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Leia o texto para responder às questões 1 a 5.
QUESTÃO 05
O teatro de Maradona
As expressões sublinhadas possuem a mesma
Na história da Copa do Mundo de 2010, feita de
classificação sintática, exceto:
treinadores zangados, como Dunga e arrogantes como o
a) “Na história da Copa do Mundo de 2010, feita de
francês Raymond Domenech, Diego Armando Maradona
treinadores zangados”
terá um capítulo especial. Na beira do gramado, dentro
b) “Na beira do gramado, dentro de um terno malde um terno mal-ajambrado que parece ter herdado do
ajambrado”
pai, sem direito a alfaiate, agitado tal qual uma “vuvuzela
c) “Durante as eliminatórias, fez tudo errado”
destrambelhada”, na definição do jornal The New York
d) “diz Elias Perugino, editor da revista El Gráfico, a
Times, o ex-gênio do futebol interpreta um personagem:
mais respeitada publicação esportiva da Argentina”
o próprio Maradona. Grita, esperneia, faz caras e bocas
para as câmeras. Beija os jogadores que tira do campo e
QUESTÃO 06
também os que manda levantar do banco de reservas.
Considere que uma igreja possua o sino A, o sino B e
Quando eventualmente a Jabulani lhe cai aos pés no
o sino C. O sino A bate a cada 5 segundos, o sino B
espaço reservado aos treinadores, ele o transforma
bate a cada 7 segundos e o sino C bate a cada 9
numa grande área: dá de letra, ensaia embaixadinhas,
segundos. Quanto tempo levará os 3 sinos para bater
percebe-se ali o grande craque que foi. Como treinador,
ao mesmo tempo?
contudo, Maradona ainda é apenas uma promessa.
a) 315 segundos.
“Durante as eliminatórias, fez tudo errado”, diz Elias
b) 385 segundos.
Perugino, editor da revista El Gráfico, a mais respeitada
c) 415 segundos.
publicação esportiva da Argentina. “Ao chegar à Africa do
d) 425 segundos.
Sul, deu-se uma mágica, e o que a explica é a intimidade
QUESTÃO 07
de Dieguito com a Copa do Mundo, a casa dele.” [...]
Suponhamos que o salário de um jogador de futebol
Veja – junho de 2010.
seja R$ 652.365,00 em 2007. Para renovar o contrato
QUESTÃO 01
com o mesmo clube, o jogador terá de aceitar um
Em “ele o transforma numa grande área”, os pronomes
salário menor ao que ele ganhava. Se o novo salário
destacados referem-se, respectivamente:
do jogador passou a ser R$ 437.084,55, podemos
afirmar que a redução do salário do jogador foi de:
a) ao campo – à Jabulani.
a) 20%
b) ao ex-gênio – ao campo de futebol.
b) 25%
c) ao Maradona – ao espaço reservado aos treinadores.
c) 33%
d) ao treinador – ao gramado.
d) 40%
QUESTÃO 02
Observe os “a” destacados.
QUESTÃO 08
I – “sem direito a alfaiate”
Um estacionamento cobra R$ 4,00 pela primeira hora
e R$ 2,50 pelas horas adicionais. Suponhamos que
II – “e o que a explica é a intimidade de Dieguito”
III – “a mais respeitada publicação esportiva”
um carro que ficou guardado 48 horas, pagará pelo
Classifica-se morfologicamente em preposição o “a”
estacionamento a quantia de:
da opção:
a) R$ 121,50
a) I apenas.
b) R$ 117,50
b) II apenas.
c) R$ 120,00
c) III apenas.
d) R$ 134,50
d) II e III apenas.
QUESTÃO 09
QUESTÃO 03
Considere na tabela abaixo as notas bimestrais de
Em “Ao chegar à África do Sul”, há a ocorrência da crase.
matemática de um aluno.
Assinale a opção em que a ocorrência esteja incorreta.
1°
2°
3°
4°
Média
a) Ao chegar à Grécia.
Bim. Bim. Bim. Bim. Final
Matéria
b) Ao chegar à Roma.
Matemática 5,5
x
6,5
7
6,75
c) Ao chegar à Espanha.
De acordo com a tabela, podemos afirmar que a nota
d) Ao chegar à China.
do 2° bimestre é:
QUESTÃO 04
Em qual opção há uma conjunção que não pode
substituir a conjunção “contudo” porque altera o sentido
do texto?“Como treinador, contudo, Maradona ainda é
apenas uma promessa”.
a) No entanto.
b) Entretanto.
c) Portanto.
d) Todavia.

