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INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – IMESF 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ENFERMEIRO
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As razões _______ a indústria do cigarro está investindo em ONG antitabagista. 

 

A indústria do cigarro, capitaneada pela Philip Morris, está investindo um bilhão de dólares 

numa ONG que promete um mundo sem cigarro. ______? Cientistas de reputação imaculada 

deveriam aceitar contribuições financeiras de uma companhia de tabaco? Este não é um teste 

teórico de comportamento ético, mas o dilema que se apresentou dramaticamente para 

acadêmicos da Universidade de Utrecht (UU), na Holanda.  Quem lançou a isca foi a Philip Morris, 

gigante mundial do tabaco, e a oferta não era de se jogar fora: 360 mil euros (1,64 milhão de 

reais) para o trabalho de investigar as consequências do contrabando e falsificação de cigarros. 

De mais a mais, a companhia acenava com total liberdade para os acadêmicos em suas 

apurações. 

Não são historicamente as mais decentes as relações entre profissionais da saúde e as 

controvertidas usinas de câncer de pulmão. Décadas atrás, a indústria de tabaco tinha o hábito 

de recrutar médicos de forma que eles, ao contrário do que já indicavam os alertas patológicos, 

alardeassem publicamente as virtudes do fumo para os pulmões e as vias respiratórias. Médicos 

de prestígio aceitavam alegremente ser cúmplices desse crime. É natural que, hoje em dia, 

quando a indústria procura a academia, uma fumaça de desconfiança impregne o ar. 

O professor de Direito John Vervaele, encarregado de administrar a doação em Utrecht, reagiu 

às críticas argumentando: “Fazemos isso ______ indústria de tabaco não é ilegal. O comércio 

ilícito de cigarro, sim”.  O argumento não convenceu os pneumologistas e oncologistas da 

Sociedade Holandesa do Câncer, os mais desconfiados em relação à pretensa boa vontade da 

Philip Morris. “Cerca de 7 milhões de pessoas continuam morrendo todos os anos, no mundo 

inteiro, vítimas dos efeitos malignos do fumo” – rebateram os clínicos.  

A discussão azedou a tal ponto que a UU acabou declinando da doação. Anunciou que ela 

............ vai bancar a pesquisa do professor Vervaele e sua equipe. A Philip Morris, por sua vez, 

está disposta a verter uma montanha de dinheiro em programas como aquele que tentou, em 

vão, na Holanda. O combate ao comércio ilegal de cigarro vai lhe custar 100 milhões de dólares 

– não só em pesquisas, mas também nos custos de repressão ao tráfico. Outro bilhão de dólares 

a Philip Morris pretende investir, ao longo de 12 anos, na Foundation for a Smoke-Free World, 

uma ONG com sede em Nova York. Como entender que a fabricante do Marlboro, a marca número 

1, esteja financiando uma fundação ______ nome apregoa “um mundo sem cigarro”? 

A tal fundação ............ controvérsias, de fato. A Philip Morris assegura que ela exprime hoje 

uma preocupação que é de ............ indústria do tabaco: como ajudar os fumantes a encontrar 

alternativas seguras aos cigarros combustíveis, unanimemente fadados à extinção? Já a 

Organização Mundial da Saúde não tem tanta certeza assim dos objetivos meritórios das 

campanhas da indústria.  

De acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do 

Tabaco, com sede em Genebra, o que uma entidade endinheirada como a Foundation for a 

Smoke-Free World almeja é atropelar as iniciativas coletivas para impor sua própria pauta, seus 

próprios métodos e, no final, seus próprios interesses – que continuam comprometendo a vida 

saudável.  
Texto especialmente adaptado para esta prova.                                                                                

Fonte: https://www.cartacapital.com.br/revista/1011/cortina-de-fumaca 
 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas 

do título e das linhas 02, 17 e 29. 

 

A) por que – Por quê – porque – cujo 

B) porque – Por que – porque – cujo o 

C) porque – Porquê – por quê – onde o 

D) por que – Por que – porque – em que o 

E) porquê – Por quê – por que – o qual 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

                               

https://www.cartacapital.com.br/revista/809/o-cigarro-no-mundo-4041.html
https://www.cartacapital.com.br/saude/brasil-gasta-mais-de-20-bilhoes-de-reais-para-tratar-doencas-relacionadas-ao-tabaco
https://www.cartacapital.com.br/politica/oito-em-cada-dez-homens-que-morrem-por-doenca-respiratoria-cronica-no-pais-sao-fumantes
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QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas das linhas 23, 30 e 31. 

 

A) mesmo – sucita – toda 

B) mesmo – suscita – toda a 

C) mesma – suscita – toda a  

D) mesmo – sussita – toda 

E) a mesma – suscita – toda  

 

 

QUESTÃO 03 – Os termos “a tal ponto que” (l. 22), “mas também” (l. 26) e “De acordo com” (l. 35) 

transmitem, respectivamente, ideia de: 

 

A) Consequência, adição e conformidade. 

B) Concessão, adversidade e ordem. 

C) Finalidade, oposição e conformidade. 

