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Instruções Atenção

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça 
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o curso corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número 
de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de 
Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva. Só é permitido 
o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para 
o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da 
seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a 
marcação da Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva 
da Prova Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só 
poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha 
de Respostas e a Versão Definitiva da Prova Discursiva devidamente 
preenchidas e assinadas. Somente será possível levar o caderno 
de questões após decorridas 4h (quatro) do início da prova, sendo 
necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Prova Discursiva.

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site da 
AOCP  ̶  www.aocp.com.br  ̶  no dia posterior à aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

    
 O Caderno  de  questões  possui 

1 (uma) questão discursiva e 40 
(quarenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

Discursiva     01



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.aocp.com.br  no dia seguinte à aplicação da prova.
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     1.  A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a)  o conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
b)  o atendimento ao tema proposto na questão;
c)  a clareza de argumentação/senso crítico;
d) a utilização adequada da Língua Portuguesa.

 2. O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a)  não atender ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro 

meio que não o determinado neste Edital;
b)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
c)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 
d)  não apresentar as questões redigidas na Folha da Versão Definitiva ou entregar em branco;
e)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

 3.  O candidato disporá de, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar a resposta de cada questão 
da prova discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que 
for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida 
para a elaboração de seu texto.

1. _______________________________________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________________________________________

7. _______________________________________________________________________________________________________

8. _______________________________________________________________________________________________________

9. _______________________________________________________________________________________________________

10. _______________________________________________________________________________________________________

11. _______________________________________________________________________________________________________

12. _______________________________________________________________________________________________________

13. _______________________________________________________________________________________________________

14. _______________________________________________________________________________________________________

15. _______________________________________________________________________________________________________

QUESTÃO 01

R A S C U N H O  -  D I S C U R S I VA

Na hanseníase multibacilar, problemas nas mãos e nos pés são muito frequentes. Assim, qualquer 
esforço para prevenir e tratar as incapacidades e deformidades físicas precisa ser valorizado, pois 
ajuda a pessoa a se manter inserida na família, no trabalho e na comunidade. Sendo assim, cite e 
explique três principais orientações que o profissional deve dar aos pacientes em relação aos cuidados 
com as mãos e três principais orientações em relação aos cuidados com os pés.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Os seis alimentos anticâncer que não podem fal-
tar no seu cardápio

Novo livro ensina a transformar a alimentação 
em uma grande aliada na prevenção ao câncer

Nos últimos anos, diversas pesquisas 
mostraram que uma alimentação equilibrada 
influencia na qualidade de vida. Alguns desses 
estudos focam, sobretudo, nos benefícios de 
determinados alimentos para a prevenção contra 
o câncer, uma das doenças que mais matam no 
Brasil e no mundo, principalmente o câncer de 
mama, próstata e pulmão. Diz o médico Paulo Hoff, 
chefe da oncologia do Hospital Sírio-Libanês, em 
São Paulo. “Sabemos por análises retrospectivas 
que determinados alimentos, sobretudo as frutas 
e verduras, quando consumidos regularmente, 
podem ter um efeito protetor”.

O recém-lançado livro A Dieta Anticâncer 
–  Prevenir é o melhor Remédio (tradução Téo 
Lorent; Escrituras Médicas, 200 páginas, 34,90 
reais), escrito pela farmacêutica espanhola 
María Tránsito López, funciona como um guia de 
saúde, apresentando dezenas de alimentos que 
podem ser grandes aliados na prevenção contra o 
câncer. Todos os alimentos podem ser facilmente 
introduzidos ao cardápio diário.

O livro também orienta sobre o preparo dos 
alimentos e a quantidade consumida. Estima-
se, por exemplo, que pessoas com 13 quilos a 
mais passam a ter mais predisposição ao câncer, 
principalmente o de mama e de útero. Isso porque 
o excesso de tecido adiposo pode alterar os níveis 
de hormônios sexuais, desencadeando, portanto, 
o surgimento das doenças.