a)
b)
c)
d)

8
7,5
6,75
6,5

QUESTÃO 10
A equação
a) 0 e 2
b) -1 e 0

x 2 − x = 0 tem como soluções:

1

PROVA OBJETIVA – CONCURSO PÚBLICO – 3.07-ENFERMEIRO PLANTONISTA – VOTORANTIM –SP 2010
c) 0 e 1
QUESTÃO 16
d) 1 e -1
Identificar a dor como o quinto sinal vital sugere que
a avaliação da dor deverá ser tão automática quanto
QUESTÃO 11
a obtenção de uma pressão arterial e pulso do
Os distúrbios nos eletrólitos são comuns na prática clínica
paciente. São instrumentos para avaliação da dor:
e devem ser corrigidos para a saúde e segurança do
a) escala visual para cegos e escala de faces de dor;
paciente. Um exemplo de distúrbio eletrolítico é um
b) escala análoga visual, escala numérica e escala de
desequilíbrio no sódio sérico. Assinale a alternativa
faces da dor;
correta:
c) escala numérica e dosimetro ( aparelho para
a) hiponatremia - cálcio sérico baixo;
verificação de dor );
b) hipocalcemia – potássio sérico baixo;
d) dosimetro ( aparelho para medir a dor ), escala
c) hipocalemia – cálcio sérico baixo;
numérica e de faces da dor.
d) hipocalemia – potássio sérico baixo.
QUESTÃO 17
QUESTÃO 12
Morfina ( Dimorf ) é uma solução injetável estéril,
Quando nenhuma outra via de administração está
apirogênica,
isobárica,
sem
antioxidantes,
disponível, os líquidos são administrados por via
conservantes
e
substâncias
potencialmente
intravenosa.Assinale a alternativa correta sobre os tipos
neurotóxicas, destinada para administração venosa,
de soluções intravenosa:
peridural ou intratecal. A administração de sulfato de
a) líquido hipertônico: SF0,45%;
morfina deve ser limitada a profissionais treinados no
b) líquido isotônico: G50%;
controle de depressão respiratória, e no caso de
c) líquido hipertônico: SF0,9%;
administração peridural ou intratecal, por profissionais
d) líquido isotônico: SF0,9%.
habituados a estas técnicas e com o controle de
complicações associadas com a administração
QUESTÃO 13
peridural ou intratecal de morfina. Devido ao fato de a
A heparina é um anticoagulante, de uso injetável que
administração peridural ter sido associada a um
atua inibindo a coagulação sanguínea.O uso de heparina
reduzido potencial de efeitos adversos imediatos ou
é comum em pós- operatórios de grandes cirurgias e em
retardados em relação à administração intratecal, a
tratamento hemodialíticos. A heparina está disponível em
via peridural deve ser usada sempre que possível. A
frascos de 5ml com 5.000UI/ml, com essa afirmação
administração intravenosa pode resultar em rigidez da
assinale a alternativa correta para ser administrado
parede torácica.A apresentação desse medicamento é
8.000UI.
de 0,2mg/ml, foi aspirado um ml de morfina e diluído
a) 1,4;
em 9ml de água destilada e administrado somente
b) 0,8;
2ml desse preparo. Quantas mg foram administradas?
c) 1,6;
a) 0,04mg;
d) 1,2.
b) 0,02mg;
c) 0,06mg;
QUESTÃO 14
d) 0,2mg.
O exame físico é parte integrante do histórico de
enfermagem. Os exames de sistemas específicos fazem
QUESTÃO 18
parte do exame que deve ser feito após a coleta do
Emergência neurológica em que crises epilépticas
histórico de saúde. Sobre o exame físico da enfermagem
ocorrem em intervalos curtos e repetidos, sem
recuperação do nível de consciência, ou quando a
é correto afirmar:
a) inspeção é realizada pela produção de sons pelo
crise epiléptica prolongada tiver duração > 20
corpo;
minutos. Um terço dos casos são manifestação inicial
da epilepsia, 1/3 ocorrem em pacientes já portadores
b) ausculta é o ato de ouvir sons, movimentos de ar e
de epilepsia e 1/3 decorrem de quadros de
líquidos produzidos pelo corpo.
