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CADERNO DE
PROVAS
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Aguarde a autorização do fiscal de sala para iniciar a prova.
2. Este Caderno de Provas contém 35 (trinta e cinco) questões objetivas de múltipla escolha.
3. Para cada questão, dentre 4 (quatro) alternativas de resposta, há apenas 1 (uma) adequada ao enunciado.
4. Após a autorização para o início da prova, confira este Caderno de Provas e o cargo ao qual você concorre especificado no
canto superior direito deste. Caso verifique incorreção, inconsistência ou defeito, solicite ao fiscal de sala a substituição.
Não caberão reclamações posteriores nesse sentido.
5. Leia as instruções específicas contidas no Cartão de Respostas e utilize SOMENTE caneta esferográfica de tinta azul ou
preta fabricada em material transparente para assinalar as respostas.
6. A duração máxima da prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
7. Você SOMENTE poderá se retirar definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 90 (noventa) minutos do
início desta.
8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala este Caderno de Provas e o Cartão de Respostas DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO.
9. Você poderá levar a folha de rascunho que se encontra ao final deste Caderno de Provas. Utilize-a EXCLUSIVAMENTE para
a marcação de suas respostas. Qualquer anotação que ultrapasse essa finalidade implicará a retenção da folha de rascunho pelo fiscal de sala.
10. Você não poderá ingressar ou permanecer na sala de provas caso esteja portando um dos seguintes objetos fora da embalagem fornecida pelo Unilavras Concursos: boné, óculos escuros, bolsas, material de consulta, protetor auricular, lápis,
lapiseira, régua, marca-texto, borracha, corretivo, recipiente ou embalagem que não sejam fabricados com material
transparente, e, ainda, equipamentos como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, pager, palmtop,
ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos.
11. Durante as provas, não se levante sem permissão, não se ausente da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal,
nem se comunique com outros candidatos ou terceiros.
12. Deverão permanecer na sala os três últimos candidatos até que o último termine a prova. Todos deverão sair de uma só
vez após atestarem o acondicionamento dos Cartões de Respostas em envelope próprio e lacrado e assinarem o Termo
de Encerramento.

UNILAVRAS Concursos

Do lado de dentro, o que nos move ou impede; e do
lado de fora, a fonte da incerteza.
Incerteza é falta de garantias; sem garantias, não
nos sentimos em controle; sem a sensação de controle, o cérebro se sente impotente, incapaz. Tempos
incertos, portanto, são um convite à paralisação –
para quem não tem iniciativa.
Que também se aprende, por sorte. Não sermos
apenas o resultado de nossas circunstâncias tem lá
suas vantagens. Não somos seres passivos, mas potencialmente pró-ativos. Temos iniciativa, por definição a capacidade de iniciar ações apesar da falta de
uma corrente que nos leve sem fazermos força. Ou
até mesmo apesar de correntes contrárias.

Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a
10.
Insegurança e iniciativa em tempos incertos
Suzana Herculano-Houzel
Não, não somos racionais: não passamos pela vida
simplesmente entrando dados numa planilha cerebral que calcula os prós e os contras e cospe facilmente um resultado, atualizado a cada passo que
damos. Tampouco agimos simplesmente de acordo
com o que está debaixo de nossos olhos. Não: temos
memória de bons tempos passados, vislumbramos a
sua volta mesmo sob temporal, agimos para soprar
as nuvens embora e trazer céu claro. Se nos sabemos
em depressão atmosférica, podemos criar nossa própria zona de alta pressão.
Ou, ao contrário, temos memórias de mau tempo,
antecipamos a pior tormenta, e já decidimos por
antecipação nunca mais pôr o pé na água, não importa o azul do céu.
A diferença entre a racionalidade e a humanidade
é que além do valor azul ou vermelho na planilha,
cada coisa que fazemos tem outros dois valores,
emocionais e, portanto, absolutamente personalizados. Como o corpo registra nossos estados mentais
varia não ao longo uma só escala que vai do bom ao
ruim, mas duas, em paralelo. Uma vai do neutro ao
prazer e satisfação; a outra, do neutro ao angustiante, pavoroso e temerário. Por isso, é perfeitamente
comum algo ser muito bom... e muito ruim ao mesmo tempo. E aí, para que lado se inclinar?
Em tempos incertos, nosso processo nada racional de decisão é uma faca de dois gumes, ou uma
corda bamba de onde se pode cair para dois lados.
Temperamento é sempre um grande fator – ou simples constatação de como cada cérebro tende a funcionar. Uns, que dão maior importância à perspectiva
de céu claro, são ditos otimistas. Outros não conseguem afastar a ideia de nuvens sempre à espreita.
Mas tendência não é destino, sobretudo quando
se tem um córtex pré-frontal e com ele a possibilidade de insight. Tomar as rédeas de nossas angústias e
não se deixar trancar atrás da porta é sempre possível —e tudo começa com tomar ciência da situação.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
colunas/suzanaherculanohouzel/2020/09/
inseguranca-e-iniciativa-em-temposincertos.shtml>. Acesso em: 8 set. 2020.
QUESTÃO 1) Em relação ao título do texto é incorreto

afirmar que
A) apresenta duas palavras que possuem prefixo de

valor negativo.
B) estabelece-se a partir de uma antítese.
C) sugere imprecisão em relação ao comportamento
em períodos difíceis.
D) denota alto grau de produtividade em momentos
de incerteza.
QUESTÃO 2) No trecho “Não, não somos racionais” (1º

parágrafo), verifica-se
I.

um tom reflexivo por parte do autor, como se
respondesse a um questionamento;
II. a intenção de angariar a simpatia do leitor pelo
uso da 1ª pessoa do plural.
III. uma organização linguística altamente rebuscada e formal.
Está correto apenas o que se afirma em
A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) II.
QUESTÃO 3) Na passagem “[...] temos memória de

bons tempos passados, vislumbramos a sua volta
mesmo sob temporal, agimos para soprar as nuvens
embora e trazer céu claro.” (1º parágrafo), a autora,
por meio da conotação, emprega de maneira reiterada a
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A) metonímia, ao sugerir que as nuvens exprimem a

C) apelativa, tendo em vista a sugestão de um com-

parte e o céu claro, o todo.
B) metáfora, dada a comparação implícita entre
“temporal” representando “dificuldades”, e “céu
claro” sugerindo “tranquilidade”.
C) paradoxo, haja vista a forte oposição estabelecida
entre “temporal” e “céu claro”, denotando uma proposição absurda.
D) personificação, uma vez que são atribuídas características humanas a seres não humanos como “céu”
e “temporal”.

portamento a ser adotado pelo leitor apesar da ausência de verbos no imperativo.
D) referencial, dado o caráter altamente informativo
do texto e o emprego da denotação com preocupação claramente objetiva.
QUESTÃO 7) Releia o parágrafo que se segue:

“Incerteza é falta de garantias; sem garantias, não
nos sentimos em controle; sem a sensação de controle, o cérebro se sente impotente, incapaz. Tempos incertos, portanto, são um convite à paralisação
– para quem não tem iniciativa.”

QUESTÃO 4) No segundo parágrafo, Herculano-Houzel

sentencia: “[...] temos memórias de mau tempo,
antecipamos a pior tormenta, e já decidimos por
antecipação nunca mais pôr o pé na água, não importa o azul do céu.” Nesse caso, a autora indica que

Em relação à estruturação, afirma-se que o parágrafo
I. apresenta relações semânticas de causa e consequência;
II. organiza-se em torno de dois períodos compostos;
III. contém, entre outros, dois predicados nominais.

A) sempre desistimos mesmo antes de tentar.
B) cedemos ao menor sinal de dificuldade.
C) dificuldades passadas induzem a um julgamento

É correto o que se afirma em

negativo da situação.
D) não estamos prontos para enfrentar situações
adversas.