Mas atenção: frente a qualquer suspeita 
da doença, é fundamental ter a orientação 
médica. Algumas substâncias anticâncer podem 
fazer mal em determinadas situações. Tome-
se como exemplo, o chá verde. A bebida é um 
potente antioxidante, mecanismo associado ao 
câncer. No entanto, ela é contraindicada para 
grávidas e pessoas com problemas de epilepsia, 
úlcera gastroduodenal, insônia e alterações 
cardiovasculares graves.

1.   Tomate
Rico em licopeno, a substância responsável 

pela sua cor avermelhada, o tomate tem intenso 
efeito contra o câncer, inibindo a proliferação 
das células cancerígenas. Estudos mostraram 
que o consumo frequente de tomate – fresco ou 
cozido – é um grande aliado, sobretudo, contra o 
câncer de próstata. Isso ocorre porque o licopeno 
protege as células da próstata contra oxidação e 
o crescimento anormal – duas características dos 
tumores malignos.

2.   Alho
Estudos científicos mostraram que o consumo 

de alho pode reduzir o risco de desenvolver alguns 
tipos de câncer, como o de mama e o gástrico. 
Seus compostos fitoquímicos são capazes de 
induzir a morte das células cancerígenas por meio 
de um processo de apoptose – elas se suicidam – 
e, dessa forma, evitam a formação de um tumor.

3.   Couve
A família das crucíferas (couve-flor, couve-

manteiga, brócolis, repolho...) é uma das mais 
conhecidas pelo seu potencial quimiopreventivo. 
Diversas pesquisas mostram que esses vegetais 
podem prevenir contra vários tipos de tumores, 
como de pulmão, de mama, de bexiga, de 
próstata e do aparelho digestivo. O fato é que a 
família das crucíferas tem alta concentração de 
glucosinalatos, compostos que, ao se romperem, 
dão lugar a isotiocianatos e indóis – nutrientes 
com propriedade protetora contra tumores.

4.   Vitamina C
Presente em frutas, como laranja e limão, a 

vitamina c pode ser usada entre as pessoas que 
já sofreram da doença e estão seguindo algum 
tipo de tratamento contra ela. Além disso, estudos 
indicam que a vitamina c também ajuda na hora 
da prevenção. Seu efeito antioxidante bloqueia a 
ação dos radicais livres, além de inibir a formação 
de nitrosaminas – substâncias cancerígenas. 
“Esses alimentos podem proteger o organismo 
contra substâncias potencialmente tóxicas”, diz 
Paulo Hoff.

5.   Chá verde
A grande quantidade de catequina, um 

fitonutriente do chá, proporciona grande atividade 
antioxidante e ativadora do metabolismo. A 
catequina também apresenta atividade anti-
inflamatória e induz a morte de células cancerígenas. 
O ideal é que seja consumida uma xícara por dia 
na forma de infusão. Mas atenção: o chá verde 
é contraindicado para grávidas e pessoas com 
problemas de epilepsia, úlcera gastroduodenal, 
insônia e alterações cardiovasculares graves.

6.   Uva
Para se proteger das agressões externas, 

as uvas produzem uma substância chamada 
resveratrol, encontrada em suas sementes e 
pele. Pesquisas mostram que esse composto 
tem propriedade antinutagênica, por isso previne 
contra o início do processo canceroso. É por esse 
motivo que o vinho tinto também se torna um 
aliado. O consumo, porém, dever ser moderado. 
A Organização Mundial da Saúde recomenda não 
mais do que uma taça para as mulheres e duas 
para os homens, diariamente.

Adaptado de: <http://veja.abril.com.br/noticia/saude/os-seis-alimen-
tos-anticancer-que-nao-podem-faltar-no-seu-cardapio > Acesso em 

06 jun. 2015. 
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QUESTÃO 01
Qual é o principal objetivo do texto “Os seis 
alimentos anticâncer que não podem faltar 
no seu cardápio”? 

