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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
Este CADERNO DE PROVAS com 10 (dez) questões de Língua Portuguesa,
10 (dez) questões de Matemática e 20 (Vinte) questões Específicas para o cargo
de ENFERMEIRO, sem repetição ou falha.
b)
1 (um) CARTÃO RESPOSTA relacionado a Avaliação para este cargo.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO deste Processo Seletivo Público o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1
(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta Avaliação é de até 04h00min. (quatro
horas) para os candidatos que escolheram mais de uma opção, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Fevereiro/2016
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LÍNGUA PORTUGUESA
_______________________________________________________________________
Texto para as questões 1 e 2:
Poema de circunstância

Onde estão os meus verdes?
Os meus azuis?
O arranha-céu comeu!
E ainda falam nos mastodontes, nos brontossauros, nos tiranossauros,
Que mais sei eu...
Os verdadeiros monstros, os Papões, são eles, os arranha-céus!
Daqui
Do fundo
Das suas goelas, só vemos o céu, estreitamente, através de suas gargantas
ressecas.
Para que lhes serviu beberem tanta luz?!
Defronte
À janela onde trabalho...
Mas já estão gestando um monstro de permeio!
Sim, uma grande árvore...
Enquanto há verde,
Pastai, pastai, olhos meus...
Uma grande árvore muito verde... Ah!
Todos os meus olhares são de adeus
Como o último olhar de um condenado!
(Mário Quintana).

1. "Todos os meus olhares são de adeus / Como o último olhar de um condenado!"
Nesses versos finais do texto, o autor se declara um "condenado", porque:
A) vive em um mundo de delírios e dinossauros.
B) sofre de um transtorno mental e, por isso, está preso.
C) se sente ameaçado pela destruição da natureza.
D) se percebe preso ao mundo do trabalho.
E) se esconde em um arranha-céu, com medo de monstros e alucinações.
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2. "Pastai, pastai, olhos meus...". Quanto à linguagem gramatical, o termo aqui
sublinhado exerce a função sintática de:
A) vocativo.
B) aposto.
C) sujeito.
D) objeto direto.
E) agente da passiva.

3. Obedecendo às regras gramaticais da Língua Portuguesa, assinale a alternativa em
que TODAS as palavras encontram-se corretamente acentuadas.
A) bambú - juíz - inflexível.
B) saúde - crêem - gratuíto.
C) caráter - cafézinho - último.
D) heroísmo - insônia - biquíni.
E) órfãos - européia - étnico.

4. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, assinale qual das alternativas
abaixo preenche corretamente os espaços em branco do período seguinte:
"Chega-se _____ ser alguém quando, depois de muitos esforços, dedicação e
consagração, se consegue vencer ______ dificuldades e finalmente triunfar".
(Fundação Logosófica).

A) há - as.
B) à - às.
C) à - as.
D) a - às.
E) a - as.

5. Ainda sobre crase, leia atentamente os períodos abaixo e identifique qual deles
apresenta ERRO no emprego do acento grave. Assinale-o.
A) Todos correram à praia para ver a chegada dos pescadores.
B) Saiu sozinho e acabou ficando frente à frente com os bandidos.
C) Chegou à noite, às onze horas pontualmente.
D) O prêmio foi merecidamente entregue à melhor aluna da turma.
E) No Mediterrâneo, os migrantes ficaram à deriva e à merce dos piratas.
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6. Exemplifica-se um caso de Oração Coordenada Sindética Adversativa em qual das
seguintes alternativas?
A) Organizaram tudo com muita cautela, logo, o evento foi um grande sucesso.
B) Preparam todos os materiais, mas não chegaram ao local de trabalho.
C) A família planejou visitar os museus e conhecer as praias da região.
D) À medida que o tempo passava, mais dívidas e dúvidas apareciam.
E) Porque se dedicou muito aos estudos, conseguiu vaga para a Medicina.