A) I e II apenas.
B) I e III apenas.
C) II e III apenas.
D) I, II e III.

QUESTÃO 5) “Mas tendência não é destino, sobretudo

quando se tem um córtex pré-frontal e com ele a
possibilidade de insight.” (5º parágrafo). Destacada
do texto, a frase que sugere o caminho a ser seguido
diante da constatação acima é

QUESTÃO 8) O período “Tempos incertos, portanto,

são um convite à paralisação – para quem não tem
iniciativa.” apresenta estruturação sintática e semântica diversa do original em

A) “Temperamento é sempre um grande fator – ou

simples constatação de como cada cérebro tende a
funcionar.”
B) “Como o corpo registra nossos estados mentais
varia não ao longo uma só escala que vai do bom ao
ruim, mas duas, em paralelo.”
C) “Incerteza é falta de garantias; sem garantias, não
nos sentimos em controle; sem a sensação de controle, o cérebro se sente impotente, incapaz.”
D) “Tomar as rédeas de nossas angústias e não se
deixar trancar atrás da porta é sempre possível.”

A) Tempos incertos, por conseguinte, são um convite

à paralisação – para quem não tem iniciativa.
B) Tempos incertos, todavia, são um convite à paralisação – para quem não tem iniciativa.
C) Tempos incertos, por isso, são um convite à paralisação – para quem não tem iniciativa.
D) Tempos incertos, logo, são um convite à paralisação – para quem não tem iniciativa.
QUESTÃO 9) Dentre as alternativas que se seguem,

assinale aquela em que a substituição do termo grifado por aquele entre colchetes altera substancialmente o sentido original do trecho.

QUESTÃO 6) Percebida a intenção da autora ao produ-

zir o artigo em questão, é adequado apontar a predominância da função

A) “Tampouco [Muito menos] agimos simplesmente

de acordo com o que está debaixo de nossos olhos.”
B) “Não: temos memória de bons tempos passados,
vislumbramos [divisamos] a sua volta mesmo sob
temporal [...].”
C) “Uns, que dão maior importância à perspectiva
[concepção] de céu claro, são ditos otimistas.”
D) “Outros não conseguem afastar a ideia de nuvens
sempre à espreita [a distância].”

A) fática, haja vista a constante presença de interro-

gativas que procuram angariar a atenção do interlocutor para o processo comunicativo.
B) metalinguística, em razão das constantes definições que sugerem o emprego do código para explicar
o próprio código linguístico.
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QUESTÃO 10) Assinale a alternativa na qual a palavra

A) 8008 maneiras.
B) 5652 maneiras.
C) 2026 maneiras.
D) 2020 maneiras.

“que” grifada classifica-se sintaticamente de forma
diversa das demais destacadas.
A) “[...] não passamos pela vida simplesmente en-

trando dados numa planilha cerebral que calcula os
prós e os contras [...].”
B) “Tampouco agimos simplesmente de acordo com
o que está debaixo de nossos olhos.”
C) “[...] cada coisa que fazemos tem outros dois valores, emocionais e, portanto, absolutamente personalizados.”
D) “Uns, que dão maior importância à perspectiva de
céu claro, são ditos otimistas.”

QUESTÃO 14) Em uma pesquisa do curso de Educação

Física da faculdade, foram entrevistadas 8800 pessoas. Nessa pesquisa, constatou-se que: 32% dos entrevistados não pratica nenhum tipo de atividade
física; 15% afirma praticar somente a modalidade de
atividade física crossfit; e os demais disseram que
fazem somente musculação. Nessas condições, o
número de pessoas que praticam algum tipo de atividade física nesse grupo de entrevistados é

Matemática
QUESTÃO 11) Pedro estava estudando os Conjuntos

A) 6523.
B) 6122.
C) 5984.
D) 4589.

Numéricos quando percebeu que
A) todo número Inteiro é Natural.
B) todo número Irracional é Real.
C) todo número Natural é Racional.
D) todo número Racional é Inteiro.

