadual e federal brasileiro travado entre 1912 e 1916. Em relação a esta guerra, complete a 
coluna e assinale a alternativa correta: “Figuras estranhas, que levavam uma vida ascética, perambulavam 
pelos estados sulinos e eram chamados de ___________ pela população e o mais famoso foi João Maria 
D´Agostini, imigrante italiano que distribuía caridade.” 

 
(A) Benzedeiros. 
(B) Padres. 
(C) Curandeiros. 
(D) Monges. 

 
Fonte: Os Guerrilheiros do Contestado, Renato Mocellin, 1 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2014. 

 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. Assinale a alternativa correta sobre as penas que podem ser aplicadas aos profissionais de 
enfermagem que infrinjam o Código de Deontologia de Enfermagem: 

 
(A) Advertência verbal; multa; censura; suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício 

profissional. 
(B) Advertência verbal; multa; suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional 

e reclusão. 
(C) Multa; censura; suspensão do exercício profissional; cassação do direito ao exercício profissional e 

pagamento de cesta básica. 
(D) Reclusão; multa; censura; suspensão do exercício profissional e cassação do direito ao exercício profissional. 
 
QUESTÃO 22. Segundo a Resolução COFEN n. 358/2009 o Processo de Enfermagem deve ser realizado em todos 

os ambientes em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. Indique qual alternativa descreve todas 
as etapas deste processo: 

 
(A) Coleta de dados de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação e avaliação de 

enfermagem. 
(B) Coleta de dados de enfermagem, planejamento de enfermagem, avaliação de enfermagem, discussão em 

grupo e nova coleta de dados. 
(C) Coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, 

implementação e avaliação de enfermagem. 
(D) Coleta de dados de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, implementação, avaliação de enfermagem e 

nova coleta de dados. 
 
  



QUESTÃO 23. As alternativas abaixo indicam responsabilidades, direitos, deveres e proibições contidas no 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, exceto: 

 
(A) Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, 

éticos e dos direitos humanos. 
(B) Dever e responsabilidade de comunicar ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes 

fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional. 
(C) Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados 

éticos e legais. 
(D) Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam 

segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. 
 
QUESTÃO 24. Assinale a alternativa incorreta sobre as orientações que devem ser fornecidas durante a 

assistência de enfermagem ao paciente com diabetes mellitus: 
 
(A) Orientar sobre os sinais de hipoglicemia e o seu tratamento com carboidrato de absorção rápida. 
(B) Prestar orientações sobre cuidados com os pés, como por exemplo, evitar andar descalço. 
(C) Orientar acerca dos alimentos recomendados e aqueles que devem ser evitados pela pessoa com diabetes 

mellitus. 
(D) Orientar o paciente a nunca fazer atividade física quando houver perda de sensibilidade nos pés.   
  
QUESTÃO 25. Sobre pressão arterial, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso, indicando a sequência 

correta, de cima para baixo: 
 

I. (  ) É considerado hipertensão quando a pressão sistólica encontra-se entre 140-159 mmHg e a diastólica 
entre 90-99 mmHg.  

II. (   ) A mudança no estilo de vida nada interfere na prevenção de hipertensão arterial. 
III. (   ) A prevenção primária da hipertensão arterial pode ser feita mediante controle de seus fatores de risco, 

tais como consumo de sal em excesso, adiposidade, principalmente gordura abdominal, entre outros. 
IV. ( ) As pessoas que apresentarem pressão arterial entre 130/85mmHg são consideradas pelo Ministério da 

Saúde como normotensas. 
 

(A) V – V – V – V. 
(B) V – F – V – V. 
(C) V – F – V – F.  
(D) F – V – V – F. 
 

QUESTÃO 26. Assinale a única alternativa incorreta sobre o tratamento e prevenção da dengue: 
 

(A) O tratamento para dengue baseia-se em hidratação oral, analgésicos, antitérmicos e antipruriginosos se 
paciente sintomático, e repouso.   

(B) Estimular o morador ao autocuidado e cuidado do ambiente de sua residência não confere maior 
sustentabilidade ao combate à dengue.  

(C) Educação em saúde e a observação dos domicílios é função da equipe de saúde no combate a dengue. 
(D) Combater os criadouros que possam acumular água é um meio de prevenir a dengue. 
 

