CARGO: ENFERMEIRO ESF
INSTRUÇÕES:
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO:






Corresponde a sua opção de cargo.
Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores.
Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE:




Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu.
Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].

ATENÇÃO:







Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.
Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à
questão.
Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas.
Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas.
Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.

QUESTÕES - LÍNGUA PORTUGUESA (1 – 12)
02 PONTOS
TEXTO I
Coração numeroso
Foi no Rio.
Eu passava na Avenida quase meia-noite.
Bicos de seio batiam nos bicos de luz estrelas
inumeráveis.
Havia a promessa do mar
e bondes tilintavam,
abafando o calor
que soprava no vento
e o vento vinha de Minas.
Meus paralíticos sonhos desgosto de viver
(a vida para mim é vontade de morrer)
faziam de mim homem-realejo imperturbavelmente
na Galeria Cruzeiro quente quente
e como não conhecia ninguém a não ser o doce vento
mineiro,
nenhuma vontade de beber, eu disse: Acabemos com
isso.
Mas tremia na cidade uma fascinação casas
compridas
autos abertos correndo caminho do mar
voluptuosidade errante do calor
mil presentes da vida aos homens indiferentes,
que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram.
O mar batia em meu peito, já não batia no cais.
A rua acabou, quede as árvores? a cidade sou eu
a cidade sou eu
sou eu a cidade
meu amor.
Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma
Poesia.
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01. O título do poema se justifica, pois:
a) o eu lírico, conquanto demonstre uma inadaptação
ao espaço urbano carioca em princípio, valorizando
apenas o espaço mineiro, passa a valorizar ambos.
b) não há, segundo o que se constata no poema lido,
espaço no coração do eu lírico para ambos os lugares,
já que ele se apresenta muito arraigado a Minas.
c) antecipa, de certa forma, o conteúdo do poema, já
que não há valorização de ambos os espaços tratados
pelo eu lírico.
d) há espaço no coração do eu lírico para a família, os
costumes e os amigos de Minas e do Rio de Janeiro.

e) trata-se de uma metáfora para expressar que o eu
lírico conquistou vários amores ao longo da vida.
02. A partir de determinado ponto do poema, percebese uma mudança de postura do eu lírico em relação ao
Rio de Janeiro. Assinale a opção cujo verso retirado do
poema demarca o início dessa mudança:
a) “Eu passava na Avenida quase meia-noite.”
b) “Mas tremia na cidade uma fascinação casas
compridas”
c) “que meu coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram”
d) “O mar batia em meu peito, já não batia no cais”
e) “a cidade sou eu”
03. Podem-se perceber, ao lado do aspecto lírico do
poema, características de uma determinada tipologia
textual; assim, sobressai a tipologia corretamente
apontada na alternativa:
a) expositiva
b) descritiva
c) argumentativa
d) narrativa
e) injuntiva
04. O verso “Bicos de seio batiam nos bicos de luz
estrelas inumeráveis.” apresenta uma imagem
carregada de linguagem figurada; assim, o recurso
estilístico que sobressai em tal verso aparece na
opção:
a) metonímia
b) símile
c) antítese
d) ironia
e) metáfora
05. Constata-se no verso “autos abertos correndo
caminho do mar” o emprego de um recurso
denominado elipse. Esse uso contribui para reforçar
determinado efeito de sentido do verso; tal efeito está
melhor apresentado na alternativa:
a) reforçar a ideia de velocidade impressa pelos
veículos.
b) reforçar o sentimento de inadaptação do eu lírico
em relação ao Rio.
c) reforçar o sentimento de nostalgia por Minas.
d) reforçar a paixão despertada no eu lírico pelo Rio
em detrimento de Minas.
e) reforçar a ideia de obstáculo interposto ao eu lírico
para chegar ao mar.
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06. O conectivo que introduz o verso “que meu
coração bateu forte, meus olhos inúteis
choraram.” assume, no contexto, um valor semântico
de:

08. Os vocábulos retirados do texto “inumeráveis”,
“imperturbavelmente”, “indiferentes” e “inúteis”
apresentam prefixo com o mesmo valor semântico. O
mesmo ocorre na alternativa:

a) explicação
b) concessão
c) causa
d) consequência
e) condição

a) anarquia
b) penumbra
c) abdicar
d) exonerar
e) anagrama

07. O poema de Drummond não apresenta uma
pontuação que respeite as normas gramaticais; sendo
assim, para tornar passagens do texto adequadas
gramaticalmente, está correto o que se afirma em
todas as opções abaixo, EXCETO:

09. Constata-se no vocábulo “voluptuosidade” um
encontro consonantal. O mesmo ocorre em:

a) deve ser acrescentada uma vírgula depois do
substantivo “mar” na passagem “Havia a promessa do
mar / e bondes tilintavam, (...)”.
b) uma vírgula deve ser inserida antes da 2ª ocorrência
do vocábulo “quente” na sequência presente no verso
“na Galeria Cruzeiro quente quente”.
c) antes do vocábulo “que” em “abafando o calor / que
soprava no vento” deve ser inserida uma vírgula.
d) depois do conectivo “e” no excerto “e como não
conhecia ninguém a não ser o doce vento mineiro,”
deve ser incluída uma vírgula.
e) na 3ª estrofe, devem ser acrescentadas quatro
vírgulas para separarem a sequência de elementos em
enumeração.

a) exsudar
b) sintaxe
c) impudico
d) tóxico
e) ambulante
10. Em relação aos elementos de comunicação, podese afirmar que o poema drummondiano está centrado:

a) no receptor, pois há clara presença de interpelação.
b) no emissor, pois sobressaem marcas de
expressividade no texto.
c) no contexto, pois destaca-se a intenção de transmitir
uma informação aos leitores.
d) no canal, pois fica patente a intenção de manter o
canal de comunicação.
e) no código, pois pretende-se no texto refletir sobre o
próprio fazer poético.
TEXTO II

Página

3

11. Analisando os elelmentos verbais e não verbais da tirinha acima, pode-se afirmar que o efeito de humor
presente nela se dá, de forma mais decisiva, principalmente:
a) pela crítica estabelecida, cujo foco é a pobreza no Brasil.
b) pela quebra de expectativa estabelecida no último quadrinho com o emprego do substantivo “invisibilidade”.
c) pela constatação das diferenças sociais percebidas pelos trajes das personagens.
d) pela forma ingênua de as personagens acharem que alguém pode ter superpoderes.
e) pela ambivalência na escolha lexical, em especial no emprego do substantivo “super-herói”.
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12. O vocábulo “super-herói” está corretamente
grafado, segundo as normas gramaticais. O mesmo
NÃO ocorre na opção:

A sequência de V (verdadeiro) e F (falso) que
completa a última coluna de cima para baixo é
a)
b)
c)
d)
e)

a) matéria-prima
b) mula sem cabeça
c) pôr-do-sol
d) coerdeiro
e) para-lama

QUESTÕES - RACIOCÍNIO LÓGICO (13 – 16)
02 PONTOS
13. Cada caixa abaixo representa um maço que
contêm oito caixas de fósforos, que por sua vez,
possuem 40 fósforos cada.

V-F-V-F-V-F-V-V
V-F-V-F-V-F-V-F
F-V-F-V-F-V-F-F
F-V-F-V-F-V-F-V
F-F-F-F-F-F-V-V

16. Gabriel tem quatro filhas: Ana, Beatriz, Célia e
Dayse. A respeito das alturas das filhas de Gabriel,
sabe-se que
I – Dayse é mais alta que Célia
II – Ana é mais baixa que Beatriz
III – Beatriz é mais alta que Célia
Portanto, é necessariamente verdadeiro que
a)
b)
c)
d)
e)