(A) Convencer o leitor de que as pessoas só 
desenvolvem o câncer devido à má alimentação. 

(B) Expor que há pessoas que apresentam maior 
risco de desenvolver o câncer. 

(C) Expor que há algumas substâncias que podem 
contribuir com o desenvolvimento do câncer. 

(D) Apresentar o livro “A Dieta Anticâncer  – Prevenir 
é o melhor Remédio”, expondo que há algumas 
substâncias que auxiliam na prevenção do 
câncer.

(E) Apresentar todos os fatores de risco para o 
desenvolvimento do câncer. 

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é correto afirmar que

(A) o tomate é um grande aliado na prevenção do 
câncer, principalmente  no caso do câncer de 
mama.

(B) estudos comprovam que o consumo de alho 
reduz o risco de desenvolver alguns tipos de 
câncer, como o gástrico e o de próstata, pois o 
alimento cura as células cancerígenas. 

(C) apesar de ser um aliado na prevenção do 
câncer, o chá verde apresenta algumas 
contraindicações, por exemplo,  não deve 
ser consumido por grávidas e pessoas com 
problemas de epilepsia, úlcera gastroduodenal, 
insônia e alterações cardiovasculares graves.

(D) a uva previne o início do processo canceroso. 
No entanto, o vinho tinto não é um aliado na 
prevenção do câncer. 

(E) a vitamina C, embora seja eficaz no tratamento 
contra o câncer, não auxilia em sua prevenção. 

QUESTÃO 03
Em relação ao texto, é correto afirmar que 

(A) embora o livro “A Dieta Anticâncer  – Prevenir é 
o melhor Remédio” apresente vários alimentos 
relacionados à prevenção do câncer a maioria 
desses alimentos não é encontrado facilmente, 
sendo, portanto, difícil introduzi-los ao cardápio 
diário.

(B) apesar de o livro “A Dieta Anticâncer  – Prevenir é 
o melhor Remédio” apresentar várias sugestões 
de alimentos que combatem o câncer, sua autora 
não orienta sobre o preparo dos alimentos e a 
quantidade que deve ser consumida.  

(C) o excesso de peso não influencia na 
predisposição ao câncer. 

(D) com uma alimentação adequada, só é 
necessário procurar um médico quando os 
sintomas do câncer são muito evidentes. 

(E) uma alimentação equilibrada ajuda a garantir 
qualidade de vida, pois determinados alimentos, 

consumidos de maneira regular, podem ter um 
efeito protetor no organismo.

QUESTÃO 04
No trecho “Esses alimentos podem 
proteger o organismo contra substâncias 
potencialmente tóxicas [...]”, é possível 
substituir a palavra em destaque, sem que 
haja prejuízo semântico, por 

(A) nocivas.
(B) saudáveis. 
(C) agradáveis. 
(D) inofensivas. 
(E) ineficazes. 

QUESTÃO 05
Em “O fato é que a família das crucíferas 
tem alta concentração de glucosinalatos, 
compostos que, ao se romperem, dão lugar 
a isotiocianatos e indóis – nutrientes com 
propriedade protetora contra tumores.”,  o 
trecho em destaque 

(A) foi utilizado para contrapor a informação 
anteriormente expressa. 

(B) não deveria estar nesse excerto, pois deixou o 
período redundante. 

(C) foi utilizado para convencer os leitores de que 
não é adequado consumir o tipo de alimento 
apresentado anteriormente. 

(D) foi utilizado para explicar o que foi expresso 
anteriormente, visto que se trata de uma 
informação científica, ou seja, que não pertence 
ao universo de todos os leitores.   

(E) não apresenta relação com o que foi expresso 
anteriormente.

QUESTÃO 06
No excerto “Estima-se, por exemplo, que 
pessoas com 13 quilos a mais passam 
a ter mais predisposição ao câncer, 
principalmente o de mama e de útero.”, se 
a palavra câncer fosse substituída por uma 
palavra feminina, o termo em destaque 
deveria 

(A) ser grafado também no feminino, recebendo o 
acento grave: “à”.  

