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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de

Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.
30 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da
10. Certifique-se de que este caderno contém _____
sala a sua substituição.
Boa prova!

Nome do Candidato

Nº do Documento
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Língua Portuguesa
TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 06.
Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos

em 2024, segundo a consultoria.
§ 7 MarketsAndMarkets. A taxa de crescimento
anual prevista é de 16,6%, o que deve fazer o
faturamento saltar 118% de 2018 a 2024. A principal
aplicação da tecnologia nesse período é para
segurança pública, como já acontece no Rio de
Janeiro.
Fonte

(adaptada):

https://exame.abril.com.br/tecnologia/site-usa-inteligencia-artificial-para-converter-

§ 1 Um novo site chamado aiportraits.com
transforma suas fotos em retratos artísticos antigos.
Antes de você tentar converter a sua imagem, a
página deixa claro que não guarda ou comercializa
os dados de usuários.
§ 2 O AI Portraits foi feito com base em uma
tecnologia desenvolvida por pesquisadores do MIT
(Instituto de Tecnologia de Massachussets) junto
com a IBM, que tem a plataforma de inteligência
artificial que chama de Watson.
§ 3 Essa nova aplicação não apenas adiciona
características peculiares de pinturas de época com
base nas feições da sua foto, mas utiliza um 6
conceito de inteligência artificial, chamado rede
generativa adversa, para criar do zero novos
detalhes de imagens. Com isso, fotos de diferentes
estilos irão gerar resultados distintos.
§ 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos e
outro para a modificação das imagens. O algoritmo
do site foi treinado com 45 mil imagens de pintura a
óleo tinta e aquarela.
§ 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site. A questão
da privacidade ganhou evidência nas últimas
semanas em razão de termos confusos de uso e
gestão de dados do aplicativo russo FaceApp, que
mostra sua aparência com diferentes visuais,
inclusive como idoso. A empresa esclareceu que
apaga os dados de usuários após 48 horas, que os
dados não são enviados à Rússia e que não
comercializa informações para terceiros. Mas até
chegar a esse ponto o app já tinha virado alvo de
investigação do governo dos Estados Unidos,
preocupado com outro caso de influência
internacional em eleições presidenciais, como o
ocorrido em razão do compartilhamento indevido de
dados de aplicativos do Facebook com uma empresa
de marketing político chamada Cambridge Analytica.
§ 6 Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google. Logo, a tendência global, que requer
algoritmos de inteligência artificial para funcionar,
tem faturamento estimado em 7 bilhões de dólares
ENFERMEIRO PSF

fotos-em-retratos-antigos/

Questão 01
"Um novo site chamado aiportraits.com transforma
suas fotos em retratos artísticos antigos". (§ 1)
O sujeito da oração pode ser classificado como:
a)
b)
c)
d)
e)

Oração sem Sujeito.
Sujeito Composto.
Sujeito Oculto ou Elíptico.
Sujeito Indeterminado.
Sujeito Simples.
Questão 02

"Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google." (§. 6)
No que diz respeito aos termos da oração, o trecho
em negrito corresponde a um:
a)
b)
c)
d)
e)

Adjunto adnominal.
Complemento nominal.
Agente da passiva.
Aposto.
Adjunto adverbial.
Questão 03

Logo, a tendência global, que requer 18 algoritmos
de inteligência artificial para funcionar, tem
faturamento estimado em 7 bilhões de dólares em
2024, segundo a consultoria. (§ 6)
A palavra em negrito pode ser classificada como
uma:
a) Conjunção conclusiva.
b) Conjunção causal.

2

Concurso Público
Prefeitura Municipal de Brejolândia

c) Conjunção concessiva.
d) Conjunção adversativa.
e) Conjunção aditiva.
Questão 04
A desinência nominal da palavra servidores (§ 5)
seria:
a)
b)
c)
d)
e)