c) palpação é o ato de observar de forma geral;
encefalopatia severa. Existem Estados de Mal
d) sinais vitais não fazem parte da realização do exame
Epiléptico Generalizados e Parciais. O mais conhecido
e frequente é o Generalizado Convulsivo (crises
físico.
tônico-clônicas generalizadas). A taxa de mortalidade
QUESTÃO 15
varia de 3% a 27%. São fatores precipitantes ou
Úlcera por pressão é toda ruptura de pele devido à
etiológicos das crises convulsivas:
pressão prolongada e ao suprimento sanguíneo
a) Gravidez;
insuficiente, normalmente nas proeminências ósseas. A
b) Ingestão nutricional adequada;
prescrição de enfermagem tem como meta prevenir e/ou
c) Uso de xilocaina;
aliviar essa pressão. São medidas que devem ser
d) Parto normal à termo.
prescritas pelo enfermeiro, exceto:
QUESTÃO 19
a) reduzir cisalhamento, aumentando o atrito.
Com relação a H1N1, todo paciente com quadro
b) estimular a deambulação sempre que possível;
gripal deve ser avaliado para que o diagnóstico de
c) uso de dispositivos de alívio de pressão, como o
síndrome respiratória aguda grave seja identificada.
colchão de ar;
São pessoas do grupo de risco para essa síndrome:
d) alterações frequentes de posições.
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a) indivíduos eutróficos, com câncer, insuficiência
b) No sangue arterial os valores de normalidade da
neuronal e moradores de rua;
PaCO² devem estar entre 35 e 75mmHg;
b) indivíduos transplantados, com idades entre 2 e 60
c) No sangue arterial os valores de normalidade da
anos e moradores de rua;
PaO² devem estar entre 50e 80mmHg;
c) indivíduos imunodeprimidos, indígenas e não gestas.
d) No sangue arterial os valores de normalidade de
d) indivíduos transplantados, com câncer, insuficiência
pH devem estar entre 7.15 e 7.95.
hepática, doenças genética e indígenas;
QUESTÃO 24
QUESTÃO 20
As queimaduras representam grande parte dos
Conforme descrito no calendário de vacinação do
atendimentos nos pronto socorros, avaliar o grau e
adolescente do Ministério da Saúde, assinale a
extensão das queimaduras é importante para um
alternativa correta:
melhor tratamento. Usando a regra dos nove,
a) Adolescente que tiver duas doses da vacina Tríplice
classifique um paciente com queimadura de cabeça, e
Viral (SCR) devidamente comprovada no cartão de
MID.
vacinação, precisam receber mais uma dose.
a) 36%;
b) Adolescente grávida, que esteja com a vacina em dia,
b) 27%;
mas recebeu sua última dose há mais de 5 (cinco) anos,
c) 18%;
precisa receber uma dose de reforço. A dose deve ser
d) 9%.
aplicada no mínimo 20 dias antes da data provável do
QUESTÃO 25
parto. Em caso de ferimentos graves, a dose de reforço
A nutrição parenteral é classicamente indicada quando
deve ser antecipada para cinco anos após a última dose.
há contra indicação absoluta para o uso do trato
c) Adolescente que não tiver comprovação de vacina
gastrointestinal, mas é também utilizada como
anterior, seguir esquema. Se apresentar documentação
complemento para pacientes que não podem receber
com esquema incompleto, começar novo esquema e não
todo o aporte nutricional necessário pela via enteral.
completar
o
esquema
já
iniciado.
A Resolução RCD No 63/2000 determina que é
d) Adolescente que já recebeu anteriormente 03 (três)
responsabilidade do enfermeiro estabelecer o acesso
doses ou mais das vacinas DTP, DT ou dT, aplicar uma
enteral por via oro/nasogástrica ou transpilórica. Este
dose de reforço. É necessário doses de reforço da vacina
procedimento pode ter complicações graves como:
a cada 20 anos. Em caso de ferimentos graves, antecipar
a) inserção inadvertida na árvore traqueobrônquica e
a dose de reforço para 2 anos após a última dose. O
pneumotórax;
intervalo mínimo entre as doses é de 10 dias.
b) inserção inadvertida na árvore esofágica e derrame
QUESTÃO 21
pleural;
O calendário de vacinação da criança do Ministério da
c) vômitos e diarreias;
saúde, preconiza que crianças devem receber 3 doses da
d) ansiedade e lesões na mucosa oral.
vacina TETRA, aos 2, 4 e 6 meses.