(B) ser grafado também no feminino, no entanto, 
sem receber o acento grave: “a”. 

(C) continuar sendo grafado no masculino: “ao”.
(D) ser substituído pela preposição “em”. 
(E) ser substituído pela preposição “com”.
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I N F O R M Á T I C AQUESTÃO 07
Em relação ao excerto “Nos últimos anos, 
diversas pesquisas mostraram que uma 
alimentação equilibrada influencia na 
qualidade de vida.”, é correto afirmar que a 
vírgula foi utilizada para

(A) isolar o vocativo. 
(B) separar o aposto.
(C) separar o adjunto adnominal.
(D) isolar uma locução adverbial. 
(E) dar ênfase ao que será expresso posteriormente. 

QUESTÃO 08
No trecho “[...] elas se suicidam [...]”, a 
palavra em destaque é 

(A) uma partícula apassivadora. 
(B) uma parte integrante do verbo. 
(C) um pronome pessoal recíproco. 
(D) um índice de indeterminação do sujeito. 
(E) um pronome de realce. 

QUESTÃO 09
Em relação ao excerto “A grande quantidade 
de catequina, um fitonutriente do chá, 
proporciona grande atividade antioxidante 
e ativadora do metabolismo. [...]”, é correto 
afirmar que o verbo em destaque é 

(A) de ligação. 
(B) bitransitivo. 
(C) transitivo indireto. 
(D) transitivo direto.
(E) intransitivo. 

QUESTÃO 10
No trecho “[...] apresentando dezenas de 
alimentos que podem ser grandes aliados 
na prevenção contra o câncer [...]”, o termo 
em destaque é

(A) uma conjunção integrante. 
(B) um pronome demonstrativo.
(C) um pronome interrogativo.
(D) uma conjunção explicativa. 
(E) um pronome relativo.

QUESTÃO 11
Considerando o MS-WORD 2007 em sua 
instalação padrão, o recurso que permite 
ao Word quebrar linhas entre as sílabas das 
palavras (separação de sílabas ao final de 
cada linha) é 

(A)  a separação.
(B)  a hifenização.
(C)  o vocábulo.
(D)  centralizar.
(E)  concatenar.

QUESTÃO 12
Assinale a alternativa que descreve de 
forma correta uma mídia de armazenamento 
que utiliza a tecnologia óptica para leitura/
gravação.

(A)  Memória RAM.
(B)  Memória CACHE.
(C)  Cartão SD.
(D)  DVD.
(E)  Pendrive.

QUESTÃO 13
Em uma fórmula do MS-EXCEL 2007, versão 
português, que objetiva a soma total de um 
determinado intervalo de células, pode ser 
utilizada a função

(A)  =SOMA()
(B)  =ADIÇÃO()
(C)  =TOTAL()
(D)  =GERAL()
(E)  =ST()

QUESTÃO 14
No sistema operacional Windows XP, em sua 
instalação padrão, quando o usuário executa 
a tecla de atalho ALT + F4,
Obs. O caractere “+” foi utilizado apenas 
para a interpretação da questão.

(A)  abre-se o editor de texto Bloco de Notas.
(B)  abre-se o utilitário para manutenção de disco 

Scandisk.
(C)  é permitido que o usuário encerre o programa 

em execução.
(D)  é permitido que o usuário abra o Painel de 

Controle.
(E)  é acessado o Gerenciador de Tarefas.
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P O L Í T I C A  D E  S A Ú D E

QUESTÃO 15
Acerca dos termos utilizados na internet, 
quando anexamos um arquivo a uma 
mensagem de e-mail, estamos realizando 
uma operação de

(A)  ROM.
(B)  Boot. 
(C)  Hashtag. 
(D)  Upload.
(E)  UML.