Não há desinência nominal na palavra.
es.
dores.
serv.
ser.
Questão 05

Assinale a alternativa em que a frase está pontuada
INCORRETAMENTE.
a) § 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos
outro para a modificação das imagens.
b) § 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site.
c) § 7 A taxa de crescimento anual prevista é de
16,6%, o que deve fazer o faturamento saltar
118% de 2018 a 2024.
d) § 4 O algoritmo do site foi treinado com 45 mil
imagens de pintura a óleo tinta e aquarela.
e) § 3 Com isso, fotos de diferentes estilos irão gerar
resultados distintos.
Questão 06
Qual dessas frases não poderia intitular o texto
considerando o assunto abordado?
a) Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos
b) O crescimento da industria de reconhecimento
facial é uma tendência global
c) Pesquisadores desenvolvem App de Inteligência
Artificial para reconhecimento artificial
d) Privacidade,
inteligência
especial
e
reconhecimento facial
e) Países estão preocupados com o mercado de
reconhecimento facial e a proteção de dados
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Questão 07
Assinale a frase que em o pronome é empregado de
maneira INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Aquele presente era para mim.
Já tenho dinheiro para eu comprar aquela casa.
Vocês saíram antes de mim?
Vou comprar aquela blusa para mim.
Ainda faltam dez dias para mim ir ao show.
Questão 08

Acerca do emprego da crase, julgue as frases
abaixo.
I - Por não ter carro, Pedro precisou vir à pé.
II - Espero que você fique bem à vontade nessa
reunião.
III - O casal pediu bife à Oswaldo Aranha.
Estão CORRETAS as seguintes proposições.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e III.
III.
II.
I e III.
II e III.
Questão 09

Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas CORRETAMENTE.
a)
b)
c)
d)
e)

ascenção - quis - jeito - emponderamento
xingar - beje - cambito - perturbar
licensa - descanço - estender - chuchu
excessão - ancioso - subcídio - paralizado.
asterisco - encomodar - mexer - sobrancelha
Questão 10

"Frases felizes...Frases encantadas... Ó festa dos
ouvidos! Sempre há tolices muito bem ornadas...
Como há pacóvios bem vestidos."
(Mario Quintana).
A palavra "pacóvios" pode ser substituída sem
prejuízo para o sentido da frase por:
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a)
b)
c)
d)
e)

Ignorantes.
Indelicados.
Cruéis.
Arrogantes.
Dissimulados.

Conhecimentos Específicos
Questão 11
Analise as afirmativas e em seguida assinale a
alternativa CORRETA.
I - A Saúde Ambiental está voltada à integridade do
meio ambiente.
II - A Vigilância Sanitária está voltada à integridade
da saúde pública.
III - A relação do homem com o meio não interfere no
meio ambiente.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a alternativa I está correta.
As alternativas I e II estão corretas.
Apenas a alternativa II está correta.
As alternativas I e III estão corretas.
I, II e III estão corretas.
Questão 12