Beatriz é a mais alta
Célia é a mais baixa
Ana é a mais baixa
Célia não é a mais baixa
Dayse não é a mais baixa

Quantos fósforos este lote possui?
a)
b)
c)
d)
e)

QUESTÕES - ATUALIDADES (17 – 20)
02 PONTOS

3600
3840
4600
4800
5120

17. Marque a alternativa correta:

14. Cinco médicos atendem 45 pacientes em 3
horas. Quantos médicos são necessários para
atender 135 pacientes em 5 horas?
a)
b)
c)
d)
e)

8
9
10
11
12

Página

4

15. Considere a tabela verdade.
P Q R PvQ (PvQ) => R
V

V

V

V

V

V

F

V

V

F

V

V

V

F

F

V

F

V

V

V

F

V

F

V

F

F

V

F

F

F

F

F

?
?
?
?
?
?
?
?

O Brasil firmou com os Estados Unidos um acordo
que estabelece regras para o uso da base militar na
cidade de Alcântara. O entendimento foi fechado
pelo presidente Bolsonaro com Donald Trump.
Segundo o governo brasileiro, a aprovação do
Acordo de Salvaguardas Tecnológicas (AST)
viabiliza a exploração comercial do Centro de
Lançamento com os Estados Unidos. Em troca, o
Brasil receberá recursos para investir no
desenvolvimento e no aperfeiçoamento do Programa
Espacial Brasileiro.
O Centro de Lançamento de Alcântara (base de
foguetes brasileira) está localizado no ESTADO
do:
a) Pará.
b) Rio de Janeiro.
c) Maranhão.
d) Tocantins.
e) Mato Grosso do Sul
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18. Marque a alternativa correta.

O prêmio Nobel é uma das principais premiações
mundiais para reconhecimento de pessoas que
desenvolvem trabalhos, ações e pesquisas em
benefício da humanidade.
Em 2019, o prêmio Nobel da Paz foi para:
a) O cacique brasileiro Raoni.
b) O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed Ali.
c) A jovem ativista e sueca Greta Thunberg.
d) A jovem paquistanesa Malala Yousafzai
e) Nenhuma das alternativas acima.
19. Marque a alternativa correta
Ex-astronauta é o atual ministro da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações do governo
Bolsonaro. Foi o primeiro brasileiro a viajar ao
espaço quando integrou a Missão Centenário,
projeto criado por Brasil e Rússia com destino à
Estação Espacial Internacional. Na área de
comunicações, ele destacou como um dos desafios a
ampliação do acesso à banda larga no país.
O atual ministro da Ciência,
Inovações e Comunicações é:

20. Leia o texto abaixo, julgue as proposições e
marque a alternativa INCORRETA.
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I. as condições de geração de energia forem
ideais, ou seja, mais baratas.
II. as termelétricas, energias fotovoltaicas e eólicas
forem acionadas para compensar um ano de
produção
crescente
para
as
hidrelétricas,
principalmente anos em que chove acima da média
anual.
III. houver período chuvoso nas principais bacias
hidrográficas do país, nesse cenário, diminui a
demanda de acionamento de usinas termelétricas,
cujo custo de produção é mais baixo, o que incide
sobre da energia.
Está(ão) incorreta(s)
a) Apenas a afirmativa I.
b) Apenas a afirmativa II.
c) Apenas a afirmativa III.
d) Apenas as afirmativas II e III.
e) As afirmativas I, II e III.