QUESTÃO 16
Em relação às diretrizes e à organização do 
SUS, assinale a alternativa correta.

(A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos.

(B) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede globalizada e hierarquizada.

(C) O SUS será financiado exclusivamente com 
recursos do orçamento da seguridade social.

(D) A assistência à saúde não é livre à iniciativa 
privada.

(E) É permitida a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos.

QUESTÃO 17
No tocante à competência do SUS, conforme 
a Constituição Federal, assinale a alternativa 
correta.

(A) Ao SUS, não compete executar as ações de 
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 
as de saúde do trabalhador.

(B) Cabe ao SUS controlar e fiscalizar 
procedimentos, produtos e substâncias de 
interesse para a saúde.

(C) Não compete ao SUS participar da formulação 
da política e da execução das ações de 
saneamento básico.

(D) O SUS é incompetente para incrementar, 
em sua área de atuação, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação.

(E) Compete ao SUS colaborar na proteção do 
meio ambiente, não sendo nele compreendido 
o do trabalho.

QUESTÃO 18
Considerando as regras contidas na Lei nº 
8.080/1990, assinale a alternativa correta.

(A) O dever do Estado de garantir a saúde exclui 

o das pessoas, da família, das empresas e da 
sociedade.

(B) A identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde não 
são objetivos do SUS.

(C) Estão excluídas, no campo de atuação do SUS, 
a participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico.

(D) As ações e serviços públicos de saúde e os 
serviços privados contratados ou conveniados 
que integram o SUS são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no art. 198 
da Constituição Federal, obedecendo ainda 
ao princípio da universalidade de acesso 
aos serviços de saúde em todos os níveis de 
assistência.

(E) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
SUS, serão organizados de forma regionalizada 
e hierarquizada em níveis de complexidade 
decrescente.

QUESTÃO 19
Em relação à participação e ao controle 
social estabelecidos na Lei nº 8.142/1990, 
assinale a alternativa correta.

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 
dez anos com a representação dos vários 
segmentos sociais.

(B) As Conferências de Saúde e os Conselhos 
de Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento próprio, 
aprovadas pelo respectivo conselho.

(C) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
não serão alocados como despesas de custeio 
e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos 
e entidades, da administração direta e indireta.

(D) Somente o Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (Conass) terá representação no 
Conselho Nacional de Saúde.

(E) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS), alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, 
serão destinados tão somente à cobertura 
assistencial ambulatorial e hospitalar.

QUESTÃO 20
No que diz respeito ao conteúdo da Lei 
Complementar nº 141/2012, assinale a 
alternativa correta.

(A)   Esta Lei Complementar institui o valor máximo 
e normas de cálculo do montante máximo a ser 
aplicado, anualmente, pela União em ações e 
serviços públicos de saúde. 

(B) A referida Lei Complementar estabelece 
normas de fiscalização, avaliação e controle 
das despesas com saúde somente nas esferas 
federal e estadual.



9Cargo: Técnico em Saúde Pública - 200h 
        Técnico de Enfermagem em Saúde da Família

(C) Não constituirão despesas com ações e 
serviços públicos de saúde, para fins de 
apuração dos percentuais mínimos de que trata 
esta Lei Complementar, aquelas decorrentes 
de pagamento de aposentadorias e pensões, 
inclusive dos servidores da saúde.

(D) Constituirão despesas com ações e serviços 
públicos de saúde, para fins de apuração dos 
percentuais mínimos de que trata esta Lei 
Complementar, aquelas decorrentes de ações 
de assistência social.

(E) Quanto à movimentação dos recursos da União, 
pode-se afirmar que os recursos destinados a 
investimentos terão sua programação realizada 
mensalmente.

QUESTÃO 21
Quanto às regras de elaboração do Plano 
Diretor de Regionalização (PDR) contidas na 
Norma Operacional da Assistência à Saúde 
(NOAS-SUS 01/2002), assinale a alternativa 
correta.