São Sistemas de Informação em Saúde:
a) Sistema de Informação de Agravos de Notificação
- Sinan
b) Sistema de Informações de Nascidos Vivos SINASC
c) Sistema de Informação do Programa Nacional de
Imunizações - SI-PNI
d) Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM
e) Todas as alternativas correspondem a Sistemas
de Informação em Saúde
Questão 13
O programa de controle de infecções de cada
unidade é elaborado e coordenado pela Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), conforme
determina a Portaria/MS 2616/98, que traz diretrizes
e normas para prevenção e o controle das infecções
hospitalares. O Gerenciamento dos Resíduos de
Serviços de Saúde apresenta-se como estratégia
para auxílio no Controle de Infecção Hospitalar.
Analise as afirmações a seguir e assinale a
alternativa INCORRETA.
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a) Entende-se por gerenciamento dos resíduos de
serviços de saúde: conjunto de procedimentos de
gestão, planejados e implementados a partir de
bases científicas, técnicas, normativas e legais,
com o objetivo de maximizar a geração de
resíduos e proporcionar um encaminhamento
seguro, de forma eficiente, visando à proteção
dos trabalhadores e a preservação da saúde
pública, dos recursos naturais e do meio
ambiente;
b) O gerenciamento dos RSS deve abranger todas
as etapas de planejamento dos recursos físicos,
dos recursos materiais e da capacitação dos
recursos humanos envolvidos.
c) O plano de gerenciamento dos resíduos de
serviços de saúde (PGRSS) é documento que
aponta e descreve todas as ações relativas ao
gerenciamento dos resíduos de serviços de
saúde, observadas suas características e riscos,
contemplando os aspectos referentes à geração,
identificação, segregação, acondicionamento,
coleta, armazenamento, transporte, destinação e
disposição final ambientalmente adequada, bem
como as ações de proteção à saúde pública, do
trabalhador e do meio ambiente;
d) Entende-se por gerenciamento dos resíduos de
serviços de saúde: conjunto de procedimentos de
gestão, planejados e implementados a partir de
bases científicas, técnicas, normativas e legais,
com o objetivo de minimizar a geração de
resíduos e proporcionar um encaminhamento
seguro, de forma eficiente, visando à proteção
dos trabalhadores e a preservação da saúde
pública, dos recursos naturais e do meio
ambiente;
e) Todo serviço gerador deve dispor de um Plano de
Gerenciamento de RSS (PGRSS), observando as
regulamentações federais, estaduais, municipais
ou do Distrito Federal.
Questão 14
"Uma nova compreensão de determinantes da saúde
só poderá emergir se houver um diálogo entre as
ciências humanas e as ciências da vida. Este diálogo
não poderia deixar de ser perturbador e incômodo,
pois supõe que os pesquisadores de cada disciplina
repensem os fundamentos de seus trabalhos, que
aceitem trabalhar com outros métodos, que encarem
horizontes temporais diferentes e consequentemente
modifiquem a maneira de conceber os fenômenos
que estudam. (CONTANDIOPOULOS, 1998)
É sabido que existem modelos para conhecer,
explicar e compreender o fenômeno da saúde e da
doença. Considerando essa afirmação é CORRETO
afirmar que:
4
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a) O modelo biomédico clássico denota uma
compreensão dos fenômenos de saúde e doença
com base nas ciências da vida, a partir da
Psicologia.
b) Desde a década de 1960, em paralelo ao
progresso técnico e tecnológico na Medicina e
atividade
médica,
alguns
intelectuais,
principalmente latino-americanos pensaram a
Medicina Social como campo de novos saberes e
conhecimentos, com a mesma perspectiva da
hegemonia do modelo biomédico.
c) O modelo biomédico clássico denota uma
compreensão dos fenômenos de saúde e doença
com base nas ciências da vida, a partir da
Biologia.
d) O modelo da história natural da doença privilegia
o entendimento da saúde como um processo, por
meio do conhecimento acumulado do campo
científico exclusivo da Biologia.
e) O modelo da história natural da doença privilegia
o entendimento da saúde como um processo, por
meio do conhecimento acumulado do campo
científico exclusivo da Anatomia.
Questão 15
É de conhecimento a importância do controle de
infecção hospitalar. As infecções hospitalares são
um problema multifatorial que exige uma série de
ações de prevenção e de controle. Essas ações
devem ser organizadas nos serviços de saúde,
dentro do Programa de Controle de Infecção,
conforme determina a Lei 9.431/1997. Diante disso a
ANVISA publicou normas com exigências para que
os serviços de saúde realizem ações de prevenção e
controle de infecções. A seguir, assinale a alternativa
INCORRETA.
a) Os
locais
dos
dispensadores
contendo
preparações alcoólicas devem ser definidos em
conjunto com o Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar.
b) Quando houver risco de mau uso de preparação
alcoólica por pacientes (ingestão e outros), os
serviços de saúde devem avaliar a situação e
prover a disponibilização de preparação alcoólica
para fricção antisséptica das mãos de forma
segura.
c) É facultativa a disponibilização de preparação
alcoólica para fricção antisséptica das mãos nas
salas de triagem de clínicas e consultórios de
serviços de saúde;

