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PORTUGUÊS
TEXTO I
O disco amarelo iluminou-se. Dois dos automóveis da
frente aceleraram antes que o sinal vermelho aparecesse.
Na passadeira de peões surgiu o desenho do homem
verde. A gente que esperava começou a atravessar a rua
pisando as faixas brancas pintadas na capa negra do
asfalto, não há nada que menos se pareça com uma
zebra, porém assim lhe chamam. Os automobilistas,
impacientes, com o pé no pedal da embreagem,
mantinham em tensão os carros, avançando, recuando,
como cavalos nervosos que sentissem vir no ar a chibata.
Os peões já acabaram de passar, mas o sinal de caminho
livre para os carros vai tardar ainda alguns segundos, há
quem sustente que esta demora, aparentemente tão
insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de
semáforos existentes na cidade e pelas mudanças
sucessivas das três cores de cada um, é uma das causas
mais consideráveis dos engorgitamentos da circulação
automóvel, ou engarrafamentos, se quisermos usar o
termo corrente.
O sinal verde acendeu-se enfim, bruscamente os carros
arrancaram, mas logo se notou que não tinham arrancado
todos por igual. O primeiro da fila do meio está parado,
deve haver ali um problema mecânico qualquer, o
acelerador solto, a alavanca da caixa de velocidades que
se encravou, ou uma avaria do sistema hidráulico,
blocagem dos travões, falhas do circuito elétrico, se é que
não se acabou simplesmente a gasolina, não seria a
primeira vez que se dava o caso. O novo ajuntamento de
peões que está a formar-se nos passeios vê o condutor do
automóvel imobilizado a esbracejar por trás do párabrisas, enquanto os carros atrás dele buzinam frenéticos.
Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos a
empurrar o automóvel empanado para onde não fique a
estorvar o trânsito, batem furiosamente nos vidros
fechados, o homem que está lá dentro vira a cabeça pra
eles, a um lado, a outro, vê-se que grita qualquer coisa,
pelos movimentos da boca percebe-se que repete uma
palavra, uma não, duas, assim é realmente, consoante se
vai ficar a saber quando alguém, enfim, conseguir abrir
uma porta. Estou cego.
(Saramago, em Ensaio sobre a cegueira, Editora
Companhia das Letras, 1995, págs. 11-12).
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QUESTÃO 1_____________________________________
O texto é:
a) Narrativo com argumentação convincente.
b) Dissertativo com uso de palavras e expressões de
cunho conotativo.
c) Dissertativo-argumentativo com uso de palavras e
expressões de cunho denotativo.
d) É narrativo com aspectos descritivos.
e) É meramente descritivo.
QUESTÃO 2_____________________________________
Entre as orações do segundo período do texto ( linhas
1– 3) ocorre uma relação semântica de:
a) Tempo
b) Causa
c) Condição
d) Modo
e) Consequência
QUESTÃO 3_____________________________________
Em “ ...mas logo se notou que não tinham arrancado
todos por igual” ( Linhas 21 – 22) O “que” :
a) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva subjetiva.
b) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva objetiva direta.
c) É conjunção integrante introduzindo uma oração
subordinada substantiva predicativa.
d) É pronome relativo introduzindo uma oração
subordinada adjetiva restritiva.
e) É pronome relativo introduzindo uma oração
subordinada adjetiva explicativa.
QUESTÃO 4_____________________________________
Observe o fragmento: “...deve haver ali um problema
mecânico qualquer”. A flexão verbal está correta, assim
como em:
a) Devem haver pessoas intransigentes na sala.
b) Devem haver problemas mecânicos quaisquer.
c) Deve ocorrer reuniões extraordinárias naquela
empresa.
d) Devem ocorrer dificuldades durante o trajeto.
e) Deve existir animais silvestres na Chapada.
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QUESTÃO 5_____________________________________
Dele ( linha 31) e Eles ( linha 36) têm como referente
textual respectivamente:
a) O condutor do automóvel e alguns condutores.
b) O ajuntamento de peões e os vidros fechados.
c) Para-brisas e carros.
d) O automóvel e os peões.
e) Para-brisas e peões.
