
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA- SC 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016 
 

CARGO: ENFERMEIRO 
 

CANDIDATO:__________________________________________ 
 

ATENÇÃO 

Fica terminantemente proibido aos candidatos: 
   Comunicar-se com outros candidatos. 
 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos. 
 Sair com material referente à prova. 
 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, 

numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu 

caderno. 

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 

01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe 

nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas definitivas na sua Folha de Respostas do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, 

use caneta esferográfica com tinta preta. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis. 

05 - Ao receber a Folha de Resposta preencha-a corretamente. 

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese 

alguma. 

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

08 – Uma hora após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE 

CADERNO. 

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou a Folha de 

Resposta. 

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na 

sala. Isso faz parte das normas para transparência na fiscalização do Concurso Público. 

11. A duração da prova será de Quatro Horas. 



01. Temos um predicado nominal em: 

A) Os dois garotos jogam futebol; 

B) As mães preparam um delicioso bolo; 

C) Paulinho parece importante; 

D) A professora escreve no quadro. 

 

02. Em qual das alternativas a conjunção tem 

relação de condição: 

A) Iremos a prova se fizer bom tempo; 

B) O Grêmio ou o Internacional será o campeão; 

C) Penso, logo existo; 

D) Saiu quando eram dez horas. 

 

03. Na frase: “Acredita-se em Deus.” Temos 

sujeito: 

A) Sujeito simples; 

B) Sujeito indeterminado; 

C) Sujeito composto; 

D) Oração sem sujeito. 

 

04. Qual das frases não está na voz ativa: 

A) O exército cercou a cidade; 

B) O goleiro desviou a bola; 

C) O menino quebrou a vidraça; 

D) Os jogadores foram convocados pelo técnico. 

 

05. Há um erro na colocação do pronome 

oblíquo átono  

A) Não o maltratei; 

B) Nada a perturba; 

C) Tudo acaba-se; 

D) Deus o guarde!. 

 

06. Os pronomes lhe e lhes formam o objeto 

indireto dos verbos transitivos e dos transitivos 

diretos e indiretos. Dessa forma está incorreta a 

opção: 

A) Obedece ao teu superior. / Obedece-lhe; 

B) Não batas nos animais. / Não lhes batas; 

C) O rei perdoou ao seu servo. / O rei lhe 

perdoou; 

D) Resistimos aos invasores. / Resistimos-lhes. 

 

07. A regência nominal está errada em: 

A) Tenha amor aos seus livros; 

B) Os pais incutiram-lhe o amor do estudo; 

C) Meu amor pelos moços marcou minha 

mocidade; 

D) Paula morria de amores por Fernando. 

 

08. É irregular o verbo abaixo: 

A) Cantar; 

B) Bater; 

C) Partir; 

D) Polir. 

 

09. “Saí cedo. Fui a São Paulo. Estou triste, meu 

amigo João morreu de AIDS, embora ele o 

tenha negado até momentos derradeiros.” 

Sequencialmente temos nessa frase adjuntos 

adverbiais de: 

A) Tempo, lugar, modo, causa, negação, tempo; 

B) Tempo, lugar, modo, causa, negação, lugar; 

C) Tempo, lugar, intensidade, causa, negação, 

tempo; 

D) Tempo, lugar, modo, instrumento, negação, 

tempo. 

 

10. Existe erro na concordância nominal em: 

A) Segue anexo o documento; 

B) Bebida alcoólica é proibida neste espaço; 

C) Ele mesmo disse: obrigado! 

D) Vão inclusos os documentos.  

 

11. Toda dízima periódica é um número 

racional. Que fração corresponde ao número 

5,23434343...? 

A) 
495

2591
; 

B) 
495

2592
; 

C) 
494

2591
; 

D) 
494

2592
. 

 

12.Um campo de futebol possui dimensões de 80 

metros por 50 metros. Esse campo, após 

ampliação de 10 metros em suas dimensões, terá 

a área aumentada em quanto por cento? 

A) 10; 

B) 20; 



C) 30; 

D) 35. 

 

13. Um reservatório de água tem o formato de 

um paralelepípedo reto retângulo. As 

dimensões internas de sua base são de 8 metros 

por 6 metros. Para atingir 100 % de sua 

capacidade são necessários 192000 litros de 

água. Qual é a altura interna desse reservatório? 

A) 40 cm; 

B) 40 dm; 

C) 400 mm; 

D) 0,4 m. 