Tecnologia,

a) Onyx Lorenzoni.
b) Paulo Guedes.
c) Osmar Terra.
d) Marcos Pontes.
e) Nenhuma das alternativas acima.
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As bandeiras tarifárias são um sistema de tarifação
na geração da energia elétrica, coordenadas pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Nos
meses de novembro e dezembro de 2019 foi à cor
vermelha. As bandeiras resultam em cobranças
adicionais para os consumidores quando saem do
patamar verde para o amarelo ou para o vermelho.
Elas são definidas conforme os custos para
produção de energia para determinado mês.
Fonte: https://www.aneel.gov.br. Texto com
adaptações.
A tarifa de luz BANDEIRA VERMELHA geralmente
irá acontecer quando:

QUESTÕES
ESPECÍFICOS (21 – 40)
03 PONTOS

CONHECIMENTOS

21. Imogene King descreve a enfermagem como
ciência cujo foco é a capacidade seletiva das
percepções humanas sobre pessoas, coisas e
acontecimentos,
o
que
influencia
seu
comportamento, relações sociais e posição, em face
do processo saúde-doença, ao longo do ciclo vital.
Para explicitar sua teoria, a autora destaca quatro
componentes básicos, sendo eles:
a) Adaptação, Saúde, Doença, Equilíbrio.
b) Identificação, Diagnóstico, Determinação
Intervenção.
c) Pessoa, Grupo, Meio e Saúde.
d) Paciente, Cuidado, Assistência e Comunidade.
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e

e) Objetivos, Estruturas, Funções e Recursos.
22. _____________ considera a enfermagem como
ciência humana que cuida do homem, promovendo
sua adaptação ao "continuum" "saúde-doença". Ela
caracteriza a saúde como expansão da consciência
de cada pessoa e a doença como manifestação do
padrão do indivíduo como ente dinâmico que se
move ao longo do ciclo vital.
Assinale a alternativa que preenche, corretamente,
a lacuna do texto:
a) Callista Roy.
b) Dorothea Orem.
c) Florence Nightingale.
d) Margareth Newman.
e) Martha Rogers.
23. Disfunção da eliminação urinária é o conceito do
diagnóstico de enfermagem “Eliminação urinária
prejudicada”, de acordo com a NANDA 2018-2020,
considere os itens abaixo:
I – Disúria é uma característica definidora.
II – Urgência urinária é uma característica definidora.
III – Dano sensório-motor é uma condição associada.
IV – Infecção do trato urinário é uma característica
definidora.
V – Obstrução anatômica é um fator de risco.
Está correto o que se afirma em:
a) I, II e III, apenas.
b) IV e V, apenas.
c) I, IV e V, apenas.
d) II e III, apenas.
e) II, III e IV, apenas.
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25. Com relação ao exame físico de estado mental,
considere a alternativa que discorre sobre o
pensamento desagregado:
a) Predominam ideias ou representações que,
apesar de terem conteúdo absurdo ou repulsivo para
o indivíduo, impõem-se à consciência de modo
persistente e incontrolável.
b) Trata-se de pensamento pobre, porém tal
empobrecimento é desigual, ao contrário do que
ocorre no pensamento deficitário, no qual o
empobrecimento é mais homogêneo.
c)
Trata-se
de
pensamento,
radicalmente,
incoerente, no qual os conceitos e os juízos não se
articulam, minimamente, de forma lógica.
d) O pensamento flui de forma muito acelerada, uma
ideia sucedendo-se à outra, rapidamente. Ocorre,
nos quadros de mania, na esquizofrenia, nos estados
de ansiedade intensa, nas psicoses tóxicas
(sobretudo por anfetamina e cocaína) e na
depressão ansiosa.
e) É uma alteração da estrutura do pensamento
secundária à acentuada aceleração do pensamento,
na qual uma ideia segue-se à outra de forma,
extremamente,
rápida,
perturbando-se
as
associações lógicas entre os juízos e os conceitos.
26. Analise o poema de Charles Boudelaire:

24. O diagnóstico de enfermagem “Dor Crônica” é
conceituado como a experiência sensorial e
emocional desagradável associada à lesão tissular
real ou potencial, ou descrita em termos de tal lesão
(International Association for the Study of Pain);
início súbito ou lento, de intensidade leve a intensa,
constante ou recorrente, sem término antecipado ou
previsível e, com duração maior que 3 meses. São
características definidoras desse diagnóstico de
enfermagem, exceto:
a) Expressão facial de dor.
b) Manuseio repetido de cargas pesadas.
c) Autorrelato da intensidade usando
padronizada da dor.