d) É obrigatória a disponibilização de preparação
alcoólica para fricção antisséptica das mãos: nos
pontos de assistência e tratamento de todos os
serviços de saúde do país; nas salas de triagem,
de pronto atendimento, unidades de urgência e
emergência,
ambulatórios,
unidades
de
internação, unidades de terapia intensiva, clínicas
e consultórios de serviços de saúde; nos serviços
de atendimento móvel; e nos locais em que são
realizados quaisquer procedimentos invasivos.
e) A composição e o modo de preparo da
manipulação de preparação alcoólica para fricção
antisséptica das mãos devem seguir a técnica dos
compêndios oficiais, incluindo as formulações da
Organização Mundial da Saúde.
Questão 16
Utilizando seus conhecimentos acerca da Lei nº
8.080/90, assinale a alternativa CORRETA.
a) Aplica-se
aos
consórcios
administrativos
intermunicipais
o
princípio
da
direção
compartilhada, e os respectivos atos constitutivos
disporão sobre sua observância.
b) A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é
única, de acordo com o inciso I do art. 198 da
Constituição Federal, sendo exercida em cada
esfera de governo pelos seguintes órgãos: no
âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; no
âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão
equivalente; e no âmbito dos Municípios, pela
respectiva Secretaria de Saúde ou órgão
equivalente.
c) As comissões intersetoriais terão a finalidade de
articular políticas e programas de interesse
exclusivo para a saúde privada, cuja execução
envolva áreas não compreendidas no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).
d) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde
(SUS), deverá ser centralizado, logo, não poderá
organizar-se em distritos de forma a integrar e
articular recursos, técnicas e práticas voltadas
para a cobertura total das ações de saúde.
e) O Conass e o Conasems não receberão recursos
do orçamento geral da União por meio do Fundo
Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de
suas despesas institucionais, porém, podendo
ainda celebrar convênios com a União.
Questão 17
Sobre os Sistemas de Informação em Saúde é
CORRETO afirmar que:
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a) Os sistemas de informação em saúde são
instrumentos
padronizados
apenas
para
monitoramento, que tem como objetivo o
fornecimento de informações para análise e
melhor compreensão de importantes problemas
de saúde da população, subsidiando a tomada de
decisões nos níveis municipal, estadual e federal.
b) Os sistemas de informação em saúde são
instrumentos não padronizados de monitoramento
e coleta de dados, que tem como objetivo o
fornecimento de informações para análise e
melhor compreensão de importantes problemas
de saúde da população, subsidiando a tomada de
decisões nos níveis municipal, estadual e federal.
c) Os sistemas de informação em saúde são
instrumentos padronizados apenas para coleta de
dados, que tem como objetivo o fornecimento de
informações para análise e melhor compreensão
de importantes problemas de saúde da
população, subsidiando a tomada de decisões
nos níveis municipal, estadual e federal.
d) Os sistemas de informação em saúde são
instrumentos padronizados de monitoramento e
coleta de dados, que tem como objetivo o
fornecimento de informações para análise e
melhor compreensão de importantes problemas
de saúde da população, subsidiando a tomada de
decisões exclusivamente em nível federal.
e) Os sistemas de informação em saúde são
instrumentos padronizados de monitoramento e
coleta de dados, que tem como objetivo o
fornecimento de informações para análise e
melhor compreensão de importantes problemas
de saúde da população, subsidiando a tomada de
decisões nos níveis municipal, estadual e federal.

b) A comunicação de doença, agravo ou evento de
saúde pública de notificação compulsória pode
ser realizada à autoridade de saúde por qualquer
cidadão que deles tenha conhecimento.
c) A autoridade de saúde que receber a notificação
compulsória imediata deverá informa-la, em até
24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, às
demais esferas de gestão do SUS.
d) A notificação compulsória será realizada apenas
diante da confirmação de doença ou agravo.
e) A notificação compulsória, independente da forma
como realizada, também será registrada em
sistema de informação em saúde e seguirá o fluxo
de compartilhamento entre as esferas de gestão
do SUS estabelecido pela SVS/MS.
Questão 19
Sobre as funções da Vigilância Epidemiológica (VE),
analise as afirmativas e, após, assinale a alternativa
CORRETA.
I - Coleta, processamento, análise e interpretação
dados são de competência da VE.
II - Recomendação de medidas de controle são
competência da Vigilância Sanitária e não
Vigilância Epidemiológica.
III - Divulgação de informações pertinentes são
responsabilidade da VE.
a)
b)
c)
d)
e)

de
de
da
de

As alternativas II e III estão corretas.
As alternativas I e III estão corretas.
Apenas a alternativa I está correta.
Apenas a alternativa III está correta.
As alternativas I, II e III estão corretas.