QUESTÃO 6_____________________________________
Assinale a alternativa cujas palavras passaram pelo
mesmo processo de formação:
a) Engarrafamentos e corrente
b) Passadeira, nervosos
c) Simplesmente e automóvel
d) Furiosamente e consoante
e) Embreagem, semáforo
QUESTÃO 7_____________________________________
Deve-se empregar o acento indicador de crase na
alternativa:
a) Você já disse a sua amiga que lhe quero bem?
b) Fui até a praça observar os transeuntes da cidade.
c) Voltarei a casa logo que puder.
d) Ficarei a longa distância do lugar fétido.
e) Eu fiz referência aquele fato que testemunhei.
QUESTÃO 8_____________________________________
Observe as proposições:
I – Informei-lhe de que era muito tarde para chorar.
II – Avise-o de que o pai o espera.
III – Preveni-lhe contra o ataque das abelhas.
IV – Deus lhe perdoou a falta.
A regência está correta:
a) Em I, II, III e IV
b) Em I, II e III
c) Em II, III e IV
d) Em II e IV
e) Em II apenas
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QUESTÃO 9_____________________________________
No período: “ Os automobilistas, impacientes, com o pé
no pedal da embreagem, mantinham em tensão os
carros, avançando, recuando, como cavalos nervosos
que sentissem vir no ar a chibata”.O fragmento
destacado assinala a figura de linguagem:
a) Metáfora
b) Prosopopeia
c) Comparação
d) Hipérbole
e) Metonímia
QUESTÃO 10____________________________________
Observe os períodos e as ocorrências do “A” neles
destacados:
I - “...há quem sustente que esta demora, aparentemente
tão insignificante, se a multiplicarmos pelos milhares de
semáforos existentes na cidade e pelas mudanças...”
II - “...Alguns condutores já saltaram para a rua, dispostos
a empurrar o automóvel empanado para onde não fique a
estorvar o trânsito,...”
A respectiva classificação é:
a) Pronome oblíquo átono, artigo definido, artigo
definido.
b) Artigo definido, artigo definido, artigo definido.
c) Pronome oblíquo átono, pronome oblíquo átono,
pronome oblíquo átono.
d) Pronome oblíquo átono, preposição, preposição.
e) Preposição, preposição, preposição.

CONHECIMENTOS GERAIS E
ATUALIDADES
QUESTÃO 11____________________________________
Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010), o
município de Cedro (PE) possui uma população de
10.778 habitantes, distribuídos nos 171,64 km² do
território municipal. Assim, é correto afirmar que a
densidade demográfica do município de Cedro (PE) é de:
a) 1.314,60 hab/km²
b) 62,79 hab/km²
c) 80 hab/km²
d) 114,50 hab/km²
e) 1.716,4 hab/km²

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO – PE
CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2011

2

UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ
ENFERMEIRO DO PSF
SUPERIOR COMPLETO

QUESTÃO 12____________________________________
No dia 10 de julho de 2011 o Estatuto da Cidade (Lei
10.257/2001) completou 10 anos de vigência. O referido
diploma legal, que regulamenta os artigos 182 e 183 da
Constituição Federal de 1988, estabelece em seu artigo
41, inciso I, que o Plano Diretor é obrigatório para
cidades:
a) Com menos de 20 mil habitantes
b) Com mais de 50 mil habitantes
c) Com mais de 20 mil habitantes
d) Com mais de 100 mil e menos de 500 mil habitantes
e) Com população entre 10 mil e 100 mil habitantes
QUESTÃO 13____________________________________
Pernambuco é o segundo maior estado da Região
Nordeste em população (8.796.448 habitantes), atrás
apenas do estado da Bahia (14.016.906 habitantes).