7. "Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer."
Pela estruturação verbal, temos aqui um período composto, respectivamente
constituído por:
A) Oração Principal / Oração Subordinada Substantiva Predicativa.
B) Oração Subordinada Adverbial Temporal / Oração Principal.
C) Oração Subordinada Adjetiva Explicativa / Oração Principal.
D) Oração Subordinada Adverbial Condicional / Oração Principal.
E) Oração Principal / Oração Coordenada Assindética.

8. Quanto à sintaxe de colocação, o emprego do pronome oblíquo está correto em
apenas uma das alternativas a seguir. Assinale-a.
A) Ninguém informou-me que as aulas começarão dia 29 de fevereiro.
B) Me assustaram com as novas regras de organização das provas mensais.
C) Por favor, onde devem-se colocar os materiais de uso coletivo?
D) Ainda que não encontravam-se frequentemente para os treinos, fizeram uma
grande apresentação.
E) Não se esqueça de trazer os equipamentos de segurança para andar de skate.
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9. Observe as frases:
I - __________ candidatos estás te referindo?
II - __________ pratos você mais gosta?
III - _________ colegas de trabalho mais simpatizas?
IV - _________ doentes esses enfermeiros assistiram aqui no hospital?
V - __________ materiais você tem necessidade?
Conforme a sintaxe de Regência, assinale a alternativa que corresponde e completa
com correção os espaços em branco das frases acima.
A) A que - De que - Com que - Que - De que.
B) De que - Que - Com que - A que - Que.
C) A que - Que - Que - Que - Que.
D) A que - De que - Que - A que - Que.
E) A quem - Que - De que - Que - Quais.

10. Assinale a alternativa gramaticalmente correta, em se tratando das regras de
Concordância Verbo-nominal.
A) Não parece, mas já fazem dezoito anos que ela morreu.
B) Infelizmente, ficou no quarto do hotel todos os seus documentos pessoais.
C) Comentam-se as festas e as bebedeiras o tempo todo na sala de aula.
D) Se não houvessem tantas pessoas desonestas, eu não teria agido assim.
E) Aconteceu tal tragédia, porque se tratavam de questões étnico-raciais.
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MATEMÁTICA
_______________________________________________________________________

11. Considere as proposições:
(
(
(
(

I)
II)
III)
IV)

)
)
)
)

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de assertiva(s) CORRETA(S):
A) 4
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3

12. Analise a sequência:
(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
Assinale a assertiva CORRETA em relação à sequência acima:
A) A sequência está correta, e portanto
B) Há um erro de I para II
C) Há um erro de II para III
D) Há um erro de III para IV
E) Há um erro de IV para V
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13. Acerca das propriedades de potenciação, assinale a alternativa INCORRETA.
-

A)
B) (- )

-

(- )

(- )

C)

-

D) (- )
E) -

14. Acerca das propriedades de radiciação, assinale a alternativa INCORRETA.
A) √ √
B) √
C)

√ -√

√
√

√

D) √ √
E)

√
√

15. Considere x e y números quaisquer e, assinale a assertiva CORRETA:
A) Se x e y são números inteiros e

, então é também um número inteiro.

B) Se x e y são números racionais, então
é um número irracional.
C) Se x e y são números irracionais, então
é também um número irracional.
D) Se x e y são números naturais, então
é também um número natural.
E) Se x e y são números racionais, então
pode ser um número irracional.

16. Sobre os números decimais e sua representação fracionária, é CORRETO afirmar
que:
A)
B)
C)
D)
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E)
17. Com as festas no fim de ano, determinados produtos sofreram dois aumentos
consecutivos em seus preços, de 20% e 30% respectivamente. Com o término das
festividades e a economia em recessão, não sobrou outra alternativa a não ser,
oferecer 40% de desconto àqueles produtos que sofreram tais aumentos. Assim,
podemos dizer que o preço final desses produtos em relação ao preço inicial, está:
A) com um aumento de 10%
B) com um desconto de 6,4%
C) com um desconto de 10%
D) com um aumento de 7,8%
E) com um desconto de 3,7%

18. Resolvendo a expressão √

√

√

√

-

-

obtemos:

A) um número decimal periódico, isto é, uma dízima periódica.
B) um número decimal exato.
C) um número irracional.
D) um número inteiro.
E) um número negativo.