d) Alteração da capacidade de continuar atividades
prévias.
e) Evidência de dor usando uma lista padronizada de
comportamento de dor para quem não consegue
comunicar-se, verbalmente.

escala

“Grandes bosques, de vós, como das catedrais,
Sinto pavor; uivais como órgãos; e em meu peito,
Câmara ardente onde retumbam velhos ais, De
vossos De profundis ouço o eco perfeito. Te
odeio, oceano! Teus espasmos e tumultos, Em si
minha alma os tem; e este sorriso amargo Do
homem vencido, imerso em lágrimas e insultos,
Também os ouço quando o mar gargalha ao
largo.”
Analisando as falas do poeta, podemos afirmar que
seus medos enquadram-se como os de um paciente:
a) Esquizofrênico.
b) Agorafóbico.
c) Depressivo.
d) Acluofóbico.
e) Fóbico social.
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27. A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno
neurodegenerativo progressivo e fatal que se
manifesta por deterioração cognitiva e da memória,
comprometimento progressivo das atividades de vida
diária
e
uma
variedade
de
sintomas
neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais.
Sobre a DA, considere a alternativa incorreta:
a) A DA instala-se, em geral, de modo insidioso e se
desenvolve, lenta e continuamente, por vários anos.
b) Os fatores de risco bem estabelecidos para DA
são idade e história familiar da doença (o risco
aumenta com o número crescente de familiares de
primeiro grau afetados).
c) A identificação de fatores de risco e da doença em
seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e
adequado para o atendimento especializado dão à
Atenção Básica um caráter essencial para um melhor
resultado terapêutico e prognóstico dos casos.
d) O diagnóstico da DA é de exclusão. O
rastreamento inicial deve incluir avaliação de
depressão e exames de laboratório com ênfase
especial, na função renal e níveis séricos de vitamina
E.
e) Exames físico e neurológico cuidadosos
acompanhados de avaliação do estado mental para
identificar os déficits de memória, de linguagem e
visoespaciais devem ser realizados. Outros sintomas
cognitivos e não cognitivos são fundamentais na
avaliação do paciente com suspeita de demência.
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28. Para 2019, uma nova orientação da Sociedade
Brasileira de Diabetes recomenda que todas as
mulheres grávidas com diabetes tipo 1 ou tipo 2 préexistente considerem o uso de:
a) ácido ascórbico (vitamina C) de baixa dose (10
mg/dia), ou suplementar na alimentação, a partir do
final do primeiro trimestre, a fim de reduzir o risco de
pré-eclâmpsia.
b) sulfato de magnésio diário de baixa dose (50
mg/dia) a partir do final do segundo trimestre, a fim
de reduzir o risco de pré-eclâmpsia.
c) sulfato de magnésio diário de baixa dose (50
mg/dia) a partir do final do primeiro trimestre, a fim
de reduzir o risco de pré-eclâmpsia.
d) ácido acetilsalicílico diário de baixa dose (81
mg/dia) a partir do final do segundo trimestre, a fim
de reduzir o risco de pré-eclâmpsia.
e) ácido acetilsalicílico diário de baixa dose (81
mg/dia) a partir do final do primeiro trimestre, a fim
de reduzir o risco de pré-eclâmpsia.