(A) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva 
de garantir o acesso de todos os cidadãos 
aos serviços necessários à resolução de seus 
problemas de saúde.

(B) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de 
garantir o acesso dos cidadãos ao tratamento 
das intercorrências mais incomuns na infância.

(C) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de 
garantir o acesso dos cidadãos ao atendimento 
de afecções agudas de menor incidência.

(D) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de 
garantir o acesso dos cidadãos ao tratamento 
dos distúrbios mentais e psicossociais menos 
frequentes.

(E) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de 
garantir o acesso dos cidadãos ao controle das 
doenças bucais mais incomuns.

QUESTÃO 22
Analisando o conteúdo do Pacto pela Saúde, 
especialmente no que diz respeito ao Pacto 
pela Vida, assinale a alternativa correta.

(A) A saúde do idoso não está entre as prioridades 
do Pacto pela Vida.

(B) Não contemplam os objetivos do Pacto pela 
Vida a consolidação e qualificação da estratégia 
da Saúde da Família como modelo de atenção 
básica à saúde e como centro ordenador das 
redes de atenção à saúde do SUS.

(C) Não se priorizou, no Pacto pela Vida, o 
fortalecimento e a capacitação de resposta do 
sistema de saúde às doenças emergentes e 
endemias.

(D) O Pacto pela Vida está constituído por um 
conjunto de compromissos sanitários, expressos 
em objetivos de processos e resultados e 

derivados da análise da situação de saúde do 
país e das prioridades definidas pelos governos 
federal, estaduais e municipais. 

(E) A elaboração da Política Nacional de Promoção 
da Saúde não deve dar ênfase na adoção de 
hábitos saudáveis por parte da população 
brasileira.

QUESTÃO 23
A respeito dos direitos dos usuários da 
saúde, assinale a alternativa correta.

(A) É direito da pessoa ter atendimento adequado, 
com qualidade e no tempo certo, não havendo 
a necessidade de garantia de continuidade do 
tratamento.

(B) Os usuários da saúde não terão o acesso 
à anestesia, bem como à medicações e 
procedimentos que possam aliviar a dor e o 
sofrimento. 

(C) As receitas e prescrições terapêuticas não 
precisam conter a clara indicação da dose e do 
modo de usar. 

(D) Os usuários da saúde não terão direito à 
informação sobre os serviços de saúde e aos 
diversos mecanismos de participação. 

(E) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e 
serviços ordenados e organizados para garantia 
da promoção, prevenção, proteção, tratamento 
e recuperação da saúde.

QUESTÃO 24
Avaliando as disposições do Decreto nº 
7.508/2011, assinale a alternativa correta.

(A) O SUS é constituído pela conjugação das 
ações e serviços de promoção, proteção 
e recuperação da saúde executados pelos 
entes federativos, de forma direta ou indireta, 
mediante a participação complementar da 
iniciativa privada, sendo organizado de forma 
regionalizada e hierarquizada. 

(B) Para ser instituída, a Região de Saúde deve 
conter somente ações e serviços de atenção 
primária.

(C) O acesso universal, igualitário e ordenado 
às ações e serviços de saúde se restringe às 
Portas de Entrada do SUS. 

(D) Ao usuário, não será assegurada a continuidade 
do cuidado em saúde. 

(E) Não será exigido, em hipótese alguma, que o 
Ministério da Saúde informe aos órgãos de 
controle interno e externo o descumprimento 
injustificado de responsabilidades na prestação 
de ações e serviços de saúde e de outras 
obrigações previstas neste Decreto.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 25
No que diz respeito à competência da 
FUNDASUS, assinale a alternativa correta.

(A) Compete à FUNDASUS administrar e gerir 
somente as unidades de atenção básica.

(B) Não compete à FUNDASUS desenvolver e 
prestar serviços de ensino, pesquisa e extensão 
no campo da saúde.

(C) Não se inclui como competência da FUNDASUS 
apoiar a execução de planos estratégicos de 
ação desenvolvidos no âmbito do SUS. 