Questão 18
Considerando a PORTARIA Nº 204, DE 17 DE
FEVEREIRO DE 2016, que define a Lista Nacional
de Notificação Compulsória de doenças, agravos e
eventos de saúde pública nos serviços de saúde
públicos e privados em todo o território nacional.
Assinale a alternativa INCORRETA.
a) A comunicação de doença, agravo ou evento de
saúde pública de notificação compulsória à
autoridade de saúde competente também será
realizada
pelos
responsáveis
por
estabelecimentos
públicos
ou
privados
educacionais, de cuidado coletivo, além de
serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e
instituições de pesquisa.
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Questão 20
Utilizando seus conhecimentos sobre a Atenção à
Saúde do Idoso, assinale a alternativa INCORRETA.
a) No cenário internacional, a discussão sobre
envelhecimento da população mundial teve como
marco a aprovação do Plano Internacional para
Envelhecimento, conduzido pela ONU, em Madri,
no ano de 2002.
b) O perfil epidemiológico da população idosa é
caracterizado pela tripla carga de doenças com
forte predomínio das condições crônicas,
prevalência de elevada mortalidade e morbidade
por condições agudas decorrentes de causas
externas e agudizações de condições crônicas.
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c) A Atenção Básica, principal porta de entrada para
o SUS, apresenta-se como ordenadora do
cuidado e este deve considerar as especificidades
desse grupo populacional, a partir de sua
capacidade funcional.
d) A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa
tem como principais diretrizes: envelhecimento
ativo e saudável; atenção integral e integrada à
saúde da pessoa idosa; estimulo às ações
intersetoriais; fortalecimento do controle social;
garantia de orçamento; incentivo a estudos;
pesquisas.
e) A Coordenação de Saúde da Pessoa Idosa do
Ministério da Saúde é responsável pela
implementação da Política Nacional de Saúde da
Pessoa Idosa, normatizada pela Portaria GM/MS
nº 2.528, de 19 de outubro de 1990.
Questão 21
Analise as afirmações sobre assistência terapêutica
integral e assinale a alternativa INCORRETA.
a) A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo
SUS de novos medicamentos, produtos e
procedimentos, bem como a constituição ou a
alteração de protocolo clínico ou de diretriz
terapêutica, são atribuições do Ministério da
Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS.
b) A Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no SUS, cuja composição e
regimento são definidos em regulamento, contará
com a participação de 1 (um) representante
indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1
(um) representante, especialista na área, indicado
pelo Conselho Federal de Medicina.
c) Produtos de interesse para a saúde são órteses,
próteses, bolsas coletoras e equipamentos
médicos;
d) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas
deverão estabelecer os medicamentos ou
produtos necessários nas diferentes fases
evolutivas da doença ou do agravo à saúde de
que tratam, bem como aqueles indicados em
casos de perda de eficácia e de surgimento de
intolerância ou reação adversa relevante,
provocadas pelo medicamento, produto ou
procedimento de primeira escolha.
e) Protocolo clínico e diretriz terapêutica é um
documento que estabelece critérios não para o
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde e
sim para o tratamento preconizado, com os
medicamentos e demais produtos apropriados,
quando couber; as posologias recomendadas; os
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mecanismos
de
controle
clínico;
e
o
acompanhamento e a verificação dos resultados
terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do
SUS.
Questão 22
Considerando o texto Lei nº 8.080/90, 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. É INCORRETO afirmar que:
a) Compete ao Sistema Único de Saúde (SUS) a
execução de ações de vigilância sanitária, de
vigilância
epidemiológica,
de
saúde
do
trabalhador e de assistência terapêutica integral.
Porém, o Sistema Único de Saúde tem como
facultativa a oferta de assistência farmacêutica.
b) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens e da prestação de
serviços de interesse da saúde
c) Entende-se por vigilância epidemiológica um
conjunto de ações que proporcionam o
conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva,
com a finalidade de recomendar e adotar as
medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos.
d) As ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS),
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal.
e) Entende-se por saúde do trabalhador, para fins
desta lei, um conjunto de atividades que se
destina, através das ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção
e proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e reabilitação da saúde
dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho.
Questão 23
"A humanização é a valorização dos usuários,
trabalhadores e gestores no processo de produção
de saúde. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma
maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de
transformar a realidade em que vivem, através da
responsabilidade compartilhada, da criação de
vínculos solidários, da participação coletiva nos
7
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processos de gestão e de produção de saúde".
Analise as afirmações a seguir e assinale a
alternativa INCORRETA.

equipe da Unidade Básica de Saúde. Logo, acerca
da Atenção à Saúde da Criança, assinale a
alternativa CORRETA.

a) Ampliar as ofertas da Política Nacional de
Humanização aos gestores e aos conselhos de
saúde, priorizando a atenção básica/fundamental
e hospitalar, com ênfase nos hospitais de
urgência e universitários é um macro-objetivo do
HumanizaSUS.
b) A Política Nacional de Humanização (PNH) deve
se fazer presente e estar inserida em todas as
políticas e programas do SUS. A PNH busca
transformar as relações de trabalho a partir da
ampliação do grau de contato e da comunicação
entre as pessoas e grupos, tirando-os do
isolamento
e
das
relações
de
poder
hierarquizadas.
c) São objetivos da Política Nacional de
Humanização: redução de filas e do tempo de
espera, com ampliação do acesso; atendimento
acolhedor e resolutivo baseado em critérios de
risco; implantação de modelo de atenção com
responsabilização e vínculo; garantia dos direitos
dos usuários; valorização do trabalho na saúde;
gestão participativa nos serviços.
d) A Rede HumanizaSUS é a rede social das
pessoas interessadas ou já envolvidas em
processos de humanização da gestão e do
cuidado no SUS. A rede é um local de
colaboração, que permite o encontro, a troca, a
afetação recíproca, o afeto, o conhecimento, o
aprendizado, a expressão livre, a escuta sensível,
a polifonia, a arte da composição, o acolhimento,
a multiplicidade de visões, a arte da conversa, a
participação de qualquer um.
e) São propósitos da Política Nacional de
Humanização da Atenção e Gestão do SUS:
contagiar trabalhadores, gestores e usuários do
SUS com os princípios e as diretrizes da
humanização;
fortalecer
iniciativas
de
humanização novas para substituição das já
existentes; desenvolver tecnologias relacionais e
de compartilhamento das práticas de gestão e de
atenção; aprimorar, ofertar e divulgar estratégias
e metodologias de apoio a mudanças
sustentáveis dos modelos de atenção e de
gestão;
implementar
processos
de
acompanhamento e avaliação, ressaltando
saberes gerados no SUS e experiências coletivas
bem-sucedidas.