D) Comparação, consequência e concessão. 

E) Adversidade, adição e conclusão. 

 

 

QUESTÃO 04 – São vocábulos que poderiam, no contexto dado, substituir imaculada (l. 02), 

alardeassem (l. 13) e pretensa (l. 19), sem ocasionar qualquer tipo de mudança no texto, EXCETO: 

 

A) inconspurcada – gabassem – presumida. 

B) proba – ostentassem – alegada. 

C) ilibada – trombeteassem – suposta. 

D) casta – desfilassem – legítima. 

E) impoluta – apregoassem – conjecturada. 

 

 

QUESTÃO 05 – Analise as assertivas abaixo sobre a seguinte frase do texto: “Médicos de prestígio 

aceitavam alegremente   ser cúmplices desse crime.” e assinale V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas. 

 

(  ) É um período composto com duas orações; o primeiro segmento sublinhado é a oração principal.  

(  ) O segundo segmento sublinhado é uma oração que tem valor de complemento verbal. 

(  ) “de prestígio” é adjunto adnominal; “desse crime” é complemento nominal. 

(  ) “alegremente” é predicativo do sujeito. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) V – V – V – F. 

C) V – F – F – F.  

D) F – V – V – F.  

E) F – F – F – V.  
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QUESTÃO 06 – Considere os seguintes fragmentos do texto: 

 

“Não são historicamente as mais decentes as relações entre profissionais da saúde e as 

controvertidas usinas de câncer de pulmão.”  

“A discussão azedou a tal ponto...”  

 

No primeiro, é feito um juízo de valor depreciativo sobre “as relações”, mas com um linguajar 

ameno; o texto também chama as indústrias de tabaco de “usinas de câncer de pulmão”. No segundo, 

toma-se emprestado o verbo “azedar” (tornar amargo ou ácido o cheiro ou o gosto) a fim de melhor 

expressar o mau resultado da discussão. Tais escolhas de vocabulário constituem figuras de 

linguagem.  

 

Assinale a alternativa que apresenta o nome correto, respectivamente, das três figuras 

empregadas. 

 

A) Metáfora, metonímia e ironia. 

B) Hipérbole, metáfora e metonímia. 

C) Zeugma, metáfora e eufemismo. 

D) Metonímia, eufemismo e anacoluto. 

E) Eufemismo, metáfora e metáfora. 

 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa em que há um vocábulo cuja regra de acentuação gráfica 

destoa da que determina a grafia dos demais. 
 

A) décadas – teórico – dólares.  

B) cúmplices – acadêmicos – tráfico.  

C) médicos – combustíveis – vítimas. 

D) hábito – críticas – ético. 

E) número – ilícito – clínicos. 

 

 

QUESTÃO 08 – Quanto às seguintes ocorrências da palavra que no texto, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

A) Nas linhas 02 e 04, trata-se de um pronome. 

B) Na linha 14, trata-se de uma conjunção, assim como na linha 22 (os dois casos). 

C) Na linha 24, não se trata de um pronome. 

D) Nas linhas 28 e 30, trata-se de conjunção integrante. 

E) Nas linhas 36 e 38 introduzem orações adjetivas. 

 

 

Para responder às questões 09 e 10, considere o seguinte trecho do texto (os sinais de 

pontuação foram numerados). 

 

De acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, (1) chefe da Convenção do Controle do 

Tabaco, (2) com sede em Genebra, (3) o que uma entidade endinheirada como a Foundation for a 

Smoke-Free World almeja é atropelar as iniciativas coletivas para impor sua própria pauta, (4) seus 

próprios métodos e, no final, seus próprios interesses – (5) que continuam comprometendo a vida 

saudável.  

 

QUESTÃO 09 – Sobre a pontuação desse trecho do texto, assinale a alternativa correta. 

 

A) As vírgulas (1) e (2) podem ser dispensadas sem acarretar erro ao texto, já que seus papeis são 

somente dar ênfase. 

B) Pode-se acrescentar uma vírgula após “almeja” a fim de tornar o texto mais pausado e mais claro 

para a leitura. 

C) A vírgula (3) pode ser substituída por ponto seguido de inicial maiúscula, criando-se, assim, 

corretamente, uma nova frase. 

D) A vírgula (4) separa termos de mesmo valor sintático. 

E) O travessão (5) não poderia ser substituído por vírgula. 
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QUESTÃO 10 – Considere as seguintes reescrituras do texto dado:  
 

I. O que uma entidade endinheirada (como a Foundation for a Smoke-Free World) almeja é, de 

acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva (chefe da Convenção do Controle do Tabaco, 

com sede em Genebra), atropelar as iniciativas coletivas para impor, além de sua própria pauta, 

seus próprios métodos e seus próprios interesses, que continuam comprometendo a vida 

saudável. 

II. Atropelar as iniciativas coletivas para impor sua própria pauta, seus próprios métodos e, no final, 

seus próprios interesses (que continuam comprometendo a vida saudável): de acordo com a 

brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do Tabaco, com sede em 

Genebra, é isso que uma entidade endinheirada como a Foundation for a Smoke-Free World 

almeja.  