19. Em relação ao número 720 e seus divisores, podemos afirmar que o mesmo
possui:
A) 15 divisores naturais.
B) 30 divisores inteiros.
C) 60 divisores inteiros.
D) 45 divisores naturais.
E) 80 divisores inteiros.
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20. Relacione as colunas:
(A)

(

)

(B) ( )

(

)

(C) √ √

(

)√

(

)

√
-

(D) (

√

)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A) A - C – D – B.
B) B – A – D – C.
C) A – D – B – C.
D) B – C – A – D.
E) B – A – C – D.
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ESPECÍFICAS
21. Uma teoria de enfermagem é uma conceitualização de alguns aspectos da
enfermagem que descrevem, explicam, preveem ou prescrevem os cuidados de
enfermagem. As teorias são projetadas para explicar um fenômeno, elas contem um
conjunto de conceitos, definições e hipóteses ou proposições que explicam este
fenômeno. São considerados componentes de uma teoria:
I O fenômeno é o termo, descrição, ou rótulo dado para descrever uma ideia ou
respostas sobre um acontecimento, uma situação, um processo, um conjunto de
eventos, ou um grupo de situações.
II Para descrever e classificar os fenômenos utiliza-se de conceitos.
III Nas teorias encontramos definições que descrevem a atividade necessária para
avaliar os conceitos pela teoria.
IV Os pressupostos são questionamentos realizados para nortear a natureza da
estrutura de uma teoria.
Referentes aos componentes de uma teoria descritos acima, assinale a alternativa
CORRETA:
A) Os itens I, II e III estão corretos.
B) Os itens I e II estão corretos.
C) Os itens II, III e IV estão corretos.
D) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
E) Os itens I e III estão corretos.

22. De acordo com as teorias de enfermagem, leia atentamente os itens que seguem,
coloque V (verdadeiro) quando a afirmação for correta e F (falso) quando a
afirmação for falsa. Após assinale a alternativa que contempla a ordem correta das
afirmações;
( ) A Teoria Holística (LEVINE, M.) tem como objeto o estabelecimento de uma
interação humana, uma intervenção para apoiar e promover a adaptação do indivíduo.
Nesse modelo conceitual, a autora desenvolveu quatro princípios de conservação: de
energia, da integridade estrutural, da integridade pessoal e da integridade social do
paciente. O modelo centraliza-se na intervenção da enfermagem, na adaptação e na
reação dos pacientes à doença.
( ) A Teoria do Autocuidado (OREN, D.) tem como objeto o estudo de crenças, valores
e práticas de cuidados de enfermagem, tal como percebidas e conhecidas
cognitivamente por uma determinada cultura, através de sua experiência direta,
crenças e sistema de valores. Esta teoria parte da premissa de que as pessoas de cada
cultura não apenas podem saber e definir as formas nas quais experimentam e
percebem seu mundo de atendimento de enfermagem, mas também podem
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relacionar essas experiências e percepções com suas crenças e práticas gerais de
saúde.
( ) A Teoria Transcultural (LEININGER, M.) tem como objeto promover o atendimento
às necessidades do ser humano através do desenvolvimento do autocuidado no
“continuo saúde – enfermidade”, entendido como prática de atividades que o
indivíduo inicia e realiza em seu próprio favor na manutenção da vida, saúde e bem
estar.
( ) A Teoria das Necessidades Humanas Básicas (HORTA, W.) tem como objeto assistir
o ser humano no atendimento de suas necessidades humanas básicas, torná-lo
independente dessa assistência, quando possível, pelo ensino do auto cuidado,
recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com outros profissionais.
A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra:
A) F, V, V, V.
B) V, V, F, F.
C) V, F, F, V.
D) F, V, V, F.
E) V, F, V, F.
23. No que diz respeito a saúde da mulher o ciclo gravídico puerperal é
acompanhado de uma série de situações, observe o caso descrito: Puérpera X foi
admitida na sala de recuperação do centro obstétrico após parto normal prolongado
onde você observa que a mesma apresenta-se inquieta e ansiosa, sinais vitais PA: 80
x 50mmhg, P: 72bpm, R: 28mrpm; mamas puerperais normotensas, mamilos semiprotusos e colostro presente em pouco volume. Abdome semi-globoso doloroso à
palpação, útero amolecido, loquiação sanguinolenta em grande quantidade com
presença de coágulos. Diante deste quadro leia as afirmações abaixo e após assinale
a alternativa verdadeira:
I. Os lóquios são secreções uterinas que evoluem com os dias de puerpério passando
de sanguinolento para seroso seguindo para serosanguinolento.
II. O quadro apresentado pela puerpéra do caso descrito acima se refere a não
formação do globo de segurança de Pinard, justificado pela não ocorrência do mio
tamponamento e trombo tamponamento uterino.
III. A puérpera do caso descrito acima se encontra neste momento no puerpério
imediato.
IV. Os cuidados prioritários para a puérpera, neste momento do caso descrito são:
avaliação das mamas, do útero e dos lóquios.
Assinale a alternativa que contempla as afirmativas CORRETAS:
A) Somente a afirmação III está correta.
B) As afirmações I, II e III estão corretas.
C) Somente a afirmação II está correta.
D) As afirmações II e III estão corretas.
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E) Todas as afirmações acima estão corretas.
24. De acordo com as intercorrências ocorridas no ciclo grávido puerperal leia
atentamente os itens que seguem, coloque V (verdadeiro) quando a afirmação for
correta e F (falso) quando a afirmação for falsa. Após assinale a alternativa que
contempla a ordem correta das afirmações:
( ) A hipertensão é o sinal mais frequente e importante para o diagnóstico da Doença
Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG).
( ) A eclampsia ocorre somente no parto.
( ) A eclampsia é caracterizada por hipertensão, edema, proteinúria e convulsões.
( ) Realizar controles de PA, peso, BCF 2 a 3 vezes na semana, agendar consultas
semanais ou quinzenais, orientar quanto a dieta normossódica são alguns dos
cuidados de enfermagem na eclampsia.
A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra:
A) V, F, V, V.
B) V, V, F, F.
C) F, V, V, V.
D) F, V, V, F.
E) V, F, V, F.