Segundo dados do IBGE (Censo Demográfico 2010),
1.744.238 pernambucanos residem em comunidades
classificadas como rurais. Com base nessas informações
podemos afirmar que a taxa de urbanização do estado
de Pernambuco é de:
a) 80,17%
b) 76,5%
c) 84,0%
d) 79,8%
e) 55,6%
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QUESTÃO 14____________________________________
Em 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU), ao
analisar os maiores problemas mundiais, estabeleceu 8
Objetivos do Milênio (ODM), que no Brasil são
chamados de 8 Jeitos de Mudar o Mundo.

O gráfico acima apresenta a proporção de moradores do
município do Cedro (PE) que se encontravam abaixo da
linha da pobreza e indigência em 2010. São considerados
abaixo da linha da pobreza os que possuem rendimento
per capita menor que 1/2 salário mínimo. No caso da
indigência, este valor será inferior a 1/4 de salário
mínimo.
Os dados anteriores fazem parte dos indicadores que
medem o desempenho dos municípios quanto aos
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e referem-se a
qual dos objetivos apresentados a seguir?
a) Educação Básica de qualidade para todos.
b) Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente.
c) Igualdade entre sexos e valorização da mulher.
d) Melhorar a saúde das gestantes.
e) Acabar com a fome e a miséria.
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QUESTÃO 15____________________________________
No dia 7 de junho de 2011, o então Ministro da Casa
Civil, Antônio Palocci, pediu demissão do cargo que
ocupava no governo, após acusações de que teria
multiplicado por 20 o seu patrimônio em quatro anos.
Indique a alternativa na qual consta quem ocupou o
Ministério da Casa Civil da Presidência da República após
a saída do ex- ministro Antônio Palocci.
a) Celso Amorim
b) Gleisi Hoffmann
c) Ideli Salvatti
d) Carlos Lupi
e) Ana Arraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16____________________________________
Para a implantação de uma Equipe de Saúde da Família,
de acordo com a nova portaria da Atenção Básica, de nº
2.027 de 25 de agosto de 2011, é incorreto afirmar que:
a) Cada Equipe de Saúde da Família pode ter no máximo
12 (doze) Agentes Comunitários de Saúde e cada um
deles deve ficar responsável por no máximo 750 pessoas.
b) A Unidade Básica de Saúde deve ter no mínimo um
consultório médico, um consultório de enfermagem, uma
sala de recepção, um local para arquivos e registros, uma
sala de vacina, uma sala de cuidados básicos de
enfermagem e um sanitário.
c) A equipe multiprofissional deve ser
formada
minimamente por um médico, um enfermeiro, um auxiliar
ou técnico de enfermagem e ACS.
d) A população máxima a ser atendida pela Equipe de
Saúde da Família é de 4.000 (quatro mil) pessoas.
e) A carga horária a ser cumprida pelos profissionais de
saúde é de 40 horas semanais, à exceção dos profissionais
médicos.
QUESTÃO 17____________________________________
Ainda de acordo com a Portaria nº 2.027, de 25 de
agosto de 2011, que altera a Portaria nº 648/GM/MS, de
28 de março de 2006, a Equipe de Saúde da Família é
denominada Equipe Transitória quando:
I-A Equipe de Saúde da Família atende de forma
passageira a população adscrita.
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II-Possui 01 (um) médico cumprindo 20 horas semanais e
os demais profissionais cumprindo carga horária semanal
de 40 horas.
III-Possui 02 (dois) profissionais médicos integrados a uma
equipe, cumprindo individualmente jornada de 20 (vinte)
horas semanais.
IV-O município receberá repasse mensal equivalente a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor do incentivo
financeiro (PAB- Variável) referente a cada ESF.
V-O município receberá repasse mensal equivalente a
60% (sessenta por cento) do valor do incentivo financeiro
(PAB- Variável) referente a cada ESF.