a) Atenção humanizada e qualificada à gestação, ao
parto, ao nascimento e ao recém-nascido:
consiste na vigilância e estímulo do pleno
crescimento e desenvolvimento da criança, em
especial do "Desenvolvimento na Primeira
Infância (DPI)", pela atenção básica à saúde,
conforme as orientações da "Caderneta de Saúde
da Criança", incluindo ações de apoio às famílias
para o fortalecimento de vínculos familiares;
b) Atenção integral à criança em situação de
violências, prevenção de acidentes e promoção
da cultura de paz: consiste na articulação de um
conjunto de estratégias intrassetoriais e
intersetoriais, para inclusão dessas crianças nas
redes temáticas de atenção à saúde, mediante a
identificação de situação de vulnerabilidade e
risco de agravos e adoecimento, reconhecendo as
especificidades deste público para uma atenção
resolutiva;
c) Com o objetivo de promover e proteger a saúde
da criança e o aleitamento materno, o Ministério
da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde da Criança (PNAISC). A política
abrange os cuidados com a criança da gestação
aos 9 anos de idade, com especial atenção à
primeira infância e às populações de maior
vulnerabilidade,
visando
à
redução
da
morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida
com condições dignas de existência e pleno
desenvolvimento.
d) Atenção à saúde de crianças com deficiência ou
em situações específicas e de vulnerabilidade:
consiste em articular um conjunto de ações e
estratégias da rede de saúde para a prevenção de
violências, acidentes e promoção da cultura de
paz, além de organizar metodologias de apoio aos
serviços especializados e processos formativos
para a qualificação da atenção à criança em
situação de violência de natureza sexual, física e
psicológica, negligência e/ou abandono, visando à
implementação de linhas de cuidado na Rede de
Atenção à Saúde e na rede de proteção social no
território;
e) Promoção e acompanhamento do crescimento e
do desenvolvimento integral: consiste na melhoria
do acesso, cobertura, qualidade e humanização
da atenção obstétrica e neonatal, integrando as
ações do pré-natal e acompanhamento da criança
na atenção básica com aquelas desenvolvidas
nas maternidades, conformando-se uma rede
articulada de atenção;

Questão 24
A criança deve ter seu crescimento e
desenvolvimento acompanhados regularmente pela
ENFERMEIRO PSF
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Questão 25
A Rede de Atenção Básica atende pacientes
portadores de feridas de diversas etiologias
(diabetes mellitus, hipertensão arterial, venopatia
periférica, úlceras por pressão, dentre outras).
Considerando o tratamento de feridas, assinale a
alternativa INCORRETA.
a) Correspondem aos estágios de Lesões por
Pressão (LPP): Estágio I: Eritema não
esbranquiçado, com pele intacta; Estágio II: Perda
parcial da epiderme e/ou derme. Pode ter bolha,
abrasão ou ulceração; Estágio III: Perda total da
pele, com ou sem comprometimento de tecidos
adjacentes; Estágio IV: Comprometimento de
estruturas profundas (ossos, órgãos e tendões).
b) Úlcera arterial: Ferida isquêmica ocasionada pela
insuficiência
arterial
mais
freqüentemente
relacionada à aterosclerose. O sintoma mais
encontrado é a claudicação intermitente e a dor
severa.
c) Desbridamento ou debridamento é a técnica de
remoção dos tecidos inviáveis através dos tipos
autolítico, enzimático, mecânico ou cirúrgico. O
tecido necrótico possui excessiva carga
bacteriana e células mortas que inibem a
cicatrização. A manutenção do desbridamento
quando indicado é necessária para manter o leito
propicio para a cicatrização. Cabe ao enfermeiro e
ao médico escolher o melhor tipo.
d) Feridas Crônicas: São aquelas que falharam no
processo normal e na seqüência ordenada e
temporal da reparação tecidual ou as feridas que
apesar de passar pelo processo de reparação não
tiveram restauração anatômica e resultados
funcionais.
e) Feridas Agudas: São aquelas que falharam no
processo normal e na sequência ordenada e
temporal da reparação tecidual ou as feridas que
apesar de passar pelo processo de reparação não
tiveram restauração anatômica e resultados
funcionais.