Essa vacina protege contra quais doenças?
QUESTÃO 26
a) Tuberculose;
O câncer do colo do útero é também chamado de
b) Rotavírus;
cervical, as
alterações das células que podem
c) Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras
desencadear o câncer são descobertas facilmente no
infecções causadas pelo Haemophilus influenzae tipo b;
exame __________________________, por isso é
d) Difteria, sarampo, caxumba e rubéola.
importante a sua realização periódica. A principal
alteração que pode levar a esse tipo de câncer é a
QUESTÃO 22
infecção pelo ____________________________, com
Uma das formas de rastrearmos a doença hemolítica
alguns subtipos de alto risco e relacionados a tumores
perinatal é no acompanhamento pré natal. Isto pode ser
malignos.Assinale a alternativa que completa
feito através de que exame laboratorial:
respectivamente as lacunas.
a) Coombs direto;
a) laboratorial ( PSA ), vírus da Herpes;
b) Coombs indireto;
b) de RX, papiloma vírus ( HPV );
c) Fator Rh;
c) tomografia computadorizada, vírus da sífilis;
d) Grupo ABO.
d) preventivo ( papanicolau ), papiloma vírus ( HPV );
QUESTÃO 23
A gasometria consiste na leitura do pH e das pressões
parciais de O2 e CO2 em uma amostra de sangue. A
leitura é obtida pela comparação desses parâmetros na
amostra com os padrões internos do gasômetro. Essa
amostra pode ser de sangue arterial ou venoso, porém é
importante saber qual a natureza da amostra para uma
interpretação correta dos resultados. Com relação ao
resultado da gasometria assinale a alternativa correta:
a) No sangue arterial os valores de normalidade de pH
devem estar entre 7.35 e 7.45;

QUESTÃO 27
Para o controle da Dengue, AIDS, Leishmaniose e
Malária, é adequado propor ações multissetoriais, por
fatores externos às ações de saúde, como, educação,
saneamento, desmatamento entre outros, sendo
determinantes para a redução da incidência das
doenças evidentes. O princípio organizativo do
Sistema Único de Saúde que faz referência ao texto
acima é:
a) Intersetorialidade
b) Hierarquização
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c) Regionalização
c) durante a gestação e o parto (de mãe infectada
d) Descentralização
para o bebê);
d) durante um beijo profundo se o parceiro
QUESTÃO 28
apresentar cáríes.
O leite materno é um alimento completo. Isso significa
que, até os 6 meses, o bebê não precisa de nenhum
QUESTÃO 31
outro alimento (chá, suco, água ou outro leite). Depois
O funcionamento dos sistemas orgânicos mais
dos 6 meses, a amamentação deve ser complementada
importantes para manutenção da vida é expresso por
com outros alimentos. É bom que o bebê continue sendo
determinados sinais: temperatura, respiração, pulso e
amamentado até 2 anos ou mais. Quanto mais tempo o
pressão arterial. Em crianças a técnica de verificação
bebê mamar no peito, melhor para ele e para a mãe. São
dos sinais vitais tem suas particularidades, assinale a
benefícios para o bebê:
alternativa correta:
I - O leite materno tem tudo o que o bebê precisa até os
a) observar a freqüência respiratória por 3 minutos
6 meses, inclusive água, e é de mais fácil digestão do
no lactante;
que qualquer outro leite, porque foi feito para ele.
b) em bebês o pulso é verificado na veia jugular;
II - Funciona como uma verdadeira vacina, protegendo a
c) na verificação do pulso apical colocar estetoscópio
criança de muitas doenças.
entre mamilo esquerdo e o externo e observar
III - Sugar o peito é um excelente exercício para o
freqüência por 1min;
desenvolvimento da face da mãe, ajuda a ter cabelos
d) antes de verificar a temperatura subir a coluna de
bonitos, a desenvolver a fala e a ter uma boa respiração.
mercúrio até nível máximo.
a) todas estão corretas;
b) apenas a III está correta;
QUESTÃO 32
c) I e II estão corretas;
A primeira mamada deve acontecer logo após o
d) todas estão incorretas.
nascimento da criança, antes mesmo da dequitação
da placenta. Quanto mais cedo acontecer a primeira
QUESTÃO 29
mamada mais chance de ser bem sucedida e
Muitas mulheres infectadas pelo Tricomonas podem não
favorecer a:
sentir nenhuma alteração ou reação. Quando os
a) involução uterina;
sintomas surgem, esses são, principalmente, corrimento
b) evolução uterina;
amarelo-esverdeado, com mau cheiro, dor durante o ato
c) bloqueio de liberação da ocitocina;
sexual, ardor, dificuldade para urinar e coceira nos
d) liberação da testosterona.