 

14.Uma mulher, ao vestir-se, fica indecisa sobre 

qual combinação de roupa e calçado usar. Ela 

deverá optar por um calçado, uma calça e uma 

camiseta. Para decidir-se entre 5 camisetas, 3 

calças e 4 calçados, os coloca em cima da cama e 

começa a provar todas as possibilidades. 

Sabendo que o tempo gasto por provar cada 

possibilidade é de 3 minutos, quanto tempo 

levará para provar todas as combinações 

possíveis? 

A) Uma hora; 

B) Trinta minutos; 

C) Três horas; 

D) Duas horas. 

 

15. Para ir de uma cidade A para uma cidade B, 

um ciclista, após alguns cálculos, percebe que se 

andar 6 horas por dia durante 5 dias, deveria o 

fazer com velocidade média de 14 km/h. 

Entretanto, um amigo o aconselhou a fazer esta 

viagem em 8 dias, com velocidade média 

diminuída de 4 km/h. Considerando que o 

ciclista aceitou o conselho do amigo, ele deverá 

andar quanto tempo por dia? 

A) 5 horas e 25 minutos; 

B) 5 horas e 15 minutos; 

C) 5 horas e 5 minutos;  

D) 5 horas. 

 

16. Assinale a alternativa falsa. 

A) O município de Santiago do Sul é o menos 

populoso de Santa Catarina; 

B) O maior município em área do estado de 

Santa Catarina é Abelardo Luz; 

C) O município de Joinville é o mais populoso 

do Estado de Santa Catarina; 

D) Bombinhas é o menor município (em área) do 

Estado de Santa Catarina. 

 

17.  O trecho abaixo foi extraído do hino: 

“Não mais diferenças de sangues e raças 

Não mais regalias sem termos fatais, 

A força está toda do povo nas massas, 

Irmãos somos todos e todos iguais. 

Da liberdade adorada. 

No deslumbrante clarão 

Banha o povo a fronte ousada 

E avigora o coração”. 

A) Do estado de Santa Catarina; 

B) Do município de Massaranduba; 

C) Da capital do Estado – Florianópolis; 

D) Da Independência. 

 

18. O IDMS é uma ferramenta para a aplicação 

do conceito de desenvolvimento municipal 

sustentável construído a partir de uma série de 

indicadores considerados fundamentais para 

diagnosticar o grau de desenvolvimento de um 

território. Esse índice, ao avaliar o 

desenvolvimento, configura-se como uma 

ferramenta de apoio à gestão capaz de 

evidenciar as prioridades municipais e regionais 

e situar as municipalidades em relação a um 

cenário futuro desejável. A sustentabilidade é 

entendida como o desenvolvimento equilibrado 

das dimensões Social, Cultural, Ambiental, 

Econômica e Político-institucional. 

O índice geral do município de Massaranduba é 

de: 

A) 0,865; 

B) 0,765; 

C) 0,695; 

D) 0,965. 



 

19. Qual das alternativas abaixo é falsa em 

relação às hidrelétricas. 

A) A Usina Hidrelétrica de Campos Novos é 

uma usina do Rio Canoas (um dos dois maiores 

afluentes do Rio Uruguai), localizada no 

município de Campos Novos, no estado de 

Santa Catarina. Sua barragem é uma das mais 

altas do mundo, com 202 metros e seu 

comprimento é de 592 metros; 

B) A Usina Hidrelétrica de Barra Grande 

localiza-se entre os municípios de Anita 

Garibaldi (Santa Catarina) e Pinhal da Serra (Rio 

Grande do Sul). Esta usina foi construída no rio 

Pelotas, um dos dois principais afluentes do Rio 

Uruguai; 

C) A Usina Hidrelétrica Machadinho localiza-se 

no Rio Chapecó, na divisa dos municípios de 

Piratuba (Santa Catarina) e Chapecó (Santa 

Catarina); 

D) A Usina Hidrelétrica Foz do Chapecó está 

instalada no Rio Uruguai, entre os municípios de 

Águas de Chapecó (Santa Catarina) e Alpestre 

(Rio Grande do Sul). 

 

20. Com a economia mundial globalizada, a 

tendência comercial é a formação de blocos 

econômicos. Estes são criados com a finalidade 

de facilitar o comércio entre os países membros. 

Adotam redução ou isenção de impostos ou de 

tarifas alfandegárias e buscam soluções em 

comum para problemas comerciais. Os 

principais blocos econômicos, entre outros, são, 

exceto: 

A) NAFTA; 

B) MERCOSUL; 

C) ALCA; 

D) OMIC; 

 

21. Qual dos periféricos abaixo é um dispositivo 

de entra e saída? 