III. De acordo com a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do 

Tabaco, com sede em Genebra, os interesses de uma entidade endinheirada como a Foundation 

for a Smoke-Free World é atropelar as iniciativas coletivas, impondo sua própria pauta, seus 

próprios métodos e, no final, seus próprios interesses – comprometendo a vida saudável. 

IV. Segundo a brasileira Vera Luzia da Costa e Silva, chefe da Convenção do Controle do Tabaco, com 

sede em Genebra, continuam comprometendo a vida saudável a imposição da pauta e dos 

interesses de uma entidade endinheirada como a Foundation for a Smoke-Free World, em que 

almeja atropelar as iniciativas coletivas. 

 

Quais mantêm a correção e o sentido do texto original? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – A Lei nº 8.080/1990, no verso em trata da organização, da direção e da gestão do 

Sistema Único de Saúde, determina que a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de 

acordo com a Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: 
 

I. No âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. 

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

equivalente.  

III. No âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 12 – De acordo com a Lei nº 11.062/2011, a Diretoria Executiva do IMESF, no Município 

de Porto Alegre, órgão de direção geral e administração superior colegiada, responsável pela gestão 

técnica, patrimonial, financeira, administrativa e operacional, será constituída pelos seguintes 

membros: 
 

I. Presidente e Vice-Presidente. 

II. Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor Técnico. 

III. Secretário da Saúde e Procurador do Município, responsável pela área da saúde. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 13 – A Lei nº 11.062/2011, na seção que trata do controle e da fiscalização, estabelece 

que _______________ o IMESF encaminhará à Secretária Municipal de Saúde relatório de gestão, 

com pareceres do Conselho Curador e do Conselho Fiscal, de acordo com o contrato de gestão. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) mensalmente 

B) bimestralmente 

C) trimestralmente 

D) semestralmente  

E) anualmente 
 

 

QUESTÃO 14 – Para os preceitos da Lei nº 11.062/2011, o IMESF proporcionará plano previdenciário 

suplementar aos seus funcionários, oportunizando a complementação de: 
 

A) Seu salário. 

B) Seus vencimentos. 

C) Suas gratificações. 

D) Sua aposentadoria. 

E) Suas operações. 

 

 

QUESTÃO 15 – De acordo com a Portaria de Consolidação nº 1/2017, a Relação Nacional de Ações e 

Serviços de Saúde (RENASES) está organizada nos seguintes componentes:  

 

I. Ações e serviços da atenção básica (primária).  

II. Ações e serviços da urgência e emergência. 

III. Ações e serviços da atenção psicossocial.  

IV. Ações e serviços da atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 

V. Ações e serviços da vigilância em saúde.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I, III e IV.  

C) Apenas II, III e V. 

D) Apenas I, II, III e V. 

E) I, II, III, IV e V.  
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QUESTÃO 16 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo 
com a Portaria de Consolidação nº 6/2017 na seção que trata sobre o custeio da atenção básica. 

 

(  ) O Bloco da Atenção Básica é constituído por três componentes: Componente Piso da Atenção 

Básica Fixo (PAB Fixo), Variável (PAB Variável) e Flutuante (PAB Flutuante). 

(  ) O Componente PAB Fixo refere-se ao financiamento de ações de atenção básica à saúde, cujos 

recursos serão transferidos mensalmente, de forma regular e automática, do Fundo Nacional de 

Saúde aos fundos de saúde do Distrito Federal e dos municípios. 

(  ) O Componente PAB Variável é constituído por recursos financeiros destinados ao financiamento 

de estratégias, realizadas no âmbito da atenção básica em saúde, tais como: saúde da família, 

agentes comunitários de saúde, saúde bucal, fator de incentivo de atenção básica aos povos 

indígenas, incentivo para a atenção à saúde no sistema penitenciário e incentivo para a atenção 

integral à saúde do adolescente em conflito com a lei, em regime de internação e internação 

provisória e outros que venham a ser instituídos por meio de ato normativo específico. 

(  ) Os recursos do Componente PAB Flutuante serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos 

fundos de saúde do Distrito Federal e dos municípios, mediante adesão e implementação das 

ações a que se destinam e desde que constantes no respectivo Plano de Saúde. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) F – V – V – F.  

C) V – F – F – V.  

D) F – F – V – V.  

E) V – V – F – F.  

 

 
QUESTÃO 17 – De acordo com Portaria de Consolidação nº 6/2017, os recursos que compõem cada 

Bloco de Financiamento, sendo eles o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde e o de 

Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, devem ser aplicados em ações e serviços 

públicos de saúde relacionados ao próprio bloco, devendo ser observada a vinculação dos recursos, 

ao final do exercício financeiro, com a finalidade definida _____________ do Orçamento Geral da 

União que deu origem aos repasses realizados. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) pelos membros do conselho 

B) em cada etapa do projeto 

C) na reunião inicial 

D) na dispensa de licitação 

E) em cada programa de trabalho 

 

 

QUESTÃO 18 – De acordo com a Lei Orgânica, a pessoa física ou jurídica, no Município de Porto 

Alegre, com infração não regularizada a qualquer dispositivo legal do Município não poderá: 

 

A) Ter acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

B) Ingressar nos programas educacionais do Município. 