órgãos sexuais. Na mulher, a doença pode também se
localizar em partes internas do corpo, como o colo do
QUESTÃO 33
útero. A maioria dos homens não apresenta sintomas.
Quais são as principais manifestações clínicas
Quando isso ocorre, consiste em uma irritação na ponta
observadas na glomerulonefrite aguda:
do pênis. Essa infecção é causada pelo:
a) proteinúria, azotemia, hemoptise, edema;
a) vírus Trichomonas vaginalis;
b) hematúria, edema, proteinúria, hipertensão;
c) hipotensão, uremia, hemoptise, edema;
b) protozoário Trichomonas vaginalis;
c) bactéria Trichomonas vaginalis;
d) arritmias, taquicardia, azotemia, edema.
d) vírus Trichomonas penigiali.
QUESTÃO 34
QUESTÃO 30
Imediatamente após o parto, com a saída da
A Sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria
placenta, os teores de estrogênio, progesterona e
Treponema pallidum. Manifesta-se em três estágios:
hormônio
lactogênio
placentário
diminuem
primária,
secundária
e
terciária.
Os
dois
bruscamente, deixando por um lado de impedir a
primeiros estágios apresentam as características mais
liberação da prolactina pela hipófise e por outro, de
marcantes da infecção, quando se observam os
exercer antagonizante de seu efeito sobre a mama.
principais sintomas e quando essa DST é mais
Em contraposição a prolactina, o ACTH e os cortiços
transmissível. Depois, ela desaparece durante um longo
esteroides aumentam sua quantidade com o
período: a pessoa não sente nada e apresenta uma
desaparecimento da placenta estabelecendo:
aparente cura das lesões iniciais, mesmo em casos de
a) inicio da ovulação;
indivíduos não tratados. A doença pode ficar, então,
b) inicio da menstruação;
estacionada por meses ou anos, até o momento em que
c) inicio da lactação;
surgem complicações graves como cegueira, paralisia,
d) inicio da sucção.
doença cerebral, problemas cardíacos, podendo inclusive
levar à morte. A sífilis pode ser transmitida de várias
QUESTÃO 35
maneiras, exceto:
O peso é um excelente indicador das condições de
a) de uma pessoa para outra por meio de relações
saúde e nutrição da criança. Suas variações na
sexuais desprotegidas (sem preservativos);
infância são rápidas e importantes. O método de
b) através de transfusão de sangue contaminado (que
pesagem deve ser preciso para não oferecer dados
incorretos. A curva de peso segundo Schimitz em “A
hoje em dia é muito raro em razão do controle do
sangue doado);
enfermagem em Pediatria e Puericultura” é indicada
para:
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a) avaliação da defasagem da situação de má nutrição
b) somente a I está correta;
bem como depois do aparecimento de outros sinais
c) I e II estão corretas;
clínicos;
d) somente a III está correta.
b) vigilância da situação de desidratação e apreciação de
sua gravidade;
QUESTÃO 39
c) avaliação do peso da criança não é importante;
A portaria n.º 373/02 tem presente a Norma
d) avaliação da situação nutricional eficácia das medidas
Operacional da Assistência à Saúde 01/2002 - NOASda temperatura corporal.
SUS 01/02 que resulta no contínuo movimento de
pactuação entre os três níveis de gestão, visando o
QUESTÃO 36
aprimoramento do Sistema Único de Saúde. O que
Sobre a Lei 8142, de 28/12/1990 é correto afirmar que:
revela no Cap. I da regionalização dessa portaria:
a) dispõe sobre a participação da comunidade na gestão
a) não há necessidade de identificar prioridades de
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
intervenção e buscar maior equidade
transferências
intergovernamentais
de
recursos
b) deverá contemplar uma lógica de planejamento
financeiros na área da saúde e dá outras providências;
integrado,
compreendendo
as
noções
de
b) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
territorialidade, não identificando prioridades de
e recuperação da saúde, a organização e o
intervenção;
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
c) deve estabelecer o processo de hierarquização dos
providências.
serviços de saúde e não há necessidade de identificar
c) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
prioridades de intervenção;
e recuperação da saúde, a organização e o
d) deve estabelecer o processo de regionalização
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras
como estratégia de hierarquização dos serviços de
providências, instituindo o Subsistema de Atenção à
saúde e de busca de maior equidade.