QUESTÃO 27. Sobre os aspectos que devem ser discutidos com as mães que planejam amamentar os seus filhos, 
assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso, indicando a sequência correta, de cima para baixo: 

 
I. (  ) Nos primeiros meses, é normal que a criança mame com frequência e sem horários regulares. 
II. (  ) O tempo de permanência na mama em cada mamada não deve ser fixado, pois o tempo necessário para 

esvaziar uma mama pode variar. 
III. (  ) O leite do final da mamada é o mais calórico. 
IV. (  ) A cor do leite varia ao longo de uma mamada e também com a dieta da mãe. 
 
(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – V.  
(C) F – V – V – V. 
(D) V – V – F – F. 



QUESTÃO 28. Sobre as orientações gerais fornecidas aos pais quanto aos cuidados com o recém-nascido, 
assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso, indicando a sequência correta, de cima para baixo: 

 
I. (  ) Cuidados com o coto umbilical, que deve cair nas primeiras duas semanas. 
II. (  ) Orientação a respeito da posição supina (de “barriga para cima”) para dormir e a sua relação de proteção 

contra a morte súbita do lactente. 
III. (  ) Aconselhamento do uso de chupetas pela possibilidade de interferir positivamente na duração do 

aleitamento materno. 
IV. (  ) Orientação sobre prevenção de acidentes, como por exemplo, no transporte do bebê. 
 
(A) V – V – V – V. 
(B) F – V – V – V. 
(C) V – V – F – V.  
(D) F – V – F – F. 
 
QUESTÃO 29. Marque a única alternativa correta sobre a Estratégia Saúde da Família (ESF): 
 
(A) A Estratégia Saúde da Família visa à reorganização da atenção básica no país. 
(B) Não podem fazer parte da Equipe de Saúde da Família os profissionais de saúde bucal. 
(C) Os agentes comunitários de saúde não precisarão residir na área de atuação, mas terão que desenvolver 

atividades de promoção da saúde e prevenção das doenças. 
(D) A carga horária de trabalho é de 30 horas semanais para todos os profissionais. 
 
QUESTÃO 30. Acerca das atribuições específicas do enfermeiro da Estratégia Saúde da Família, assinale “V” para 

verdadeiro e “F” para falso, indicando a sequência correta, de cima para baixo: 
 
I. (  ) Realizar consulta de enfermagem. 
II. (  ) Planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde e realizar 

atividades de educação permanente da equipe de enfermagem e outros membros da equipe 
III. (  ) Participar do gerenciamento dos insumos. 
IV. (  ) Solicitar exames complementares e prescrever medicações conforme protocolo municipal. 
 
(A) V – V – V – F.  
(B) V – V – F – V.  
(C) V – V – V – V.  
(D) V – V – F – F. 
 
QUESTÃO 31. A adoção da Precaução padrão faz parte do controle de infecção em serviços de saúde. Sobre este 

tema, indique a única alternativa incorreta: 
 
(A) Deve ser seguida para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de infecções. 
(B) A higienização das mãos faz parte da precaução padrão. 
(C) O descarte de pérfuro-cortante não faz parte da precaução padrão. 
(D) Usam-se luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou membranas mucosas. 
 
QUESTÃO 32. De acordo com a Resolução COFEN n. 424/2012 são atribuições do enfermeiro coordenador, chefe 

ou responsável por centro de material e esterilização, exceto: 
 
(A) Participar da elaboração de protocolo operacional padrão para as etapas do processamento de produtos 

para saúde. 
(B) Participar das ações de prevenção e controle de eventos adversos no serviço de saúde, excluindo o controle 

de infecção. 
(C) Garantir a utilização de equipamentos de proteção individual, de acordo com o ambiente de trabalho do 

centro de material e esterilização. 
(D) Promover capacitação, educação permanente e avaliação de desempenho dos profissionais que atuam no 

centro de material e esterilização. 
 