b)

c)

d)

e)

continuidade da internação, deve-se considerar os
seguintes recursos assistenciais, hospital dia,
hospital geral , e hospital especializado .
O hospital dia deve situar-se em área específica,
independente da estrutura hospitalar, contando
com salas para trabalho em grupo, sala de
refeições, área externa para atividades ao ar livre
e leitos para repouso eventual. Recomenda-se
que o serviço de hospital dia seja regionalizado,
atendendo a uma população de uma área
geográfica definida, facilitando o acesso do
paciente à unidade assistencial, Deverá estar
integrada a uma rede descentralizada e
hierarquizada de cuidados de saúde mental.
O atendimento em saúde mental não deve ser
prestado em nível ambulatorial, pois compreende
um
conjunto
diversificado
de
atividades
desenvolvidas nas unidades básicas/centros de
saúde e/ou ambulatórios especializados, ligados
ou não a policlínicas, unidades mistas ou
hospitais.
Os NAPS/CAPS são unidades de saúde
locais/regionalizadas, que contam com uma
população adscrita definida pelo nível local e que
oferecem atendimento de cuidados intermediários
entre o regime ambulatorial e a internação
hospitalar, em um ou dois turnos de 4 horas, por
equipe multiprofissional.
A equipe técnica de Saúde Mental para atuação
nas unidades básicas/centros de saúde deverá
ser definida segundo critérios ao órgão gestor
local, podendo contar com equipe composta por
profissionais especializados médico psiquiatra,
psicólogo e assistente social) ou com equipe
integrada por outros profissionais (médico
generalista, enfermeiro, auxiliares, agentes de
saúde). No ambulatório especializado, a equipe
multiprofissional deverá ser composta por
diferentes
categorias
de
profissionais
especializados (médico psiquiatra, médico clínico,
psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta
ocupacional, fonoaudiólogo, neurologista e
pessoal auxiliar), cuja composição e atribuições
serão definidas pelo Órgão Gestor Local.