A) Modem; 

B) Teclado; 

C) Pen drive; 

D) Scanner. 

 

22. As alternativas abaixo todas são um software 

aplicativo, exceto uma. Qual é? 

A) Processador; 

B) Office; 

C) Linux; 

D) Windows. 

 

23. Qual dos itens abaixo contém apenas 

hardware? 

A) Placa de vídeo, excel, drivers; 

B) Processador, placa de vídeo, placa de rede; 

C) Placa de vídeo, office, word; 

D) Windows, Linux, fire Fox. 

 

24. Na digitação de um texto (word) qual é a 

função da tecla Backspace? 

A) Apagar o caractere à esquerda do cursor; 

B) Escrever letras maiúsculas; 

C) Apagar o caractere à direita do cursos; 

D) Escrever letras minúsculas. 

 

25. Quando o usuário iniciar o sistema 

operacional ele irá ter primeiramente contato 

com a área de trabalho. Ali é possível o usuário 

CRIAR 

A) Somente arquivos; 

B) Somente pastas; 

C) Somente atalhos, pastas e arquivos; 

D) Nenhuma das anteriores. 

 

26. O Calendário Nacional de Imunização, 

historicamente, já passou por diversas 

alterações, considerando a situação 

epidemiológica do país e do mundo, as 

mudanças nas indicações e a incorporação de 

novas vacinas. Para o ano de 2016, a 

Coordenação Geral do Programa Nacional de 

Imunizações determinou algumas alterações no 

Calendário Nacional de Imunização, que foram 

adotadas a partir de janeiro. Entre as mudanças 

http://www.suapesquisa.com/globalizacao/


estabelecidas no calendário, considere as 

seguintes assertivas: 

I) A vacina contra Hepatite A deve ser 

administrada aos 15 meses, podendo ser 

administrada em dose única até as 2 anos. 

II) Foi substituída a terceira dose de vacina oral 

poliomielite (VOP) por vacina inativada 

poliomielite (VIP). Os reforços administrados 

aos 15 meses e aos 4 anos com vacina VOP 

permanecem. 

III) Para a vacina meningocócica C (conjugada), 

administrar o primeiro reforço 

preferencialmente aos 15 meses. Para as crianças 

de 15 meses a 4 anos não vacinadas, administrar 

uma dose única até os 4 anos. 

É correto o que se afirma em: 

A) I e II; 

B) II e III; 

C) II; 

D) I e III. 

 

27.  A dengue é hoje uma das doenças com maior 

incidência no Brasil. Recentemente, o Estado de 

Santa Catarina também registrou número 

alarmante de casos da doença, que possui amplo 

espectro clínico, incluindo desde formas 

inaparentes até quadros graves, podendo 

evoluir para óbito. Conforme disposto no 

“Dengue: Manual de Enfermagem” do 

Ministério da Saúde (2013), a entrevista e o 

exame físico são etapas essenciais da assistência 

de enfermagem ao paciente com suspeita de 

dengue e incluem vários passos, exceto: 

A) No exame neurológico, pesquisar estado de 

consciência, cefaleia, sinais de irritação 

meníngea, sensibilidade e força muscular; 

B) Observar sinais de alarme descritos no 

fluxograma de classificação de risco, tais como: 

dor abdominal intensa e contínua, vômitos 

persistentes, diminuição da diurese, hipotensão 

arterial, choque e pulso rápido e fino; 

C) Realizar prova do laço na ausência de 

manifestações hemorrágicas; 

D) Investigar situações que aumentam o risco de 

evolução desfavorável: condições clínicas 

especiais, comorbidades e/ou risco social; 

 

28. Sobre a anatomia e a fisiologia do sistema 

circulatório, assinale a alternativa correta: 

A) O coração é o órgão central, motor da 

circulação sanguínea, situado no mediastino, 

entre os dois pulmões. É um músculo oco, 

revestido externamente pelo endocárdio e 

internamente pelo pericárdio seroso; 

B) O coração apresenta quatro cavidades: dois 

átrios e dois ventrículos. O átrio esquerdo 

comunica-se com ventrículo esquerdo pela 

válvula tricúspide. O átrio direito, por sua vez, 

comunica-se com o ventrículo direito pela 

válvula bicúspide ou mitral; 

C) O átrio esquerdo é a cavidade do coração que 

recebe o sangue arterial, proveniente das veias 

pulmonares; 

D) O nó atrioventricular é considerado o marca-

passo natural e está localizado na junção do átrio 

direito e veia cava superior. 