QUESTÃO 15) Para a confecção de um porta-lápis, um
QUESTÃO 12) Suponha que em uma reunião do UNI-

artesão cria um cubo de aresta 10 cm e, em seguida,
retira dele outro cubo de aresta 9 cm, deixando o
interior do sólido vazio. Nessas condições, o volume
desse porta-lápis é

LAVRAS um dos representantes de marketing faça a
seguinte sugestão: "pintar as letras UNI, de UNILAVRAS, de três cores distintas". Se esse representante
sugere 5 opções de cores diferentes nessa reunião e
se os demais representantes de marketing do UNILAVRAS concordam com sua sugestão e decidem
votar na mais adequada combinação de cores, quantas seriam as opções de votos?

A) 1000 cm³.
B) 729 cm³.
C) 356 cm³.
D) 271 cm³.

A) 250.
B) 225.
C) 180.
D) 120.
QUESTÃO 16) Um grande reservatório cilíndrico vazio

é colocado na posição horizontal, de modo que suas
bases estejam na posição vertical. O nível da água
que enche esse reservatório (de forma constante), é
analisado em três instantes, sendo eles:
I) logo ao abrir as torneiras;
II) quando o nível da água está prestes a atingir metade da altura do reservatório;
III) quando o reservatório está prestes a ficar completamente cheio.
Pode-se afirmar que o nível da água, nos três respectivos momentos analisados,

QUESTÃO 13) Na festa da família da escola "Felicida-

de" haverá um jogo de vôlei entre pais e alunos. O
professor de Educação Física selecionou 16 alunos da
turma para essa disputa. Sabendo que o jogo de vôlei
é formado por 6 integrantes e que a posição dos
alunos no time não será relevante, o número de possibilidades desse professor montar esse time de alunos é:
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A) é constante.
B) sobe rapidamente; sobe lentamente; sobe rapi-

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

damente.
C) sobe rapidamente; sobe rapidamente; sobe lentamente.
D) sobe lentamente; sobe rapidamente; sobe rapidamente.

QUESTÃO 20) Três irmãos receberam uma herança de

5120,00. Sabendo-se que essa quantia será dividida
de forma diretamente proporcional à idade dos irmãos (que possuem 5 anos, 7 anos e 8 anos), podese concluir que o mais velho receberá

QUESTÃO 17) Júlia vai se casar no final do dia e precisa

agilizar a embalagem dos bem-casados para entrega
no final da cerimônia. Para isso, decidiu ajudar sua
mãe, a qual havia dito que sem a ajuda da filha gastaria uma hora para terminar de embalar todos os 360
doces. Júlia, no entanto, resolveu que será necessário
acrescentar outros 40 bem-casados. Com a ajuda da
filha, e se ambas são igualmente profissionais nessas
embalagens, o novo tempo estará entre

A) 1280,00.
B) 1650,00.
C) 2048,00.
D) 2850,00.

A) 20 e 25 minutos.
B) 26 e 30 minutos.
C) 31 e 35 minutos.
D) 36 e 40 minutos.

Saúde Pública
QUESTÃO 21) De acordo com a Revista Epidemiologia

em Serviços de Saúde, Vasconcelos & Gomes revisitam e atualizam o fenômeno da transição demográfica no Brasil, entre 1950 e 2010, e destacam os diferenciais frente a um modelo teórico de transição, de
uma sociedade rural e tradicional para uma sociedade urbana e moderna, com quedas das taxas de natalidade e mortalidade. Assinale alternativa incorreta.