C) Receber benefício ou incentivo fiscal. 

D) Se afastar do país sem a devida regularização. 

E) Obter licenças para uso de espaço público.  
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QUESTÃO 19 – De acordo com a Lei Orgânica, dentre os orçamentos anuais previstos para o 

Município de Porto Alegre, estão os seguintes: 

 

I. Orçamentos da administração direta. 

II. Orçamentos de autarquias municipais. 

III. Orçamentos das fundações mantidas pelo Município.  

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  

 

 

QUESTÃO 20 – Analise as assertivas abaixo que tratam dos direitos dos servidores e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo com a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre. 

 

(  ) Livre acesso à associação sindical. 

(  ) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. 

(  ) Irredutibilidade de vencimento e salário. 

(  ) Auxílio-transporte, auxílio-refeição, auxílio-creche e adicional por difícil acesso ao local do trabalho, 

nos termos da lei. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V.  

B) F – V – V – F.  

C) V – F – F – V.  

D) F – F – V – V.  

E) V – V – F – F.  

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – Por padrão, as extensões .ODS e .ODT, respectivamente, pertencem a que programas 

do Pacote LibreOffice 5.0? 

 

A) Impress e Writer. 

B) Calc e Writer. 

C) Writer e Impress. 

D) Impress e Calc. 

E) Calc e Impress. 

 

QUESTÃO 22 – O Ícone Navegador , frequentemente utilizado no programa Impress do Pacote 

LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão, está associado a que tecla de atalho? 

 

A) Ctrl+Shift+N. 

B) Ctrl+Alt+N. 

C) Ctrl+Shift+F5. 

D) F5. 

E) Ctrl+Shift+F12. 
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QUESTÃO 23 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de célula 

A7, o seguinte: =SOMASE(A1:A6;"C";C1:C6) e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que 

valor conterá em A7? 

 

 
Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2007, em sua configuração padrão 

 

A) 6 

B) 11 

C) 12 

D) 13 

E) 15 

 

 

QUESTÃO 24 – Os submenus , pertencentes ao programa Writer do 

Pacote LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão, estão localizados em que Menu? 

 

A) Arquivo. 

B) Inserir. 

C) Ferramentas. 

D) Formatar. 

E) Editar. 

 

 

QUESTÃO 25 – Com base no programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração padrão, 

presuma que o usuário digitou no endereço de célula A4 o seguinte: =B1+$C1+D1 e, logo após, 

copiou e colou a fórmula para o endereço de célula B5. Qual a fórmula que estará regravada em B5? 

 

A) =B1+$C1+D1 

B) =B2+$D2+E3 

C) =C2+$C4+E6 

D) =E2+$C5+D9 

E) =C2+$C2+E2 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26 – Mulher, 32 anos, solteira, vem à UBS para realização do exame de citopatológico. 

Ao exame, a paciente apresenta secreção amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida e colo com 

petéquias e em “framboesa”. Diante desses sintomas, qual a provável doença dessa paciente? 
 

A) Candidíase. 

B) Clamídia. 

C) Vaginose bacteriana (Gardnerella vaginalis). 

D) Tricomoníase. 

E) Gonorreia. 
  

 

QUESTÃO 27 – Referente à Sistematização da Assistência de Enfermagem e à implementação do 

Processo de Enfermagem, relacione a Coluna 1 à Coluna 2. 
 

Coluna 1 

1. Diagnóstico de enfermagem. 

2. Implementação. 

3. Planejamento de enfermagem. 

4. Avaliação de enfermagem. 
 

Coluna 2 

(  ) Processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina 

com a tomada de decisão e constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as 

quais se objetiva alcançar os resultados esperados. 

(  ) Processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde-doença. 

(  ) Determinação dos resultados que se espera alcançar. 

(  ) Realização das ações ou intervenções planejadas. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 4 – 2 – 1 – 3. 

B) 1 – 4 – 3 – 2. 

C) 4 – 1 – 2 – 3. 

D) 2 – 3 – 4 – 1. 

E) 3 – 1 – 4 – 2. 
  

 

QUESTÃO 28 – A Política LGBT tem como marca o reconhecimento dos efeitos da discriminação e 

da exclusão no processo de saúde-doença da população LGBT. Analise as assertivas abaixo e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, para os objetivos específicos da Política LGBT. 
 

(  ) Qualificar a rede de serviços do SUS para a atenção e o cuidado integral à saúde da população 

LGBT. 

(  ) Monitorar, avaliar e difundir os indicadores de saúde e de serviços para a população LGBT, 

incluindo os recortes étnico-racial e territorial. 

(  ) Modificar o acesso da população LGBT aos serviços de saúde do SUS, garantindo às pessoas o 

respeito e a prestação de serviços de saúde com qualidade e resolução de suas demandas e 

necessidades. 

(  ) Reduzir danos à saúde da população LGBT no que diz respeito ao uso excessivo de 

medicamentos, drogas e fármacos, especialmente para travestis e transexuais. 