25. No que diz respeito a saúde da mulher o ciclo gravídico puerperal é
acompanhado de uma série de situações, observe o caso descrito: Gestante, 28 anos,
IG: 27 semanas, foi admitida no hospital referindo perda sanguínea por via vaginal,
súbita, de cor vermelha viva, não acompanhada de dor. O exame obstétrico revela
volume e tônus uterino normal, BCF: 142bpm. O exame especular revela presença de
sangramento proveniente da cavidade uterina. Nesse caso, o profissional está diante
da seguinte síndrome hemorrágica:
A) Mola hidatiforme.
B) Placenta prévia.
C) Prenhez ectópica.
D) Descolamento prematuro de placenta.
E) Todos os itens citados.

13

26. Lançada em 2003 a Política Nacional de Humanização (PNH) busca por em prática
os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos
modos de gerir. Tal Política estabeleceu alguns princípios destacados abaixo;
I. No princípio da transversalidade a PNH busca transformar as relações de trabalho a
partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e
grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizadas.
Reconhece que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar
com a experiência daquele que é assistido.
II. No princípio da indissocialidade entre atenção e gestão a PNH descreve que
trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos
serviços e da rede, assim como participar ativamente do processo de tomada de
decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.
III. No princípio do protagonismo, corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos
coletivos a PNH descreve que as mudanças na gestão e atenção devem ser
construídas pelos gestores que devem direcionar para os trabalhadores a execução
das mesmas.
Assinale a alternativa que contempla as afirmativas CORRETAS:
A) Somente a afirmação I está correta.
B) As afirmações I, II e III estão corretas.
C) As afirmações II e III estão corretas.
D) As afirmações I e II estão corretas.
E) Somente a afirmação II está correta.

27. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a
manutenção da saúde. Para o desenvolvimento de tais ações estabelece
fundamentos e diretrizes como:
I - Ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a
programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e
intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da
saúde das coletividades que constituem aquele território sempre em consonância
com o princípio da equidade.
II - Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede
de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e
corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde; o
estabelecimento de mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento
pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, que
parte do princípio de que a unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas
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que procuram os seus serviços, de modo universal e sem diferenciações
excludentes.
III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre
as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a
longitudinalidade do cuidado.
IV - Integrar ações de tratamento com diversas tecnologias de cuidado, procurando
deslocar o processo de trabalho centrado em um profissional que será capaz de
desenvolver diversas habilidades para o atendimento do usuário.
V - Estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e
capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do
território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na
organização e orientação dos serviços de saúde a partir de lógicas mais centradas
no usuário e no exercício do controle social.
Assinale a alternativa que contempla as afirmativas CORRETAS:
A) Somente as afirmações II e III estão corretas.
B) As afirmações I, II e IV estão corretas.
C) As afirmações I, II, III e V estão corretas.
D) As afirmações II, IV e V estão corretas.
E) Todas as afirmações estão corretas.

28. Baseados no Art. 198 da Constituição Federal de 1988, as ações e serviços
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo
dos serviços assistenciais.
III - Gestão participativa voltada para ações direcionadas de saúde e bem estar.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) As afirmações I e II estão corretas.
B) As afirmações I, II e III estão corretas.
C) As afirmações II e III estão corretas.
D) As afirmações I e III estão corretas.
E) Todas as questões estão corretas.

15

29. Baseados no Art. 13 da Lei 8.080, a articulação das políticas e programas, a cargo
das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades:
I - alimentação e nutrição.
II - saneamento e meio ambiente.
III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia.
IV - Assistência Social
V - ciência e tecnologia.
VI - Benefícios de seguridade social.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Os itens I, II, III e IV estão corretos.
B) Os itens I, II, III e V estão corretos.
C) Os itens I, II, IV e VI estão corretos.
D) Todos os itens estão corretos.
E) Somente os itens II e III estão corretos.

30. Em relação ao financiamento do SUS, quanto aos discriminação dos recursos
destinados o Art. 32 descreve sobre o que pode ser considerados sobre as outras
fontes de recursos provenientes:
I - serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à saúde;
II - taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados inclusive no ambito
comercial e industrial.
III - ajuda, contribuições, doações e donativos.
IV - alienações patrimoniais e rendimentos de capital.
Assinale a alternativa CORRETA:
A) Os itens II, III e IV estão corretos.
B) Os itens I, II e III estão corretos.
C) Os itens I, III e IV estão corretos.
D) Somente o item III está correto.
E) Todos os itens estão corretos.
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31. “Quando se define que o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, é o
acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde, e que se inicia
pelas portas de entrada do SUS e se completa na rede regionalizada e
hierarquizada”. A atenção básica deve cumprir algumas funções para contribuir com
o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, são elas:
I. Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado
grau de descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre
necessária.
II. Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, capaz de
construir vínculos positivos e intervenções clínica, na perspectiva de ampliação dos
graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
III. Coordenar o cuidado: acompanhar e organizar o fluxo dos usuários Para isso, é
necessário incorporar ferramentas e dispositivos de gestão do cuidado, tais como:
gestão das listas de espera (encaminhamentos para consultas especializadas,
procedimentos e exames), prontuário eletrônico em rede, protocolos de atenção
organizados sob a lógica de linhas de cuidado.. As práticas de regulação realizadas
na atenção básica devem ser articuladas com os processos regulatórios realizados
em outros espaços da rede, de modo a permitir, ao mesmo tempo, a qualidade da
micro-regulação realizada pelos profissionais da atenção básica e o acesso a outros
pontos de atenção nas condições e no tempo adequado, com equidade.
IV. Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua
responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos
outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação dos
serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários.
Conforme normatização vigente do SUS. Qual legislação define a organização de
Redes de Atenção à Saúde (RAS) como estratégia para um cuidado integral e
direcionado as necessidades de saúde da população:
A) Conselho Local de Saúde.
B) Decreto nº 7.508 de 28 de julho de 2011, que regulamenta a lei nº 8.142/90.
C) Constituição Federal de 1990.
D) Lei Orgânica da Saúde de 1988.
E) Decreto nº 7.508 de 28 de julho de 2011, que regulamenta a lei nº 8.080/90.
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32. Segundo o conceito do Ministério da Saúde, os danos causados ao meio
ambiente afetam toda a sociedade, cujo modelo de organização individualista,
consumista e descartável, dificulta o entendimento por parte do cidadão, da sua
parcela de responsabilidade diante dos problemas ambientais. Que dimensão
alcança então, o olhar sob o ponto de vista coletivo e institucional:
I. O problema do lixo é um assunto polêmico e de fácil dimensionamento no nosso
país.
II. Do lixo recolhido cerca de 90% do total recolhido é lançado a céu aberto nos
conhecidos lixões.
III. Todo serviço de saúde deve obrigatoriamente elaborar um Plano de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos, e aprovado pela VISA.
IV. Higiene e limpeza devem ser consideradas palavras de ordem nos estabelecimentos
de saúde.
V. Todos os profissionais dos estabelecimentos de saúde, devem estar conscientizados
de suas responsabilidades frente aos procedimentos preconizados no manuseio,
coleta e transporte dos RSS.
Dos itens acima, a alternativa que contempla as informações incorretas estão na
alternativa:
A) Somente item I.
B) Somente item II.
C) Somente item III.
D) Somente os itens III e IV.
E) Somente os itens I e IV.

33. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos a ao
acesso universal e igualitário as ações do serviço de saúde, para sua promoção,
proteção e recuperação da saúde. Com base nos princípios e diretrizes do SUS para o
cidadão brasileiro que utiliza o SUS, leia atentamente os itens que seguem, coloque
V (verdadeiro) quando a afirmação for correta e F (falso) quando a afirmação for
falsa. Após assinale a alternativa que contempla a ordem correta das afirmações:
(
(
(
(
(

) Universalização do direito à saúde.
) Descentralização com direção única para o sistema.
) Integralidade na atenção básica.
) Participação popular visando o controle social.
) centralização com direção única para o sistema.
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Dos itens acima a ordem CORRETA de cima para baixo está na alternativa:
A) V, V, V, F e F.
B) V, V, V, V e V.
C) V, V, F, F e F.
D) V, V, V, V e F.
E) V, F, V, F e V.

34. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme suas necessidades,
garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem á redução do risco de
doenças.
Esses princípios estão embasados em que legislação?
A) Lei Universal do SUS Nº 8.142/90.
B) Lei Orgânica do SUS Nº 8.090/90.
C) Lei Orgânica da Saúde Nº 8.080/90.
D) Lei Orgânica da Saúde Nº 8.010/90.
E) Lei Orgânica da Saúde Nº 1.988/90.

35. A democratização do poder da saúde aumenta assim a influência da população
na definição de políticas sociais. A efetivação do SUS se torna mais atuante quando a
população participa das decisões, fazendo acontecer à legitimação dos seus direitos
nos fóruns de discussão e nos Conselhos Locais de Saúde.
I. A participação da iniciativa privada na saúde são previstos por lei, de forma
complementar, regulamentados por disposição e princípios gerais de atenção a
saúde.
II. As definições das regras de repasse dos recursos financeiros da união para os
estados e municípios devem ter fundo de saúde, conselho de saúde, plano de
saúde, relatório de gestão e não necessariamente contrapartida de recursos do
respectivo orçamento.
III. O marco da reforma do sistema de saúde brasileiro foi a 8ª Conferência Nacional de
Saúde.
V. Quanto mais perto o gestor estiver dos problemas de uma comunidade, mais
chance terá de acertar na resolução dos mesmos, isso se chama centralização do
sistema.
VI. A democratização do poder local, aumenta assim a influência da população na
definição de políticas sociais, é um princípio do SUS referente ao controle social.
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Em relação ao sistema de saúde – SUS, a alternativa que contempla o item
INCORRETO está na letra:
A) Somente o item V.
B) Somente o item I.
C) Somente o item III.
D) Somente o item IV.
E) Somente o item II.