QUESTÃO 33. Sobre o calendário nacional de vacinação, relacione a coluna 1 com a coluna 2, indicando a 
sequência correta dos números, de cima para baixo: 

 
Coluna 1 Coluna 2 
(1) BCG (  ) 03 doses (11 a 13 anos de idade) 
(2) Hepatite B (  ) 01 dose aos 12 meses 
(3) HPV (  ) dose única ao nascer 
(4) Hepatite A (  ) dose inicial aos 9 meses em áreas recomendadas pelo Ministério da Saúde 
(5) Febre amarela (  ) em gestantes 03 doses (a depender da situação vacinal anterior) 

 
(A) 3 – 2 – 1 – 5 – 2  
(B) 3 – 5 – 1 – 4 – 2  
(C) 3 – 4 – 1 – 2 – 5  
(D) 3 – 4 – 1 – 5 – 2  
 
QUESTÃO 34. Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a alternativa correta: 
 
(A) Universalidade de acesso, igualdade da assistência, integralidade de assistência, participação da 

comunidade e descentralização político-administrativa. 
(B) Universalidade de acesso, integralidade de assistência, participação da comunidade, descentralização 

político-administrativa com participação da iniciativa privada. 
(C) Universalidade de acesso, igualdade e integralidade de assistência, centralização político-administrativa.  
(D) Igualdade e integralidade de assistência, participação da comunidade e centralização político-

administrativa. 
 
QUESTÃO 35. Sobre as doenças de notificação compulsória, marque a alternativa correta: 
  
(A) Dengue, HIV/AIDS, Raiva humana, Tuberculose, Reumatismo. 
(B) Dengue, HIV/AIDS, Hanseníase, Tuberculose, Gripe sazonal. 
(C) Coqueluche, Dengue, Hepatite B, Tuberculose, Difteria. 
(D) Coqueluche, Dengue, Hepatite B, Toxoplasmose, Tuberculose. 
 
QUESTÃO 36. De acordo com a Lei 8.080/1990 são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS), exceto: 
 
(A) Identificar os fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
(B) Assistir às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. 
(C) Formular políticas de saúde destinada a promover à redução de riscos de doenças e de outros agravos. 
(D) Transferir o atendimento à saúde para a iniciativa privada. 
 
QUESTÃO 37. Segundo o boletim epidemiológico n. 45, até 12 de dezembro de 2015, foi notificado à Secretaria 

de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde um total de 2.401 casos suspeitos de microcefalia relacionada 
à infecção pelo vírus Zika no país, identificados em 549 municípios (BRASIL, 2015). Sobre este problema de 
saúde pública assinale a única alternativa correta: 

 
(A) Teve início na região centro oeste do Brasil; é causado pelo mosquito Aedes aegypti e as ações de prevenção 

voltam-se prioritariamente as gestantes. 
(B) Teve início na região nordeste do Brasil; é causado pelo mosquito Aedes aegypti e as ações de prevenção 

voltam-se prioritariamente as gestantes. 
(C) Teve início na região norte do Brasil; é causado pelo mosquito Aedes aegypti e as ações de prevenção 

voltam-se para as crianças e idosos. 
(D) Teve início na região nordeste do Brasil; é causado pelo mosquito Aedes aegypti e as ações de prevenção 

voltam-se a toda a população do nordeste. 
 
  



QUESTÃO 38. O Ministério da Saúde (2013) orienta que durante as consultas de pré-natal de baixo risco seja 
realizado, exceto: 

 
(A) A conferência da situação vacinal da gestante. 
(B) A coleta de material para colpocitologia oncótica, preferencialmente até o 7º mês de gestação.  
(C) O exame clínico das mamas e orientação sobre a amamentação. 
(D) O acompanhamento do estado nutricional da gestante, sendo recomendado verificar o peso e a estatura 

em todas as consultas.  
 
QUESTÃO 39. A respeito dos Programas de Saúde no âmbito do SUS, assinale “V” para verdadeiro e “F” para 

falso, indicando a sequência correta, de cima para baixo: 
 
I. (  ) Programa Saúde na Escola. 
II. (  ) Programa Saúde da Família. 
III. (  ) Programa Academia da Saúde. 
IV. (  ) Programa Saúde Suplementar. 
 
(A) V – V – V – V  
(B) F – V – V – F  
(C) V – V – V – F  
(D) V – V – F – F 
 
QUESTÃO 40. As práticas abaixo passam a ser institucionalizadas no SUS com a Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares, exceto:  
 
(A) Homeopatia; plantas medicinais e fitoterápicas. 
(B) Utilização da água mineral e sua aplicação em tratamentos de saúde. 
(C) Acupuntura.  
(D) Crioterapia e termoterapia. 
 
 
 