(  ) Realizar estudos e pesquisas relacionados ao desenvolvimento de serviços e tecnologias 

voltados às necessidades de saúde da população LGBT. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – V – V – V – V. 

B) F – F – F – F – F. 

C) V – V – V – V – V. 

D) V – F – F – F – F.  

E) V – V – F – V – V.  
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QUESTÃO 29 – As ações da Atenção Básica em Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa estão 

previstas para serem desenvolvidas por cada profissional da equipe multiprofissional. Assinale a 

alternativa INCORRETA para as atribuições do enfermeiro. 
 

A) Realizar assistência domiciliar. 

B) Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa a serviços de referências de alta complexidade, 

mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento. 

C) Realizar atividades de educação permanente e interdisciplinar junto aos demais profissionais da 

equipe. 

D) Orientar o idoso, os familiares e/ou cuidador sobre a correta utilização dos medicamentos. 

E) Realizar avaliação multidimensional e, se necessário, solicitar exames complementares e 

prescrever medicações, conforme protocolos estabelecidos pelo gestor municipal. 
  

 

QUESTÃO 30 – Idoso de 72 anos, sexo masculino, reside em um sítio com a esposa de 72 anos, 

sem apoio da família. É cadeirante devido à amputação dos dois pés ao nível do tornozelo, por 

consequências da diabetes mellitus descompensada. É hipertenso e iniciou tratamento para 

depressão há 3 meses. É levado pelos vizinhos à Unidade Básica em razão de uma úlcera por 

pressão em região sacra, há um ano sem cicatrização, grau IV, apresentando dor moderada, 

secreção purulenta e tecido com necrose de coagulação. Sobre esse caso, assinale a alternativa que 

contém um diagnóstico de enfermagem INCORRETO.  
 

A) Integridade tissular prejudicada relacionado à mobilidade prejudicada, evidenciado por tecido 

destruído. 

B) Deambulação prejudicada relacionado a prejuízo musculoesquelético (amputação dos pés) 

evidenciado por capacidade prejudicada de andar uma distância necessária.  

C) Risco de quedas relacionado à mobilidade prejudicada. 

D) Síndrome do idoso frágil relacionado à depressão evidenciado por mobilidade física prejudicada. 

E) Integridade da pele prejudicada relacionado à pressão sobre saliência óssea evidenciado por 

alteração na integridade da pele. 
  

 

QUESTÃO 31 – Uma enfermeira da Atenção Básica realiza visita domiciliar a um homem de 48 anos 

que reside com a filha e apresenta sequelas de AVC hemorrágico: acamado, hemiparesia à direita, 

disfágico, com alimentação nasoenteral, afásico, apresenta somente abertura ocular espontânea, 

porém sem resposta a comandos verbais. Entre seus diagnósticos de enfermagem: deglutição 

prejudicada. Em relação a esse diagnóstico, qual orientação NÃO é uma intervenção relacionada? 
 

A) Precauções para que não ocorra aspiração. 

B) Aspiração de vias aéreas quando necessário. 

C) Cuidados com alimentação enteral. 

D) Monitorização da eliminação intestinal. 

E) Hidratação enteral. 
 

  

QUESTÃO 32 – Em relação aos 10 passos para alimentação saudável para menores de 02 anos, 

analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Dar somente leite materno até os 06 meses de idade, sem oferecer água, chá ou qualquer outro 

alimento. 

(  ) Após seis meses, dar alimentos complementares (cereais, tubérculos, carnes, leguminosas, 

frutas, legumes) cinco vezes ao dia, se a criança receber leite materno, e seis vezes ao dia, se 

estiver desmamada. 

(  ) Oferecer à criança diferentes alimentos ao dia. Uma alimentação variada é uma alimentação 

colorida. 

(  ) Estimular a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo sua alimentação habitual 

e seus alimentos preferidos, respeitando a sua aceitação. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – V – V. 

B) V – F – V – V.  

C) F – F – F – F. 

D) V – V – F – V.  

E) V – F – V – F. 
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QUESTÃO 33 – Sobre a alimentação de crianças de 02 a 06 anos, analise as seguintes asserções e 

a relação proposta entre elas: 

 

I. Esse período caracteriza-se pela diminuição no ritmo de crescimento e, por consequência, pela 

modificação das necessidades nutricionais e diminuição do apetite da criança. 

 

PORQUE 

 

II. O comportamento alimentar da criança, nessa fase, é imprevisível, variável e transitório, mas, 

se não for conduzido adequadamente, poderá se transformar em distúrbio alimentar e perdurar 

em fases posteriores. 

 

Sobre as asserções, assinale a alternativa correta. 

 

A) A asserção I é falsa, porém a II é verdadeira. 

B) As asserções I e II são verdadeiras, porém a II não é justificativa da I. 

C) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I. 

D) A asserção I é verdadeira, porém a II é falsa. 

E) As asserções I e II são falsas. 