29. Com relação ao teste proposto pela Sociedade
Brasileira de Diabetes, para avaliar o risco de
Diabetes tipo 2, qual das perguntas, abaixo, não
deve ser realizada pelo (a) enfermeiro (a)?
a) Você é um homem ou uma mulher?
b) Se você for mulher, já apresentou diagnóstico de
diabetes gestacional?
c) Você tem mãe, pai, um irmão ou uma irmã com
diabetes?
d) Quantas porções de carboidratos você consome
diariamente?
e) Você é fisicamente ativo?
30. O protocolo de atendimento pré-hospitalar indica
uma avaliação rápida por meio do protocolo
SAMPLE. Esse mnemônico indica, respectivamente,
a avaliação das seguintes condições:
a) Sinais e sintomas; Alergias; Medicações em uso;
Passado médico; Líquidos e alimentos digeridos;
Eventos que precederam o quadro atual.
b) Sinais e Sintomas; Alergias; Medidas terapêuticas
prévias; Prescrição médica atual; Lesões aparentes;
Eventos que procederam o quadro atual.
c) Severidade; Algias; Medicações; Passado médico;
Lesões evidentes; Exposição.
d) Severidade; Alergias; Prescrição médica atual;
Participação ativa ou passiva do evento; Líquidos e
alimentos digeridos; Estado geral.
e) Sinais e sintomas; Algias; Medicações;
Passividade e atividade; Lesões aparentes; Estado
geral.
31. Sobre as anafilaxias, considere a alternativa que
traz informações incorretas:
a) De modo geral, o quadro clínico da anafilaxia
compreende
manifestações
cutâneas,
acompanhadas de comprometimento variável dos
aparelhos respiratório, cardiovascular, sistema
nervoso e trato gastrintestinal.
b) A anafilaxia pode ocorrer sem a expressão de
manifestações respiratórias e/ou cardiovasculares,
contudo, as manifestações cutâneas estão sempre
presentes.
c) O mecanismo clássico da anafilaxia envolve a
produção de anticorpos IgE para alérgenos do
ambiente.
d) Drogas (opiáceos e contrastes radiológicos) e
exercício físico são os principais causadores da
anafilaxia por ativação direta de mastócitos e
basófilos.
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e) No caso de acometimento da laringe, o paciente
pode referir prurido e sensação de aperto na
garganta, disfagia, disfonia ou rouquidão, estridor
laríngeo e tosse não produtiva.

e) fêmeas do mosquito Culex quinquefasciatus.
35. Observe a imagem abaixo:

32. Com relação às lesões focais, decorrentes do
Traumatismo Craniano, analise os excertos:
I - resultam de trauma sobre os pequenos vasos ou
sobre o parênquima cerebral, com hemorragia e
edema, podendo haver necrose e isquemia
secundárias.
II - coleção de sangue entre a dura-máter e a tábua
óssea, sendo, frequentemente, associado a fraturas
cranianas que provocam lacerações de vasos durais.
Os itens acima discorrem, respectivamente, sobre:
a) Concussão e Hematoma epidural.
b) Concussão e Hematoma subdural.
c) Contusão e Hematoma epidural.
d) Concussão e Hematoma subdural.
e) Hematoma intraparenquimatoso e Hematoma
epidural.
33. Com relação ao calendário vacinal, responda
verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa
correta:
(____) A Vacina contra Febre Amarela é
administrada ,aos 6 meses.
(____) Aos 12 meses a criança recebe a Vacina
Poliomielite 1 e 3 (atenuada) (VOP) - (previne
poliomielite) – 1º reforço.
(____) Aos 15 meses a criança recebe a Vacina
Tetra viral – (previne sarampo, rubéola, caxumba e
varicela/catapora) - Uma dose.
(____) Aos 4 anos a criança recebe a Vacina contra
Varicela atenuada (previne varicela/catapora) – uma
dose.
a) V – V – F – F.
b) V – F – F – V.
c) F – V – F – V.
d) F – V – V – F.
e) F – F – V – V.
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34. A malária é uma doença infecciosa febril aguda,
causada por:
a) parasitas do gênero Plasmodium.
b) fêmeas do mosquito Anopheles.
c) fêmeas do mosquito Aedes Aegypti.
d) vírus do gênero Flavivírus.