Podemos então afirmar que:
a) Apenas o item I é verdadeiro
b) Apenas os itens II e IV são verdadeiros
c) Os itens I, III e V são verdadeiros
d) Os itens III e IV são verdadeiros
e) Apenas os itens II e V são verdadeiros
QUESTÃO 18___________________________________ _
Sobre os Sistemas de Informação em Saúde, é incorreto
afirmar:
a) SINAN é o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação de Vigilância Epidemiológica.
b) O SIH é o Sistema de Autorização em Internação
Hospitalar.
c) O SISVAN é o Sistema de Informação de Vigilância
Alimentar e Nutricional.
d) O SIH é o Sistema de Informação Hospitalar.
e) O SINASC é o Sistema de Informação sobre Nascidos
Vivos.
QUESTÃO 19___________________________________ _
Sobre o SIAB é correto afirmar:
a) O Sistema de Informação da Atenção Básica contém
informações relativas apenas ao trabalho dos Agentes
Comunitários de Saúde.
b) A Ficha A, que é preenchida pelo Agente Comunitário
de Saúde, é preenchida apenas uma vez durante a
primeira visita à família, não precisando, portanto ser
atualizada.
c) Os Relatórios SSA2 e SSA4 são exemplos de
Instrumentos de coleta de dados.
d) A Ficha A e a Ficha D são exemplos de Instrumentos de
consolidação dos dados.
e) Os relatórios PMA2 e PMA4 são exemplos de
Instrumentos de consolidação dos dados.
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QUESTÃO 20____________________________________
Uma criança com a idade de 12 meses, com esquema de
vacinação em dia, chega a uma Unidade Básica de Saúde
da Família para ser vacinada. De acordo com o esquema
básico de vacinação do Ministério da Saúde, essa criança
deve tomar:
a) A primeira dose da Tríplice bacteriana e a primeira dose
da Tríplice viral.
b) O reforço da Tríplice viral e o reforço da Vacina
Pneumocócica.
c) A primeira dose da Tríplice Viral e o reforço da Vacina
Pneumocócia.
d) O reforço da Tríplice bacteriana e o reforço da Vacina
Meningocócica.
e) O reforço da Vacina Oral Pólio e o reforço da Tríplice
bacteriana.
QUESTÃO 21____________________________________
A vacina Tríplice Viral deve ser aplicada:
a) Apenas uma vez, sendo aos doze meses de idade.
b) A primeira dose aos doze meses de idade e a segunda
dose aos quatro anos de idade.
c) A primeira dose aos quinze meses de idade e o reforço
aos quatro anos de idade.
d) A primeira dose aos doze meses e a segunda dose aos
três anos de idade.
e) A primeira dose aos quinze meses de idade e o reforço
aos três anos de idade.
QUESTÃO 22____________________________________
Sobre os Eventos adversos pós-vacinação, é incorreto
afirmar:
a) Qualquer unidade de saúde pública ou privada deve
notificar a ocorrência de eventos adversos pós-vacinação.
b) Os eventos adversos pós-vacinação são classificados
em leve, moderado e grave.
c) Os eventos adversos graves devem ser notificados por
telefone imediatamente ao nível hierárquico superior.
d) Apenas os eventos adversos graves devem ser
notificados.
e) Para fins de Vigilância Epidemiológica, o tempo máximo
para se considerar a investigação iniciada em tempo
oportuno é de 48 horas após a notificação.
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QUESTÃO 23____________________________________
Sobre o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF,
podemos afirmar que:
a) Foi criado pelo Ministério da Saúde em 2010.
b) O NASF tipo 1 é composto por no mínimo cinco
profissionais de nível superior, entre eles: psicólogo,
assistente
social,
farmacêutico,
fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, médico ginecologista, profissional da
educação física, médico homeopata, nutricionista, médico
acupunturista, médico pediatra, médico psiquiatra e
terapeuta ocupacional.
c) O NASF tipo 2 é composto por no mínimo três
profissionais de nível superior, entre eles: psicólogo,
assistente
social,
farmacêutico,
fisioterapeuta,
fonoaudiólogo, profissional da educação física,
nutricionista e terapeuta ocupacional.
d) Cada equipe de NASF 1 deve estar vinculado a um
mínimo de sete e máximo de vinte equipes de SF, exceto
nos estados da região Norte, onde o número mínimo
passa a ser cinco.
e) O NASF 2 deve se vincular a no mínimo três equipes de
Saúde da Família.