  

 

QUESTÃO 34 – Em uma consulta de enfermagem para estratificação de risco para doenças 

cardiovasculares, o enfermeiro deverá realizar uma anamnese e exame físico, com objetivo de 

encontrar fatores de baixo, intermediário e alto risco para doenças cardiovasculares. Assinale a 

alternativa que indica alto risco. 

 

A) Tabagismo. 

B) Diabetes mellitus. 

C) Sexo masculino. 

D) Sedentarismo. 

E) Idade > 65 anos. 

 

  

QUESTÃO 35 – O diabetes mellitus tipo 2 possui início insidioso e, muitas vezes, não apresenta 

sintomas. Não infrequentemente, a suspeita da doença se dá pela presença de uma complicação 

tardia. Em relação aos sintomas clássicos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Proteinúria. 

B) Perda inexplicada de peso. 

C) Polifagia. 

D) Poliúria. 

E) Polidipsia.  
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QUESTÃO 36 – O diabetes mellitus, quando não tratado, pode provocar, em longo prazo, disfunção 

e falência de vários órgãos. Em relação a complicações agudas ou crônicas, relacione a Coluna 1 à 

Coluna 2. 

 

Coluna 1 

1. Cetoacidose. 

2. Síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. 

3. Retinopatia diabética. 

4. Neuropatia diabética. 

 

Coluna 2 

(  ) Apresenta um quadro variado, com múltiplos sinais e sintomas, dependentes de sua localização 

em fibras nervosas sensoriais, motoras e/ou autonômicas.  

(  ) Apresenta um estado de hiperglicemia grave (superior a 600 mg/dL a 800 mg/dL, acompanhada 

de desidratação e alteração do estado mental, na ausência de cetose. 

(  ) Apresenta alteração nos vasos da retina, porém é assintomática nas suas fases iniciais, não 

sendo possível detectá-la sem a realização de fundoscopia. 

(  ) Apresenta acúmulo de corpos cetônicos e é decorrente da deficiência absoluta ou relativa de 

insulina. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 1 – 3 – 2 – 4. 

B) 4 – 1 – 3 – 2. 

C) 3 – 2 – 4 – 1. 

D) 4 – 3 – 2 – 1. 

E) 4 – 2 – 3 – 1. 

  

 

QUESTÃO 37 – Homem, 43 anos, pedreiro, etilista, tabagista, hipertenso, relata que iniciou, há 30 

dias, quadro de resfriado comum, que, após uma semana, evoluiu para tosse seca intensa, 

paroxística, que se apresentava como um ruído inspiratório em forma de guincho. Os episódios de 

tosse associam-se a vômitos, com piora ao dormir. Diante desses sintomas, qual a provável doença 

desse paciente? 

 

A) Tuberculose. 

B) Doença obstrutiva crônica. 

C) Coqueluche. 

D) Difteria. 

E) Tuberculose miliar.  

 

 

QUESTÃO 38 – Em casos de suspeita de tuberculose (TB), a pesquisa bacteriológica é o método 

prioritário tanto na detecção quanto no monitoramento e evolução do tratamento, bem como serve 

para documentar a cura do paciente. Sendo assim, assinale a INCORRETA. 

 

A) Podem ser utilizados para a investigação do Mycobacterium tuberculosis, além do escarro, urina, 

pus, fluídos orgânicos oriundos de lavado gástrico e brônquico. 

B) Um dos motivos para coleta do exame de baciloscopia de escarro ocorre quando o paciente 

apresenta tosse por três semanas ou mais. 

C) Uma amostra de escarro considerada ideal para análise é obtida através da aspiração da faringe 

por sonda, por ser estéril. 

D) A baciloscopia direta do escarro é o método principal no diagnóstico da tuberculose pulmonar, por 

permitir a descoberta das fontes de infecção, ou seja, os casos bacilíferos. 

E) Sempre coletar exame de baciloscopia de escarro quando existir suspeita clínica e/ou radiológica 

de TB pulmonar, independentemente do tempo de tosse. 
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QUESTÃO 39 – Em relação à coleta de escarro espontâneo na unidade de saúde, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Orientar a inspirar profundamente, retendo por alguns instantes o ar dos pulmões, e a tossir e 

escarrar diretamente no pote. 

B) O paciente deverá tossir e escarrar por três vezes no pote, até atingir a quantidade necessária ao 

exame (5 a 10 ml). 

C) Na impossibilidade de envio imediato da amostra para o laboratório ou unidade de saúde, esta 

deverá ser conservada em geladeira comum por, no máximo, 10 dias. 

D) Em relação à conservação da amostra do escarro, ela poderá ficar em temperatura ambiente e ao 

abrigo da luz solar por um período máximo de 24 horas. 

E) O pote com a amostra de escarro deverá ser encaminhado para análise, identificado com o nome 

do paciente no corpo do pote, junto com a requisição do exame e a indicação do local de coleta.  

 

 

QUESTÃO 40 – Em relação ao exame de coleta do citopatológico do colo de útero, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) Na preparação, a lâmina deverá ser identificada com as iniciais da mulher e com a data de 
nascimento, grafadas com lápis preto nº 2 na extremidade fosca. 