 

29. A visita domiciliar constitui um instrumento 

importante para troca de informações 

vinculadas às necessidades particulares de cada 

indivíduo, favorecendo atividades educativas e 

mais humanizadas quando se fala em Atenção 

Básica, assim como a identificação de situações 

de risco. No acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento das crianças, é importante que 

todos os profissionais de saúde saibam 

identificar sinais de perigo, uma vez que as 

crianças menores de 2 meses podem adoecer e 

morrer em um curto espaço de tempo por 

infecções bacterianas graves. São sinais que 

indicam a necessidade de encaminhamento da 

criança ao serviço de referência com urgência, 



conforme o Caderno de Atenção Básica de Saúde 

da Criança: 

A) Recusa alimentar (a criança não consegue 

beber ou mamar) e frequência cardíaca abaixo de 

130 bpm; 

B) Respiração rápida (acima de 40 mrm) e 

secreção purulenta do ouvido; 

C) Batimento de asa de nariz e icterícia visível 

acima do umbigo; 

D) Vômitos importantes, gemidos, irritabilidade 

ou dor à manipulação. 

 

30. Conforme o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem (Resolução do 

COFEN nº 311/2007) é proibido ao profissional 

de enfermagem, exceto: 

A) Negar assistência de Enfermagem em 

qualquer situação que se caracterize como 

urgência ou emergência; 

B) Prestar serviços que por sua natureza 

competem a outro profissional, exceto em caso 

de emergência; 

C) Administrar medicamentos sem conhecer a 

ação da droga e sem certificar-se da 

possibilidade de riscos; 

D) Registrar informações verídicas e imparciais 

sobre a assistência prestada. 

 

31. A leptospirose é uma doença febril, aguda, 

potencialmente grave, comum após 

alagamentos e enxurradas. Recentemente, a 

Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa 

Catarina emitiu uma Nota Técnica orientando 

condutas e tratamento frente aos casos suspeitos 

de leptospirose devido a qualquer forma de 

exposição. Sobre essa doença, considere as 

seguintes assertivas: 

I) O período de incubação da leptospirose varia 

de 1 a 30 dias após a exposição, incluindo 

contato com a água ou lama contaminada.  

II) A definição de caso suspeito é: indivíduo com 

febre, cefaleia e mialgia, com antecedentes 

epidemiológicos sugestivos  nos 30 dias 

anteriores ao início dos sintomas OU que 

apresente icterícia, aumento de bilirrubinas, 

sufusão conjuntival, fenômeno hemorrágico ou 

sinais de insuficiência renal aguda. 

III) O tratamento de todos os casos de 

leptospirose deve ser iniciado imediatamente 

após a confirmação laboratorial. 

IV) Devem ser encaminhados para unidade 

hospitalar de referência os pacientes que 

apresentarem sinais de alerta: dispneia, tosse, 

taquipneia, alterações urinárias (geralmente 

poliúria), fenômenos hemorrágicos, hipotensão, 

alterações de nível de consciência, vômitos, 

arritmias e icterícia. 

V) Frente ao caso suspeito, deve-se notificar e 

investigar o mesmo por meio do preenchimento 

da Ficha de Notificação Individual e de 

Investigação de Leptospirose. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A) Duas assertivas são falsas; 

B) Todas as assertivas são verdadeiras; 

C) Quatro assertivas são verdadeiras; 

D) Três assertivas são falsas. 

 

32. Conforme as diretrizes atualizadas para 

Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) em 

adultos, assinale a alternativa incorreta: 

A) Os socorristas devem aplicar compressões 

torácicas até uma profundidade de, pelo menos, 

2 polegadas (5 cm) para um adulto médio; 

B) Realizar compressões torácicas a uma 

frequência de 80 a 120 por minuto; 

C) Permitir o retorno total do tórax após cada 

compressão; 

D) Ventilar adequadamente (2 respirações após 

30 compressões, cada respiração administrada 

em 1 segundo, provocando a elevação do tórax). 



 

33. No Caderno de Atenção Básica de Atenção 

ao Pré-Natal de Baixo Risco, o Ministério de 

Saúde afirma que a unidade básica de saúde 

(UBS) deve ser a porta de entrada preferencial da 

gestante no sistema de saúde. Para garantir a 

qualidade da atenção às gestantes e a 

organização da rede de serviços de atenção 

obstétrica e neonatal, há 10 passos para o pré-

natal de qualidade na Atenção Básica. 

I) Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à 

Saúde até a 14ª semana de gestação (captação 

precoce). 

II) Para toda gestante deve ser assegurado a 

solicitação, realização e avaliação em tempo 

oportuno do resultado dos exames preconizados 

no atendimento pré-natal. 

III) Garantir o transporte público gratuito da 

gestante para o atendimento pré-natal, quando 

necessário. 

IV) Toda gestante tem direito de conhecer e 

visitar previamente o serviço de saúde no qual 

irá dar a luz (vinculação). 

Estão corretos os passos citados em: 

A) Todas as afirmativas; 

B) II, III e IV;  

C) II e IV; 

D) I, II e IV. 

 

34. Recentemente, a Diretoria de Vigilância 

Epidemiológica de Santa Catarina emitiu Notas 

Técnicas chamando atenção para o aumento de 

casos de sífilis em gestantes e orientando o 

manejo diante do diagnóstico. O Caderno de 

Atenção Básica para Atenção ao Pré-Natal de 

Baixo Risco trata a sífilis em gestantes em item 

específico. Sobre essa doença e sua atenção no 

pré-natal, assinale a alternativa incorreta: 

A) A sífilis na gestação requer intervenção 

imediata, para que se reduza ao máximo a 

possibilidade transmissão vertical;  

B) A infecção do feto depende do estágio da 

doença na gestante: quanto mais antiga a 

infecção materna, maior é o risco de 

comprometimento fetal. As manifestações 

clínicas variam desde o abortamento espontâneo 

à morte perinatal, ocorrendo em menos de 20% 

das gestantes infectadas não tratadas; 

C) A sífilis congênita é um agravo de notificação 

compulsória, sendo considerada como 

verdadeiro evento marcador da qualidade de 

assistência à saúde materno-fetal em razão da 

efetiva redução do risco de transmissão 

transplacentária, de sua relativa simplicidade 

diagnóstica e do fácil manejo clínico/terapêutico; 

D) A sífilis congênita representa uma série de 

alterações clínicas importantes, podendo ser 

assintomática ao nascimento em até 50% das 

crianças infectadas. A sífilis congênita recente é 

aquela diagnosticada até os dois anos da criança. 

 

35. Em função da alta prevalência das doenças 

crônicas na população brasileira e de suas 

consequências no perfil de morbimortalidade no 

Brasil, o Caderno de Atenção Básica de 

Estratégias de Cuidado à Pessoa com Doença 

Crônica estabeleceu princípios e diretrizes para 

a organização da Rede de Atenção à Saúde 

(RAS) das pessoas com Doenças Crônicas. 

Assim, avalie as afirmações abaixo: 

I) Humanização da atenção, buscando-se a 

efetivação de um modelo centrado no usuário e 

baseado nas suas necessidades de saúde. 

II) Atuação territorial, com definição e 

organização da rede nas regiões de Saúde, a 

partir das necessidades de saúde das respectivas 

populações, seus riscos e vulnerabilidades 

específicas. 

III) Regulação articulada entre todos os 

componentes da rede com garantia de equidade 

e integralidade do cuidado. 



IV) Autonomia dos usuários, com constituição 

de estratégias de apoio à dependência de 

familiares e dos serviços de saúde. 

V) Respeito às diversidades étnico-raciais, 

culturais, sociais e religiosas e hábitos e cultura 

locais.  

Integram a RAS das pessoas com doenças 

crônicas: 

A) I, II, III e IV; 

B) I, II, III, IV e V; 

C) II, III, IV e V; 

D) I, II, III e V. 

 

36. No ano de 2016, o Ministério da Saúde lançou 

o Protocolo de Atenção Básica para a Saúde da 

Mulher. No acolhimento à paciente com história 

de amenorreia, estão corretas as seguintes 

condutas, exceto: 

A) Questionar sobre sintomas sugestivos de 

gravidez (náuseas, vômitos e aumento do 

volume mamário, por exemplo) e avaliar 

regularidade de uso de contraceptivo; 

B) Atentar para situações oportunas de 

contracepção de emergência (relação 

desprotegida nos últimos 8 dias e ocorrência de 

violência sexual); 

C) Se a DUM (data da última menstruação) for 

maior de 12 semanas e a amenorreia não for 

primária, conversar com a paciente sobre a 

possibilidade de gravidez e pesquisar presença 

de batimentos cardíacos fetais por meio de 

sonar; 

D) Se o teste rápido de gravidez for negativo, 

mas persistir a suspeita de gestação, deve-se 

solicitar o BHCG sérico e solicitar retorno da 

usuária com exame. 