Questão 26
Analise as afirmações acerca da Política de Saúde
Mental, considerando o disposto na Portaria SNAS
224/92, e assinale a alternativa INCORRETA.
a) Após a alta, tanto no pronto atendimento quanto
na internação de urgência, o paciente deverá,
quando indicado, ser referenciado a um serviço
extra-hospitalar regionalizado, favorecendo assim
a continuidade do tratamento próximo a sua
residência. Em caso de necessidade de
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Questão 27
Assinale a alternativa que NÃO corresponde às
responsabilidades da Saúde Ambiental e Vigilância
Sanitária.
a) Todas as alternativas estão corretas.
b) Analisar
instrumentos
e
medidas
socioeconômicas que promovam a melhoria da
qualidade de vida.
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c) Educar profissionais da saúde quanto a atuação
humana sobre o meio ambiente.
d) Realizar notificação de doenças compulsórias.
e) Identificar os principais problemas relacionados
ao meio ambiente e que interferem no processo
de saúde-doença.
Questão 28
"As imunizações no Brasil, desde os primeiros
ensaios, têm demonstrado preocupações com a
segurança da disponibilidade comercial dos produtos
que se recomendam em cada momento, mediante
um contingente populacional tão grande". Sobre o
Programa Nacional de Humanização (PNI) é
INCORRETO afirmar que:
a) O PNI é totalmente custeado com dinheiro
público. O Programa aceita assessoria técnica de
parceiros internacionais e da iniciativa privada,
mas tem recusado os empréstimos, por acreditar
que as ações continuadas, como a vacinação,
devem ser custeadas com recursos do Governo.
b) As competências do Programa, estabelecidas no
Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976 (o
mesmo que o institucionalizou), são ainda válidas
até hoje: implantar e implementar as ações
relacionadas com as vacinações de
caráter obrigatório; estabelecer critérios e prestar
apoio técnico a elaboração, implantação e
implementação dos programas de vacinação a
cargo das secretarias de saúde das unidades
federadas; estabelecer normas básicas para a
execução das vacinações; supervisionar, controlar
e avaliar a execução das vacinações no território
nacional, principalmente o desempenho dos
órgãos das secretarias de saúde, encarregados
dos programas de vacinação; centralizar, analisar
e divulgar as informações referentes ao PNI.
c) Os imunobiológicos são comprados diretamente
nos laboratórios oficiais. Só se utiliza concorrência
internacional, ou importação pelo Fundo Rotatório
da OPAS, em duas situações: quando se trata de
produtos não fabricados nos laboratórios
nacionais, ou se a produção nacional é
insuficiente para atender às necessidades do
País.
d) Durante a organização das grandes campanhas
nacionais de vacinação, a Funasa repassa
recursos específicos para a operacionalização
delas nos estados, na modalidade fundo a fundo.
e) As competências do Programa, estabelecidas no
Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976 (o
mesmo que o institucionalizou), não são ainda
válidas até hoje: implantar e implementar as
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ações relacionadas com as vacinações de
caráter obrigatório; estabelecer critérios e prestar
apoio técnico a elaboração, implantação e
implementação dos programas de vacinação a
cargo das secretarias de saúde das unidades
federadas; estabelecer normas básicas para a
execução das vacinações; supervisionar, controlar
e avaliar a execução das vacinações no território
nacional, principalmente o desempenho dos
órgãos das secretarias de saúde, encarregados
dos programas de vacinação; centralizar, analisar
e divulgar as informações referentes ao PNI.
Questão 29
"A Política Nacional de Humanização (PNH) existe
desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no
cotidiano das práticas de atenção e gestão,
qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando
trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e
usuários".
Sobre
a
Política
Nacional
de
Humanização, assinale a alternativa CORRETA.
a) São Diretrizes da PNH: transversalidade,
acolhimento, gestão participativa e cogestão,
ambiência, clínica ampliada e compartilhada,
valorização do trabalhador e defesa dos direitos
dos usuários.
b) Compõem as Diretrizes da PNH: acolhimento,
gestão participativa e cogestão, ambiência, clínica
ampliada e compartilhada, valorização do
trabalhador e defesa dos direitos dos usuários.
c) São Princípios da PNH: transversalidade,
indissociabilidade
entre
atenção
e
gestão,ambiência,
protagonismo,
corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e
coletivos.
d) São Princípios da PNH: acolhimento, gestão
participativa e cogestão, ambiência, clínica
ampliada e compartilhada, valorização do
trabalhador e defesa dos direitos dos usuários.
e) São Diretrizes da PNH: transversalidade,
indissociabilidade entre atenção e gestão,
protagonismo, corresponsabilidade e autonomia
dos sujeitos e coletivos.
Questão 30
A Anvisa publicou normas com exigências para que
os serviços de saúde realizem ações de prevenção e
controle de infecções. Analise as afirmações a seguir
e assinale a alternativa CORRETA.
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a) Implantar os Protocolos de Segurança do
Paciente e realizar o monitoramento dos seus
indicadores não se configura como estratégia
para Controle de Infecção Hospitalar.
b) Entende-se como garantia da qualidade:
totalidade das ações sistemáticas necessárias
para garantir que os serviços prestados estejam
dentro dos padrões de qualidade exigidos para os
fins a que se propõem, independente de
legislação vigente;
c) A direção do serviço de saúde deve constituir o
Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) e
nomear a sua composição, conferindo aos
membros autoridade, responsabilidade e poder
para executar as ações do Plano de Segurança
do Paciente em Serviços de Saúde.
d) Compete ao Núcleo de Segurança do Paciente:
promover ações para a gestão de risco no serviço
de saúde; desenvolver ações para a integração e
a articulação multiprofissional no serviço de
saúde; promover mecanismos para identificar e
avaliar a existência de não conformidades nos
processos e procedimentos realizados e na
utilização de equipamentos, medicamentos e
insumos propondo, apenas, ações corretivas;
e) Compete à ANVISA, em articulação com o
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária:
monitorar os dados sobre eventos adversos
notificados pelos serviços de saúde; divulgar
relatório anual sobre eventos adversos com a
análise das notificações realizadas pelos serviços
de saúde; acompanhar, junto às vigilâncias
sanitárias distrital, estadual e municipal as
investigações sobre os eventos adversos leves e
moderados.
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