(D) Gerar conhecimento em pesquisas básicas, 
clínicas e aplicadas no âmbito de atuação do 
SUS não integra a competência da FUNDASUS.

(E) Compete à FUNDASUS atuar de forma integrada 
com a rede regional de saúde, podendo firmar 
convênios, contratos, pactos e atuar de forma 
consorciada, desde que compatíveis com o 
contrato organizativo de ação pública de saúde, 
previsto no inciso II, do artigo 2º, do Decreto 
Federal nº 7.508.

QUESTÃO 26
A infecção pelo HIV é uma das grandes 
preocupações para a maioria das mulheres 
em situação de violência sexual. O risco 
de infecção pelo HIV, à semelhança do que 
ocorre com as DST, depende de muitas 
condições. Dentre essas condições,

(A) destaca-se a carga viral da vítima. 
(B) destacam-se peso e altura da vítima.
(C) destaca-se a rotura himenal da vítima.
(D) destaca-se a tipagem sanguínea do agressor.
(E) destacam-se o peso e a estatura do agressor.

QUESTÃO 27
Quando uma equipe multiprofissional realiza 
o diagnóstico da situação do paciente, 
com definição de metas a curto, médio e 
longo prazo, divisão de responsabilidades 
e reavaliação do caso para verificar sua 
evolução, a equipe está realizando o

(A) Projeto Terapêutico Singular.
(B) Projeto Interdisciplinar Integrado.
(C) Projeto de Assistência Terapêutica.
(D) Projeto Unilateral Individual.
(E) Projeto Multidisciplinar Coletivo.

QUESTÃO 28
Um indivíduo procurou o serviço de saúde 
apresentando febre, cefaleia e mialgia há 
20 dias. O paciente é catador de material 
para reciclagem.  Além disso, ele relatou 
que esteve exposto a uma enchente 
recentemente em seu município. Sendo 
assim, o profissional de saúde pode 
suspeitar de qual das seguintes patologias?

(A) Dengue.
(B) Sífilis.
(C) Hepatite B.
(D) Leptospirose.
(E) Gonorreia.

QUESTÃO 29
O êxito das ações de rastreamento do câncer 
de colo de útero depende dos seguintes 
pilares, EXCETO

(A) informar e mobilizar a população e a sociedade 
civil organizada.

(B) alcançar a meta de cobertura da população 
alvo.

(C) garantir acesso a diagnóstico e tratamento.
(D) garantir a qualidade das ações.
(E) monitorar e gerenciar esporadicamente as 

ações.

QUESTÃO 30
Em relação à prevenção e às ações que 
devem ser tomadas quanto às infecções e 
a outras doenças crônicas em gestantes, 
são consideradas eficazes as investigações 
principalmente para

(A) escabiose.
(B) sífilis.
(C) esquistossomose.
(D) cólera.
(E) difteria.

QUESTÃO 31
Um paciente procurou a Unidade Básica de 
Saúde e foi diagnosticado com Diabetes 
Mellitus (DM) e também com presença de 
complicações crônicas (pé diabético de 
risco avançado). Esse paciente, de acordo 
com a Estratificação de risco para a pessoa 
com DM, pode ser considerado

(A) risco nulo.
(B) risco baixo.
(C) risco médio.
(D) risco alto.
(E) risco muito alto.
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QUESTÃO 32
A assistência à pessoa com deficiência 
tem como um de seus objetivos permitir 
um ganho de autonomia e de mobilidade 
para que essas pessoas usufruam dos 
espaços com mais segurança, confiança e 
comodidade. Este objetivo se refere à

(A) acessibilidade.
(B) credibilidade.
(C) aleatoriedade.
(D) igualdade.
(E) integralidade.