B) O espéculo deve ter tamanho de acordo com as características perineais e vaginais da mulher 

examinada e deve ser introduzido na horizontal e ligeiramente inclinado. 

C) Para coleta na endocérvice, deve-se utilizar a espátula de Ayre, e a coleta deverá ser realizada 

em um movimento giratório de 360°. 

D) Para coleta na ectocérvice, deve-se utilizar a escova ectocervical, e a coleta deverá ser realizada 

em um movimento giratório de 360°. 

E) Na lâmina, deve-se dispor a amostra ectocervical no sentido transversal, na metade superior, 

próximo da região fosca, e a endocérvice na metade inferior, no sentido longitudinal. 

  

 

QUESTÃO 41 – Em relação à vacinação contra o HPV, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) A vacina quadrivalente recombinante é inativada, constituída por proteínas do HPV tipos 8, 11, 14 

e 18. 

B) A imunização tem o objetivo de prevenir contra câncer do colo do útero, vulvar, vaginal e anal, 

lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas genitais e infecções causadas pelo papilomavírus 

humano. 

C) Não há contraindicação específica para vacina em usuários imunocomprometidos, incluindo 

doentes com HIV/AIDS. 

D) O esquema vacinal contempla duas doses para meninas de 9 a 14 anos e duas doses para 

meninos de 11 a 14 anos. 

E) É disponibilizada para mulheres e homens de 9 a 26 anos, portadores de HIV/AIDS, 

transplantados de órgãos sólidos, de medula óssea ou pacientes oncológicos, sendo o esquema 

vacinal de três doses. 

 

  

QUESTÃO 42 – Lactente, 12 meses, com esquema vacinal completo até então, necessita receber as 

vacinas para sua idade. Quais seriam administradas? 

 
A) 1º reforço da DTP; Tríplice viral. 

B) Reforço pneumocócica 10V; reforço meningoncócica C; 1ª dose tríplice viral. 

C) Apenas 1ª dose tríplice viral. 

D) 1º reforço VOP; tetra viral; reforço meningocócica C. 

E) 1º reforço VOP; 1ª dose tríplice viral; reforço pneumocócica 10V. 
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QUESTÃO 43 – A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, tendo se tornado, nos últimos 

anos, uma epidemia no Brasil. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O período de incubação é de 10 a 90 dias, com média de 21 dias, a partir do contato sexual 

infectante. 

(  ) São exames para diagnóstico: teste treponêmico (VDRL e TRUST) e teste não treponêmico 

(FTA-abs). 

(  ) Em gestantes, a sífilis pode ser transmitida para o feto (transmissão vertical), por via 

transplacentária, em qualquer fase da gestação: média de 100% na fase primária, 90% na fase 

secundária e 30% na fase latente. 

(  ) Doença de notificação compulsória regular (até 10 dias): todo caso confirmado de sífilis 

adquirida, gestacional ou congênita. 

(  ) Deverá ser realizada testagem para sífilis no 1º trimestre da gravidez ou na 1ª consulta, e no 

início do 3º trimestre. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F – V – F. 

B) F – V – F – F – V. 

C) V – V – V – V – F. 

D) F – F – V – V – V. 

E) V – F – V – F – V. 

  

 

QUESTÃO 44 – Nos serviços de atenção básica, os profissionais que realizam o pré-natal 

frequentemente são os que seguirão acompanhando a família durante a puericultura da criança. 

(DEMOTT et al., 2006). Em relação à primeira consulta de puericultura, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A primeira consulta do recém-nascido deverá ocorrer na sua primeira semana de vida. 

B) Na anamnese, procura-se avaliar as condições do nascimento da criança como: tipo de parto, 

intercorrências clínicas na gestação, tratamentos realizados, entre outras questões. 

C) Orientar os pais sobre o banho e os cuidados com o coto umbilical, que deve cair nas primeiras 

duas semanas. Para isso, o coto deve ser mantido limpo e seco. 

D) Ao examinar o crânio do recém-nascido, avaliar as fontanelas: a anterior é de forma triangular, 

fecha-se do 11º ao 15º mês; a posterior, de forma losangular, fecha-se até o terceiro mês. 

E) É necessário incentivar a amamentação exclusiva até os 06 meses de idade e avaliar a pega 

correta e o posicionamento adequado do bebê. 

 

 

QUESTÃO 45 – Em relação à alimentação da pessoa idosa, é importante que o profissional da 

atenção básica esteja atento aos aspectos que não acarretem em alterações nutricionais. Assinale a 

alternativa INCORRETA para aspectos necessários de observação que possam alterar alterações 

nutricionais.  

 

A) Perda da autonomia para comprar os alimentos, não considerando a condição financeira, por ser 

questão social. 

B) Restrição de determinados tipos de alimentos, devido à diabetes mellitus, hipertensão, e/ou 

hipercolesterolemia. 

C) Anorexia, diminuição da sensação de sede, e perda da percepção da temperatura dos alimentos. 

D) Dificuldade de mastigação por lesão oral, por uso de prótese dentária ou por problemas 

digestivos. 