QUESTÃO 18) Para confeccionar um porta alianças, um

artesão parte um cubo de aresta 8 cm ao meio, em
uma secção paralela à base, sem que seja desperdiçado material. Em seguida, retira uma semiesfera de
raio 4 cm do interior de cada um dos dois sólidos
obtidos no primeiro corte, de modo que as duas semiesferas alinhem-se quando se fecha o cubo. O
volume do porta alianças é: (Considere Pi igual a 3)

A) Vivemos na região mais urbanizada do planeta: em

2010, 82,0% da população da América do Norte e
79,0% da América Latina e Caribe residiam no meio
urbano. Naquele mesmo ano, a taxa de urbanização
no Brasil decaiu em 75,0 %.
B) O processo de urbanização acompanhou-se de
importantes mudanças sociais, como nas formas de
inserção da mulher na sociedade, rearranjos familiares, incrementos tecnológicos, entre outras.
C) O padrão demográfico alterou-se. A forte queda
na fecundidade e o aumento da longevidade impulsionaram um envelhecimento acelerado da população
brasileira.
D) Em anos recentes, observam-se tendências de
crescimento baixo ou mesmo negativo da população
jovem, desaceleração do crescimento da população
em idade ativa e grande crescimento do contingente
de idosos.

A) 256 cm³.
B) 285 cm³.
C) 360 cm³.
D) 512 cm³.

QUESTÃO 19) As vendas de um perfume são modela-

das segundo a função V = log2 (H) (lê-se: log de H na
base 2), em que H é a hora trabalhada no dia. Quanto
se vendeu na oitava hora trabalhada do dia?
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QUESTÃO 22) A Estratégia de Saúde da Família possui

C) II e III.
D) I e IV.

objetivos específicos em conformidade com os princípios do Sistema Único de Saúde. Analise-os.

QUESTÃO 24) O Sistema Único de Saúde estabelece

I. Prestar assistência integral, contínua, com resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da
população adscrita dentro da unidade de saúde.
II. Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta.
III. Contribuir para a democratização do conhecimento do processo saúde/doença, da organização dos
serviços e da produção social da saúde.
IV. Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre os profissionais de
saúde e a população. Proporcionar o estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de ações
intersetoriais.
V. Fazer com que a saúde seja reconhecida como
uma responsabilidade do usuário no autocuidado e,
portanto, expressão da qualidade de vida.

que a gestão das ações e dos serviços de saúde deve
ser solidária e participativa entre os três entes da
Federação: a União, os Estados e os municípios. A
rede que compõe o SUS é ampla e abrange tanto
ações quanto os serviços de saúde. Diante disso,
assinale a alternativa que completa integralmente ao
enunciado que se segue:
À direção municipal do Sistema Único de Saúde-SUS,
compete executar os serviços de
A) vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; ali-

mentação e nutrição; saneamento básico; e saúde do
trabalhador.
B) vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; e
saúde do trabalhador.
C) vigilância epidemiológica; alimentação e nutrição.
D) vigilância epidemiológica; vigilância sanitária; alimentação e nutrição; e saúde do trabalhador.

É correto apenas o que se afirma em
A) I, II e V.
B) II, IV e V.
C) II, III e V.
D) II, III e IV.

QUESTÃO 25) Órgão colegiado composto por repre-

sentantes 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. De acordo
com a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a definição se refere

QUESTÃO 23) A operacionalização da vigilância epide-

miológica compreende um ciclo de funções específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo
contínuo, permitindo conhecer, a cada momento, o
comportamento da doença ou agravo selecionado
como alvo das ações, de forma que as medidas de
intervenção pertinentes possam ser desencadeadas
com oportunidade e eficácia. As competências de
cada nível do sistema de saúde (municipal, estadual e
federal) abarcam todo o espectro das funções de
vigilância epidemiológica, porém com graus de especificidade variáveis.
Analise as funções da vigilância epidemiológica em
cada nível do sistema de saúde.
I. As ações executivas são inerentes ao nível Municipal e Estadual.
II. No exercício das ações, exige-se conhecimento
analítico da situação de saúde local.
III. Cabe aos níveis Nacional e Estadual conduzir as
ações de caráter estratégico e longo alcance.
IV. A eficiência do Serviço Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) depende do desenvolvimento
das funções realizadas no nível local.

A) à Conferência de Saúde.
B) ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde.
C) ao Conselho de Saúde.
D) ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de

Saúde.

Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 26) A notificação é a comunicação da ocor-

rência de determinada doença ou agravo à saúde,
com o intuito de adotar medidas de intervenção que
sejam pertinentes para o controle, redução, prevenção e erradicação de muitas doenças e agravos. Em
relação à notificação de casos, é correto afirmar que

É correto apenas o que se afirma em
A) I e III.
B) II e IV.
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A) durante o processo de notificação, a unidade que

frontal. Sinais vitais na admissão: PA: 100X76mmhg,
FC 108 bpm e FR 22 rpm. Em que classificação do
protocolo de Manchester se enquadraria esse paciente?

recebe os dados é conhecida como (unidade de vigilância ou autoridade sanitária).
B) notificar consiste na declaração não oficial da
ocorrência de cada caso de um evento sob vigilância,
detectado na população conforme a definição de
caso vigente e a transmissão dos dados relacionados
a cada caso.
C) a notificação é um processo sistemático e contínuo
de comunicação de dados que envolve somente a
equipe de saúde.
D) cada instituição deve adotar seu formulário de
notificação e realizar aplicação sistemática desse
formulário na área abrangida por ela.

A) Laranja; alta velocidade do veículo no momento da

colisão, apresenta dor moderada em maléolo direito
e um sangramento contínuo, porém de pequena
intensidade, história de perda de consciência.
PA:100X76mmhg, FC 108 bpm e FR 22 rpm.
B) Vermelho; alta velocidade do veículo no momento
da colisão, apresenta dor moderada em maléolo
direito e um sangramento contínuo, porém de pequena intensidade, história de perda de consciência.
PA:100X76mmhg, FC 108 bpm e FR 22 rpm.
C) Verde; alta velocidade do veículo no momento da
colisão, apresenta dor moderada em maléolo direito
e um sangramento contínuo, porém de pequena
intensidade, história de perda de consciência.
PA:100X76mmhg, FC 108 bpm e FR 22 rpm.
D) Amarelo; alta velocidade do veículo no momento
da colisão, apresenta dor moderada em maléolo
direito e um sangramento contínuo, porém de pequena intensidade, história de perda de consciência.
PA:100X76mmhg, FC 108 bpm e FR 22 rpm.

QUESTÃO 27) As Redes de Atenção Psicossocial foram

criadas através da Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, cuja finalidade é a criação, ampliação e articulação de instituições destinadas a acolher
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades inerentes do uso de crack, álcool e
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS). Em relação aos CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), assinale a assertiva incorreta.
A) O CAPS I atende todas as faixas etárias e pessoas

com transtornos mentais graves e persistentes e
também com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas; está indicado para municípios com população acima de vinte mil habitantes.
B) O plano para reabilitação do acolhido se dá por
meio do Projeto Terapêutico Individual através do
qual é desenvolvido o cuidado, no âmbito do Centro
de Atenção Psicossocial envolvendo a equipe, o usuário e sua família.
C) CAPS II: atende somente pessoas com transtornos
mentais graves e persistentes está indicado para
Municípios com população acima de setenta mil habitantes.
D) As atividades no Centro de Atenção Psicossocial
são realizadas prioritariamente em espaços coletivos,
de forma articulada com os outros pontos de atenção
da rede de saúde e das demais redes.

QUESTÃO 29) Por meio da epidemiologia é possível

estudar o processo saúde-doença em coletividades
humanas, que é importante para o estabelecimento
de medidas de prevenção, controle ou erradicação
de agravos.
Em relação aos surtos, conglomerados e epidemias
analise as afirmativas abaixo relacionadas.
I-Constata-se um conglomerado ao surgir um agravo
incomum em um local, de início repentino, acometendo um grupo de pessoas em determinado tempo
e que se acredita ou se supõe ser maior a que se
caberia esperar aleatoriamente para aquela localidade.
II-Epidemia é o aumento pouco comum no número
de casos relacionados epidemiologicamente, de aparecimento súbito e disseminação localizada num
espaço específico.
III-Teoricamente um conglomerado pode ser a expressão inicial de um surto, portanto, identificar um
conglomerado, após a confirmação dos casos, é a
maneira mais precoce de identificar um surto.
IV-Epidemia é a ocorrência de casos de doença ou
outros eventos de saúde com incidência maior que a
esperada para uma área geográfica e períodos determinados.