QUESTÃO 33
O tratamento não medicamentoso é parte 
fundamental no controle da Hipertensão 
Arterial Sistêmica (HAS) e de outros fatores 
de risco para Doenças Cardiovasculares 
(DCV), como obesidade e dislipidemia. Esse 
tratamento envolve principalmente

(A) diminuir a prática de exercícios aeróbicos.
(B) aumentar o consumo de ervas medicinais. 
(C) realizar mudanças no estilo de vida.
(D) aumentar o consumo de alimentos calóricos.
(E) aumentar o índice de gordura abdominal. 

QUESTÃO 34
O técnico de enfermagem, ao realizar 
“acolhimento” do usuário em uma Unidade 
Básica de Saúde, estará atendendo 
aos preceitos da Política Nacional de 
Humanização quando

(A) realiza triagem administrativa e repasse de 
encaminhamentos para serviços especializados.

(B) se restringe ao repasse do problema, tendo 
como foco a doença e o procedimento

(C) organiza burocraticamente o serviço a partir de 
filas de espera.

(D) tem uma postura de escuta e compromisso 
em dar respostas às necessidades de saúde 
trazidas pelo usuário.

(E) escolhe quem deve ser atendido, priorizando 
sempre os idosos e gestantes a partir de 
uma visão que não considera a equidade nos 
serviços.

QUESTÃO 35
Um paciente, 35 anos, sexo masculino, 
com sinais vitais estáveis, com queixa de 
vômito e diarreia há 03 dias, sem sinais de 
desidratação, passou por acolhimento com 
avaliação e classificação de risco, sendo 
classificado com a cor verde. Neste caso, é 
estabelecido para atendimento

(A) prioridade zero – emergência, necessidade de 
atendimento imediato.

(B) prioridade 1 – urgência, atendimento o mais 
rápido possível.

(C) prioridade 5 – emergência, atendimento em até 
15 minutos.

(D) prioridade 1– de acordo com a ordem de 
chegada, agendamento para outra semana.

(E) prioridade 2 – prioridade não urgente.

QUESTÃO 36
Um técnico de enfermagem do PSF 
desenvolve uma atividade de educação em 
saúde no bairro e a população pergunta 
quantas pessoas uma Equipe de Saúde da 
Família pode atender. O técnico responde 
corretamente que

(A) cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo, 4.000 pessoas.

(B) cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no máximo, 5.000 famílias.

(C) cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por, no mínimo, 8.000 famílias.

(D) não existe um número máximo nem mínimo de 
pessoas para que cada equipe seja responsável.

(E) cada equipe de saúde da família deve ser 
responsável por todo o bairro independente do 
número de pessoas.

QUESTÃO 37
Na realização de um curativo, o técnico 
observa um tecido desvitalizado que 
deve ser removido para promover melhor 
cicatrização. Esse tecido é chamado de

(A) epitelização.
(B) regeneração.
(C) necrose.
(D) granulação.
(E) maturação.

QUESTÃO 38
O esquema de vacinação com a vacina dTpa 
recomendado para gestantes é

(A) uma dose a cada gestação.
(B) duas doses com intervalo de 30 dias entre as 

doses.
(C) três doses com intervalo de 60 dias entre as 

doses.
(D) uma dose a cada 15 anos.
(E) seis doses com intervalo de 10 dias entre as 

doses.
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QUESTÃO 39
Qual dos imunobiológicos a seguir tem como 
via de administração a via intramuscular?

(A) Tetra viral.
(B) BCG.
(C) Rotavírus.
(D) Hepatite B.
(E) Febre Amarela.

QUESTÃO 40
A visita domiciliar ao Recém-Nascido (RN) 
deve ocorrer preferencialmente na primeira 
semana após o parto. Assim, o técnico de 
enfermagem pode orientar a mãe

(A) a levar o RN para o pronto-socorro para 
acompanhamento mensal.

(B) a amamentar exclusivamente no peito até os 04 
meses de vida.

(C) a oferecer água e chás caso o RN tenha cólicas.
(D) a iniciar o esquema de vacinação após 06 

meses de vida.
(E) sobre os cuidados com o bebê.
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