E) Perda da autonomia para preparar os alimentos e para alimentar-se. 
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QUESTÃO 46 – Gerenciar o cuidado das pessoas idosas com doenças crônicas exige conhecimento 

técnico assistencial, administrativo e capacidade em técnicas de resolução de problemas. Para isso, 

a equipe da Atenção Básica elabora um Projeto Terapêutico Singular (PTS). Nesse sentido, assinale 

a alternativa que apresente as etapas corretas a serem seguidas na elaboração de um bom PTS.  

 

A) Avaliação; planejamento do cuidado; coordenação e implementação de soluções; monitoramento 

e avaliação do plano de cuidado. 

B) Diagnóstico situacional; elaboração de problemas; plano de cuidados; implementação; avaliação. 

C) Investigação; diagnóstico situacional; plano de cuidados; implementação e monitoramento. 

D) Análise; planejamento do plano de cuidado; monitoramento e avaliação do plano de cuidado. 

E) Investigação; elaboração de problemas; diagnóstico situacional; coordenação do plano de 

cuidados; avaliação do plano de cuidados. 

  

 

QUESTÃO 47 – Os Consultórios de Rua são formados por equipes multiprofissionais da atenção 

básica e devem seguir os atributos desse ponto de atenção, quais sejam: ser porta de entrada 

preferencial, propiciar atenção integral e longitudinal e coordenar o cuidado, prestando atenção à 

saúde da população em situação de rua in loco. Porém, quando necessário, deverá atuar em 

parceria com as equipes da Unidade Básica de Saúde responsável pelo território. Sendo assim, 

assinale a alternativa que NÃO é atribuição da equipe do Consultório de Rua. 

 

A) Realizar atividades em grupo. 

B) Fazer busca ativa de agravos prevalentes na rua, priorizando a tuberculose, DST, hepatites virais, 

dermatoses, uso abusivo de álcool e outras drogas. 

C) Atuar com estratégias para que todos os usuários de drogas ilícitas identificados pela equipe 

sejam encaminhados à reabilitação das drogas. 

D) Articulação com a rede de saúde. 

E) Atendimento das demandas espontâneas ou identificadas pelo profissional/equipe. 

  

 

QUESTÃO 48 – Adolescente, 16 anos, chega à Unidade Básica de Saúde levado pela mãe por esta 

acreditar que seu filho está com crise de asma. Ao exame, apresenta-se da seguinte forma: 

saturação de oxigênio, 94%; frequência cardíaca, 108 bpm; frequência respiratória aumentada, 25 

mrpm, sem uso de musculatura acessória; afebril, 36,8ºC; ausculta pulmonar com sibilos difusos. 

Nega uso de qualquer medicação em domicílio. Conforme a classificação geral dos casos de 

demanda espontânea na Atenção Básica, quais seriam o encaminhamento e classificação de risco 

dados pelo enfermeiro do acolhimento? 

 

A) Encaminhar para a unidade de pronto atendimento. 

B) Atendimento no dia. 

C) Atendimento prioritário. 

D) Atendimento imediato. 

E) Agendar consulta para o dia seguinte. 

 

  

QUESTÃO 49 – Em relação ao sarampo, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O contágio ocorre por via respiratória, por meio de secreções nasofaríngeas de indivíduo 

infectado. 

B) Possui período de incubação geralmente de 10 dias, variando de 7 a 18 dias, da data de 

exposição até o aparecimento da febre. 

C) Sintomas pródromos característicos como: cefaleia, febre baixa, linfadenopatia retromandibular e 

cervical, sinal de Koplik, e fonofobia. 

D) O exantema é maculopapular de coloração vermelha, com progressão em sentido craniocaudal. 

E) Durante o exantema que, geralmente, se instalam as complicações sistêmicas, embora a 
encefalite possa aparecer após o 20º dia. 
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QUESTÃO 50 – A reforma psiquiátrica brasileira traz imensas contribuições na forma de conceber e 

perceber a família no contexto do cuidado em saúde mental. Porém, para uma abordagem familiar, 

é importante aliar conhecimentos científicos e tecnológicos às habilidades de observação, 

comunicação, empatia e intervenção, o que requer aperfeiçoamento de competências profissionais. 

Uma das ferramentas úteis para o trabalho com família é o ecomapa. Assinale a alternativa correta 

acerca do objetivo do ecomapa. 

 

A) Realizar a caracterização do sistema familiar (estrutura, desenvolvimento e funcionamento 

familiar, condições materiais de vida, estado de saúde dos integrantes, rede social da família). 

B) Compreender o funcionamento da família, estudando as suas relações de poder, comunicação e 

afeto. A família é estudada nas dimensões de inclusão, controle e intimidade. 

C) Fornecer informações sobre a organização familiar e o posicionamento da família diante dos 

problemas enfrentados, possibilitando o manejo de casos específicos. 

D) Fornecer informações sobre a organização familiar e o posicionamento da família diante dos 

problemas enfrentados, possibilitando o manejo daquele caso específico. 

E) Identificar as relações e ligações dentro do sistema multigeracional da família com o meio onde 

ela vive.  

 

 

 

 