QUESTÃO 28) P. D. S., de 39 anos, dá entrada no servi-

ço de emergência, vítima de acidente de carro na
cidade de Perdões-MG. O paciente relata ter acordado após o acidente dentro da ambulância, apresenta
queixa de dor moderada em maléolo direito e um
sangramento contínuo, porém de pequena intensidade. Paciente apresenta ansiedade, respira espontaneamente e sem dificuldade. Afirma que o carro
estava a 110 km por hora no momento da colisão

É correto o que se afirma apenas em
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A) I e II.
B) I, II e III.
C) II e IV.
D) I, III e IV.

QUESTÃO 32) A Política Nacional de Promoção da Saú-

de (PNPS), é um programa criado com o intuito de
enfrentar os desafios de produção da saúde visando
à qualificação contínua das práticas sanitárias e do
sistema de saúde.
Em relação à Política Nacional de Promoção da Saúde
analise as afirmativas a seguir:

QUESTÃO 30) O conselho de saúde estabelece normas

para a participação da população na gestão do Sistema Único de Saúde e define as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área
da saúde e dá outras providências. Compõe o Conselho de Saúde representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários conforme a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Assinale a alternativa que contém a afirmativa correta a respeito dos Conselhos de Saúde.

I-A PNPS adota como princípios a equidade, a participação social, a autonomia, o empoderamento, a intersetorialidade, a intrassetorialidade, a sustentabilidade, a integralidade e a territorialidade.
II-Um de seus objetivos específicos é estabelecer
estratégias de comunicação social e de mídia direcionadas tanto ao fortalecimento dos princípios e das
ações em promoção da saúde quanto à defesa de
políticas públicas saudáveis.
III-É de responsabilidade da união, estados e municípios, elaborar, pactuar e implementar a PNPS.
IV-Trata os indivíduos como protagonistas de informações, sobre estilos e hábitos saudáveis de vida,
repassadas pelos profissionais da área de saúde.

A) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, deli-

berativo e permanente do Sistema Único de Saúde
(SUS) em cada esfera de governo.
B) Conforme a Lei nº 8.142/90 e Resolução nº
453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, devem
compor os Conselhos 25% dos seus usuários, 25% de
profissionais de saúde e 50% devem ser gestores e
prestadores de serviço.
C) Deve funcionar mensalmente, ter ata que registre
suas reuniões e infraestrutura que dê suporte ao seu
funcionamento.
D) Sua organização e normas de funcionamento são
definidas e aprovadas pelo respectivo conselho.

Tendo como base a portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, assinale a alternativa que apresenta
as afirmativas corretas a respeito da PNPS.
A) Estão corretas as afirmativas I e II apenas.
B) Estão corretas as afirmativas I, II e III apenas.
C) Estão corretas as afirmativas I, III e IV apenas.
D) Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 31) Administração consiste na tomada de
QUESTÃO 33) Os cuidados de saúde dispensados às

decisões sobre objetivos e recursos. Quanto à administração e ao gerenciamento, os enfermeiros devem
estar aptos a tomar iniciativas, atuando no planejamento, organização, direção e controle de todas as
atividades inerentes às divisões de trabalho que
ocorrem dentro de uma instituição.
Considerando que os recursos materiais são importantes para o atendimento adequado do paciente,
assinale a alternativa correta em relação ao gerenciamento desses recursos materiais.