36. A legislação do SUS normas e portarias empreenderam esforços no sentido de
definir e direcionar o papel de gestores da saúde. A função do gestor de saúde pode
ser definida como um conjunto articulado de saberes e práticas para a
implementação de políticas na área da saúde, que devem ser exercidas de forma
coerente com os princípios do sistema publico de saúde e da gestão publica. Quais as
principais funções de um gestor para saúde da população?
A) Formulação ou políticas/planejamento; financiamento; regulação, coordenação,
controle/ avaliação e prestação direta de serviço público.
B) Sistema extremamente centralizado e um controle avaliação estratégico e
regulado.
C) Função baseada em uma lógica de repartição por complexidade.
D) A responsabilidade pelo financiamento da saúde, segundo a legislação deve ser
compartilhado apenas no nível municipal.
E) A esfera municipal é a que mais recebe financiamento e que mais tem
compromisso em planejar e direcionar os serviços de saúde.

37. O pacto pela saúde veio substituir a lógica anterior, de regulamentação da
descentralização dos responsabilizados e dos recursos no SUS.A definição das regras
de repasse dos recursos financeiros da união para os estados e os municípios, é
definidos por qual legislação?
A) NOAS/1996.
B) Lei 8.080/90.
C) Lei 8.669/90.
D) Lei 8.142/90
E) NOAS/2006.
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38. Para os adolescentes aprenderem a cuidar de seu próprio bem estar físico,
emocional, psicológico, espiritual e social, é um dos desafios mais importantes para
uma vida saudável. A caderneta de saúde é um documento útil que vai ajudar o
adolescente a conhecer um pouco mais de seu corpo e a cuidar melhor de si próprio.
O que é correto afirmar:
I. Os serviços de saúde consideram a adolescência a faixa etária entre 10 a 19 anos.
II. O adolescente tem o direito de ser atendido sozinho, independentemente, da
presença de seus pais ou responsáveis.
III. As informações dadas durante as consultas serão mantidas em sigilo, e só poderão
ser reveladas se ele concordar, ou sempre que houver danos a sua saúde ou a de
terceiros.
IV.
Os serviços de a saúde consideram a adolescência a faixa etárias entre 12 a 18
anos.
IV. Se o adolescente não tiver recebido o esquema completo de vacinação , deverá
realizá-lo para todas as vacinas do calendário oficial de vacinação.
Os itens CORRETOS estão apontados na alternativa:
A) Somente o item I.
B) Somente os itens I, II e III.
C) Somente o item IV.
D) Somente os itens II e III.
E) Todos os itens estão corretos.

39. O ministério da saúde oferece gratuitamente um grande número de vacinas
contra diversas doenças graves. Os idosos precisam se proteger somente contra
quais doenças mais evidentes?
A) Gripe, coqueluche e tétano.
B) Gripe, pneumonia e tétano.
C) Gripe, difteria e coqueluche.
D) Gripe, dengue e tétano
E) Somente gripe
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40. O sistema nacional de agravos de notificação (SINAN) é o sistema de informação
utilizado pelo ministério da saúde no armazenamento e processamento de dados
referentes as doenças:
I. As informações geradas contribuem para orientar/monitorar intervenções dos
serviços de saúde.
II. Reduzir as transmissões e detecção de agravos em condições de riscos e
vulnerabilidades.
III. Todos os profissionais de saúde preenchem as fichas de notificações corretamente
das doenças, e encaminham imediatamente a secretaria municipal de saúde no
prazo máximo de 24 horas.
IV. Para o SINAN, agravo dignifica qualquer dado a integridade física, mental e social
dos indivíduos provocados por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações,
abuso de drogas e lesões auto ou heteroinfligidas.
V. A notificação imediata poderá ser realizada por telefone para o serviço de vigilância
epidemiológica da secretaria municipal de saúde.
A alternativa que contempla os itens CORRETOS está na letra:
A) Somente o item I
B) Somente os itens I e II
C) Somente os itens I, II e III
D) Somente o item II
E) Todos os itens estão corretos
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RASCUNHO DE GABARITO
A B C D E

A B C D E
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4
5
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