 

37. Na atenção às doenças crônicas 

cardiovasculares, a equipe multiprofissional 

pode fazer uso de diferentes estratégias, a 

depender do público-alvo, do 

risco/vulnerabilidade e da capacidade para o 

autocuidado. Na atenção ao paciente portador 

de Diabetes Mellitus (DM), por exemplo, 

conforme o Caderno de Estratégias de Cuidado 

à Pessoa com Doença Crônica, está correto o que 

se afirma na seguinte assertiva: 

A) A situação de menor risco/vulnerabilidade 

equivale à maioria da população e as estratégias 

de intervenção devem estar focadas em grupos 

de educação em saúde (grupo de tabagismo, de 

caminhada, alimentação saudável). Na 

estratificação de risco da população em relação 

ao DM tipo 2, o risco baixo equivale à pessoa 

com glicemia de jejum alterada; 

B) A atenção compartilhada em atividade de 

grupo, da qual é exemplo a estratégia de 

consulta coletiva, deve ser aplicada às pessoas 

com Diabetes Mellitus diagnosticado e com 

múltiplas internações por complicações agudas 

nos últimos 12 meses; 

C) Os grupos de educação em saúde são as 

principais estratégias aos diabéticos que 

apresentam insuficiente capacidade para o 

autocuidado ou para aqueles que já possuem 

enfermidade crônica muito complexa. Nesses 

casos, as visitas domiciliares, a abordagem 

familiar e as consultas sequenciais não devem 

ser utilizadas; 

D) Os usuários diabéticos com bom controle 

glicêmico e pressórico integram o maior risco de 

vulnerabilidade e necessitam de maior 

concentração de atenção profissional. A 

principal estratégia de cuidado nessa situação é 

a gestão de caso, com participação da equipe 

multiprofissional. 

 

38. De acordo com a Lei 8.080, de 19 de setembro 

de 1990, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, estão 



incluídas no campo de atuação do Sistema Único 

de Saúde (SUS) a execução de ações de: 

I) saúde do trabalhador. 

II) vigilância epidemiológica. 

III) saúde da criança. 

IV) assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

V) saúde da mulher. 

Está correto, conforme o texto da lei, o que se 

afirma em: 

A) I, II, III, IV e V; 

B) I, II, III e IV; 

C) I, II, III e V; 

D) I, II e IV. 

 

39. Nas estações mais frias do ano, aumentam 

consideravelmente os casos de síndromes 

gripais, causando, muitas vezes, aumento da 

demanda nas unidades de saúde. Para tanto, os 

profissionais da equipe de saúde devem 

conhecer a definição de caso de síndrome gripal 

e de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) 

com intuito de fornecer o atendimento adequado 

e em tempo oportuno. Conforme determina o 

Protocolo de Tratamento de Influenza (2015), 

considere as seguintes afirmações: 

I) A definição de caso de síndrome gripal é a 

seguinte: indivíduo que apresente febre de início 

súbito (aferida, uma vez que a referida é 

desconsiderada), tosse, dor de garganta e pelo 

menos dois dos seguintes sintomas: cefaleia, 

mialgia ou artralgia, na ausência de outro 

diagnóstico específico. 

II) A síndrome respiratória aguda grave pode ser 

definida como indivíduo de qualquer idade com 

quadro de Insuficiência Respiratória Aguda, 

durante período sazonal.  

III) Em paciente com síndrome gripal, são 

considerados exemplos de fatores de risco: 

gestantes, puérperas, idosos, população 

indígena, hepatopatias, obesidade, 

imunossupressão. 

IV) Em todos os casos de síndrome gripal devem 

ser coletados exames específicos para identificar 

o tipo de vírus causador da síndrome. 

V) Indicam piora do estado clínico a persistência 

ou duração da febre por mais de 3 dias, alteração 

do sensório, desidratação e, em crianças, 

exacerbação dos sintomas gastrointestinais. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Uma assertiva está errada; 

B) Duas assertivas estão erradas; 

C) Quatro assertivas estão corretas 

D) Duas assertivas estão corretas. 

 

40. Conforme o Manual Técnico de Assistência 

Pré-Natal do Ministério da Saúde, a frequência 

adequada de batimentos cardíacos fetais (BCF) 

é: 

A) 120 a 180 bpm; 

B) 140 a 180 bpm; 

C) 120 a 160 bpm; 

D) 140 a 160 bpm.

 

 