pessoas em domicílio através da Atenção Domiciliar
(AD) são caracterizados por um conjunto de ações de
promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação em que a continuidade do cuidado
deve ser assegurada e integrada à Rede de Atenção à
Saúde. A respeito da Atenção Domiciliar é incorreto
afirmar que
A) para sua realização, primeiro devem-se identificar

os pacientes elegíveis para a AD na territorialização.
B) os pacientes elegíveis para a AD devem ser classificados quanto a sua complexidade e identificados em
uma modalidade de AD (AD1/AD2/AD3).
C) para pacientes em AD1 geralmente, ao receberem
alta da Atenção Domiciliar, encerram-se os cuidados
prestados a ele, passando a ser esporádicas as visitas.
D) para cada paciente é elaborado um plano de cuidados/projeto terapêutico (ou Projeto Terapêutico
Singular – PTS, no caso de casos mais complexos)
para cada paciente, contendo as condutas propostas,
os serviços ou equipamentos que precisam ser acionados, a periodicidade de visitas, a previsão de tempo de permanência.

A) O enfermeiro é responsável pela determinação do

material necessário para prestar assistência tanto em
aspectos quantitativos como qualitativos.
B) O processo de compras dos recursos materiais é
realizado pelo enfermeiro após prévia licitação, observando os requisitos de qualidade.
C) Na gerência dos Recursos Materiais, devem ser
aplicados os fundamentos básicos de: previsão, provisão, controle e manutenção dos materiais.
D) A provisão dos recursos materiais é o levantamento das necessidades da unidade de saúde identificando a quantidade e a especificidade deles para o suprimento dessas unidades.
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QUESTÃO 34) Biossegurança é o conjunto de ações

diagnóstico e planejamento para além da equipe de
Enfermagem, envolvendo também o médico, agentes
comunitários de Saúde e o Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (NASF), quando disponível e necessário,
nas ações desenvolvidas.
D) A solicitação e a avaliação de exames devem ser
feitas somente pelo médico da Estratégia de Saúde
da Família.

realizadas com o intuito de prevenir, minimizar ou
eliminar os riscos inerentes às atividades que possam
comprometer a saúde humana, animal e o meio ambiente. A Norma Regulamentadora-NR 32 estabelece
as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles
que exercem atividades de promoção e assistência à
saúde em geral.
Assinale a assertiva incorreta a respeito das ações do
empregador para garantir a biossegurança do profissional da área de saúde.
A) Garantir a conservação e a higienização dos mate-

riais e instrumentos de trabalho.
B) Promover e preservar a saúde e a integridade dos
trabalhadores em decorrência dos riscos (físicos e
ambientais) existentes nos ambientes de trabalho
através do PMMSO – Programa de Monitoramento
Médico de Saúde Ocupacional e o PPRA – Programa
de Prevenção de Riscos Ambientais.
C) O empregador deve fornecer a todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.
D) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser
fornecido, gratuitamente, programa de imunização
ativa contra tétano, difteria e hepatite B.
QUESTÃO 35) Diabetes mellitus (DM) é um transtorno

metabólico de etiologias heterogêneas em que os
níveis de glicose são anormalmente elevados e o
organismo não produz insulina suficiente para atender às suas necessidades. Através da consulta de
Enfermagem é realizado o acompanhamento da pessoa com diagnóstico de DM. Aplicar a Sistematização
da Assistência de Enfermagem (SAE) no momento da
consulta auxilia na educação em saúde para o autocuidado. São pontos importantes no planejamento
da assistência ao portador de Diabetes Melitus, exceto:
A) O paciente deve ser orientado quanto a sinais de

hipoglicemia ou hiperglicemia e como deve agir diante dessas situações.
B) Orientar o paciente quanto ao uso da insulina e o
modo correto de como reutilizar agulhas salientando
que deve ser realizado rodízio dos locais de aplicação
para evitar lipodistrofia.
C) Quando pertinente, deve ser encaminhado ao
médico e, se necessário, a outros profissionais. O
enfermeiro deve manter a comunicação com toda a
equipe durante a implementação da SAE do paciente
com DM. Isso proporciona a ampliação do escopo do
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