Saúde Indígena;
QUESTÃO 40
d) dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores
e recuperação da saúde, a organização e o
do SUS em torno de prioridades que apresentam
funcionamento de serviços correspondentes e dá outras
impacto sobre a situação de saúde da população
providências, regulamentando a assistência domiciliar no
brasileira. A definição de prioridades deve ser
Sistema Único de Saúde.
estabelecida através de metas nacionais, estaduais,
regionais ou municipais. Prioridades estaduais ou
QUESTÃO 37
regionais podem ser agregadas às prioridades
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
nacionais,
conforme
pactuação
local.
Os
secção II, da saúde, explana o que no Art. 198:
estados/região/município devem pactuar as ações
a) as instituições privadas poderão participar de forma
necessárias para o alcance das metas e dos objetivos
complementar do sistema único de saúde, segundo
propostos. São seis as prioridades. Assinale a
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e
alternativa correta sobre uma dessa prioridades:
as sem fins lucrativos;
a) redução da mortalidade na terceira idade;
b) A saúde é direito de todos e dever do Estado,
b) Fortalecimento da capacidade de respostas às
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
doenças emergentes e endemias, com ênfase na
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
c) controle do câncer de pulmão;
para sua promoção, proteção e recuperação;
d) recuperação da saúde.
c) as ações e serviços públicos de saúde integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
QUESTÃO 41
Segundo a lei 8080 de 19 de setembro de 1990, no
sistema único, organizado de acordo com as diretrizes;
CAPÍTULO II, dos Princípios e Diretrizes no Art. 7º As
d) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
ações e serviços públicos de saúde e os serviços
QUESTÃO 38
privados contratados ou conveniados que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da
correta:
O Art. 200 da Constituição Federal de 1988 revela que o
Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes
sistema único de saúde compete, além de outras
princípios:
atribuições.
I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em
I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
todos os níveis de assistência;
substâncias de interesse para a saúde e participar da
II-preservação da autonomia das pessoas na defesa
produção
de
medicamentos,
equipamentos,
de sua integridade física e moral;
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;
III - integralidade de assistência, entendida como
II - executar as ações de vigilância sanitária e
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
preventivos e curativos, individuais e coletivos,
III - ordenar a formação de recursos humanos na área
exigidos para cada caso em todos os níveis de
de educação.
complexidade do sistema;
a) todas estão corretas;
a) todas estão corretas;
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b) somente a I está correta;
QUESTÃO 45
c) II e III estão corretas;
Sobre a RESPONSABILIDADE NA REGULAÇÃO,
d) somente a III está correta.
CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA, os municípios
devem:
QUESTÃO 42
Assinale V para verdadeiro e F para falso e assinale a
A partir das definições legais estabelecidas pela
alternativa correspondente:
Constituição Federal de 1988 e da Lei Orgânica de
( ) monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos
Saúde, se iniciou o processo de implantação do Sistema
financeiros provenientes de transferência regular e
Único de Saúde (SUS), sempre de uma forma negociada
automática (fundo a fundo) e por convênios;
com as representações dos Secretários Estaduais e
( ) realizar a identificação dos usuários do SUS, com
Municipais de Saúde. Esse processo tem sido orientado
vistas à vinculação de clientela e à sistematização da
pelas Normas Operacionais do SUS, instituídas por meio
oferta dos serviços;
de portarias ministeriais. Estas normas definem:
( ) monitorar e avaliar as ações de vigilância em
a) as competências de cada esfera de governo e as
educação, realizadas em seu território, por intermédio
condições necessárias para que Estados e municípios
de indicadores de desempenho, envolvendo aspectos
possam assumir as novas posições no processo de
curriculares e operacionais;
implantação do SUS;
a) F,V, F;
b) as competências de cada cidade e as condições
b) V,V,V;
necessárias para que Estados possam assumir as novas
c) F,F,V;
posições no processo de implantação do SUS;
d) V,V,F.
c) as comprar que podem ser feitas por cada esfera de
governo e as condições necessárias para que Estados e
QUESTÃO 46
municípios possam realizar essas compras;
Sobre educação na saúde do Pacto pela saúde,
d) os meios de produzir os processos de trabalho de
assinale a alternativa correta:
cada unidade básica de saúde e hospitais.