Os números 1, 2, 3, 4 e 5, apontados na imagem,
representam,
respectivamente,
as
seguintes
estruturas:
a) Incisura angular, Duodeno, Piloro, Antro pilórico
Canal pilórico.
b) Piloro, Duodeno, Incisura angular, Canal pilórico
Antro pilórico.
c) Piloro, Duodeno, Incisura angular, Antro pilórico
Canal pilórico.
d) Incisura angular, Piloro, Duodeno, Canal pilórico
Antro pilórico.
e) Incisura angular, Piloro, Duodeno, Antro pilórico
Canal pilórico.

e
e
e
e
e

36. Assinale (V) ou (F) nos parênteses conforme a
afirmativa seja verdadeira ou falsa, de cima para
baixo, respectivamente, acerca da Lei nº 8.142, de
28 de dezembro de 1990 que dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde:
(____) O Conselho de Saúde, em caráter transitório
e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais de saúde e usuários, atua na
formulação de estratégias e no controle da execução
da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
cujas decisões serão homologadas pelo chefe do
poder legalmente constituído em cada esfera do
governo.
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(____) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
quatro anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde
e propor as diretrizes para a formulação da política
de saúde nos níveis correspondentes, convocada
pelo Poder Legislativo ou, extraordinariamente, por
esta ou pelo Conselho de Saúde.
(____) As Conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio,
aprovadas pelo respectivo conselho.
(____) A representação dos usuários nos Conselhos
de Saúde e Conferências será paritária em relação
ao conjunto dos demais segmentos.
(____) O Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão
representação no Conselho Nacional de Saúde.
Analisando as afirmativas
sequência CORRETA:

acima,

marque

a

a) F – F – V – F - V
b) V – F – F – V - F
c) V – V – F – F - F
d) F – F – V – V - V
e) V – V – F – V - V
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37. Acerca da Lei Orgânica da Saúde, é CORRETO
afirmar que a Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento
são definidos em regulamento, contará com a
participação de:
a) 4 (quatro) representantes indicados pela
Conferência Nacional de Saúde e de 2 (dois)
representantes indicados pelo Conferência Nacional
de Saúde.
b) 2 (dois) representantes indicados pelo Ministério
da Saúde, 1 (um) representante indicado pelo
Conferência Nacional de Saúde e de 1 (um)
representante indicado pelo Conselho Nacional de
Saúde.
c) 2 (dois) representantes indicados pelo Conselho
Estadual de Saúde e de 2 (dois) representante,
especialista na área, indicado pelo Conselho Federal
de Medicina.
d) 1 (um) representante indicado pelo Conselho
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 1 (um)
representante indicado pelo Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde (Conasems).
e) 1 (um) representante indicado pelo Conselho
Nacional de Saúde e de 1 (um) representante,

especialista na área, indicado pelo Conselho Federal
de Medicina.
38. De acordo com Lei nº 8.080, de 19 de setembro
de 1990, a identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde, é
CORRETO afirmar que se refere a um (a):
a)
b)
c)
d)
e)

Competência
Diretriz.
Participação complementar
Subsistema de atenção
Objetivo e atribuições.

39. De acordo com a Lei nº 8.080/1990, é
CORRETO afirmar que o financiamento do
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena caberá:
a) à União com recursos próprios.
b) aos Estados com recursos compartilhados.
c) aos Municípios com recursos compartilhados.
d) ao Distrito Federal com recursos próprios.
e) a todos os entes federativos.
40. Em consonância com o Decreto nº 7.508/2011
que dispõe sobre a organização do Sistema Único de
Saúde (SUS), o planejamento da saúde e também
sobre a assistência à saúde e a articulação
interfederativa, analise o conceito abaixo:
O conjunto de ações e serviços de saúde
articulados
em
níveis
de
complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a
integralidade da assistência à saúde.
O conceito acima mencionado é CORRETO afirmar
que significa:
a) mapa da Saúde.
b) comissões intergestoras
c) rede de atenção à saúde.
d) serviços especiais abertos
e) portas de entrada.
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RASCUNHO