a) Considerar a educação permanente parte essencial
de uma política de formação e desenvolvimento dos
QUESTÃO 43
trabalhadores para a qualificação dos convênios e
O Pacto pela Saúde dentro dessa portaria têm o III que comporta a adoção de iguais metodologias e
PACTO DE GESTÃO que estabelece Diretrizes para a
técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras, entre
gestão do sistema nos aspectos da Descentralização;
outras coisas;
Regionalização;
Financiamento;
Planejamento;
b) Considerar a educação em saúde parte essencial
Programação Pactuada e Integrada – PPI; Regulação;
de uma política de formação e desenvolvimento dos
Participação Social e Gestão do Trabalho e da Educação
pacientes para a qualificação do SUS e que comporta
na Saúde. Assinale a alternativa correta sobre qual
a adoção de diferentes metodologias e técnicas de
corresponde às diretrizes para gestão do SUS:
ensino-aprendizagem inovadoras, entre outras coisas;
a) Exclui do Ministério da Saúde a proposição de
c) Considerar a educação permanente parte essencial
políticas, participação no co-financiamento;
de uma política de formação e desenvolvimento dos
b)
não
precisa
aprofundar
o
processo
de
trabalhadores para a qualificação do SUS e que
descentralização, sem ter ênfase numa descentralização
comporta a adoção de diferentes metodologias e
compartilhada, são fixadas as seguintes premissas, que
técnicas de ensino-aprendizagem inovadoras, entre
devem orientar este processo;
outras coisas;
c) Descentralização dos processos administrativos
d) Considerar a educação permanente dispensável de
relativos à gestão para as Comissões Intergestores
uma política de formação e desenvolvimento dos
Bipartite;
trabalhadores para a qualificação do SUS e que
d) Exclui do Ministério da Saúde a proposição de políticas
comporta a adoção de diferentes metodologias e
e não precisa aprofundar o processo de descentralização.
técnicas de ensino-aprendizagem retroativas, entre
outras coisas;
QUESTÃO 44
Conforme a portaria nº 399, sobre a promoção de saúde:
QUESTÃO 47
Elaborar e implantar a Política Nacional de Promoção da
Sobre os princípios gerais do financiamento para o
Saúde, com ênfase na adoção de ___________ por parte
Sistema Único de Saúde, a responsabilidade das três
da população brasileira, de forma a internalizar a
esferas de gestão. Essas esferas são:
responsabilidade individual da prática de atividade física
a) União, Estados e Municípios pelo financiamento do
regular, __________ e combate ao tabagismo.
Sistema Único de Saúde;
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
b) União, Estados e Municípios pelo financiamento do
lacunas:
INSS;
a) hábitos saudáveis/alimentação saudável;
c) União e Estados pelo financiamento do SUS;
b) hábitos evitáveis/alimentos crus;
d) Estados e Países pelo financiamento do SUS.
c) hábitos instáveis/alimentos vegetais;
QUESTÃO 48
d) hábitos vegetarianos/alimentos animais.
Segundo a Constituição Federal de 1988, no Art.199:
A Assistência a saúde é livre à:
a) iniciativa orgânica;
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b) iniciativa temporária;
c) iniciativa publicitária;
d) iniciativa privada.
QUESTÃO 49
O SUS dispõe de vários sistemas e serviços, entre eles
está o SINAN que significa:
a) SINAN – sistema de índices de agravos de notificação;
b) SINAN – sistema de informação de agravos de
notificação;
c) SINAN – sistema de informação de acidentes ao
nascimento;
d) SINAN – serviço de informação de agravos de
notificação.
QUESTÃO 50
Antes da criação do SUS, a saúde não era considerada
um direito social. O modelo de saúde adotado até então
dividia os brasileiros em três categorias: os que podiam
pagar por serviços de saúde privados; os que tinham
direito à saúde pública por serem segurados pela
previdência social (trabalhadores com carteira assinada);
e os que não possuíam direito algum. Assim, o SUS foi
criado para oferecer:
a) atendimento desigual e promover a boa saúde de
todos que possuem carteira assinada.
b) atendimento igualitário e promover a recuperação e
reabilitação da população, não tendo objetivo de atuar
na prevenção de doenças;
c) atendimento igualitário e promover a saúde de toda a
população;
d) atendimento desigual e promover a saúde de alguns
especiais da população.
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