QUESTÃO 24____________________________________
A redução da mortalidade materna no Brasil é ainda um
desafio para os serviços de saúde e a sociedade como
um todo. As altas taxas encontradas se configuram como
uma violação dos direitos humanos de mulheres e um
grave problema de saúde pública. Sobre a mortalidade
materna, é verdade afirmar que:
a) A razão da mortalidade materna relaciona as mortes
maternas obstétricas diretas e indiretas com o número de
nascidos vivos, e é expresso por 100.000 nascidos vivos.
b) A criação e o fortalecimento dos comitês de
mortalidade materna não funcionam como uma
estratégia para a prevenção do óbito materno.
c) Morte materna é a morte de uma mulher durante a
gestação ou até 30 dias após o término da gestação,
independentemente da duração ou da localização da
gravidez.
d) O óbito materno não é considerado evento de
notificação compulsória.
e) Morte materna obstétrica direta é aquela resultante de
doenças que existiam antes da gestação ou que se
desenvolveram durante esse período, não provocadas por
causas obstétricas diretas, mas agravadas pelos efeitos
fisiológicos da gravidez.
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QUESTÃO 25____________________________________
De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica,
são áreas estratégicas para operacionalizar a Atenção
Básica, com exceção de:
a) Saúde da criança, Saúde do adolescente e Saúde da
Mulher.
b) Saúde do idoso, a eliminação da desnutrição infantil e
Promoção da Saúde.
c) Eliminação da hanseníase, Saúde Bucal e o controle da
hipertensão arterial.
d) A eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose
e o controle do diabetes melittus.
e) Saúde da criança, Saúde da mulher e Saúde do Idoso.
QUESTÃO 26____________________________________
São atribuições dos profissionais da Equipe de Saúde da
Família, de acordo com a Política Nacional de Atenção
Básica:
a) Promover a mobilização e a participação da
comunidade, buscando efetivar o controle social é
atribuição apenas do Agente Comunitário de Saúde (ACS).
b) Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos
de notificação compulsória é atribuição de todos os
profissionais da Equipe de Saúde da Família, com exceção
do dentista.
c) Contribuir e participar das atividades de Educação
Permanente dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e
THD é atribuição do Enfermeiro.
d) Acompanhar, por meio de visita domiciliar trimestral,
todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade,
de acordo com as necessidades definidas pela equipe, é
atribuição do ACS.
e) Participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde da
Família é atribuição apenas do enfermeiro.
QUESTÃO 27____________________________________
No que diz respeito à Saúde do Adolescente, é incorreto
afirmar que:
a) A caderneta de Saúde do Adolescente é um
instrumento que contém informações importantes sobre
prevenção de doenças, imunização, promoção da saúde,
entre outras.
b) O calendário de vacinação do adolescente compreende
vacinas a serem administradas na faixa etária de 11 a 19
anos.
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c) As vacinas a serem administradas no adolescente são: a
dT (Dupla tipo adulto), a Hepatite B, a Febre amarela e a
Tríplice Viral.
d) A vacina dT deve ser administrada em três doses, com
intervalo de dois meses entre cada dose.
e) O Programa Saúde na Escola – PSE é uma estratégia de
integração entre os Ministérios da Saúde e Educação e
propõe uma atenção apenas de prevenção à saúde das
crianças.
QUESTÃO 28____________________________________
Sobre a Saúde do Idoso, podemos afirmar que:
a) A caderneta de Saúde do Idoso é um instrumento
apenas de identificação da pessoa idosa.
b) A principal causa de mortalidade de Idosos no Brasil,
em 2007, foram as doenças do aparelho respiratório.
c) São diretrizes para a atenção integral à saúde do idoso:
a promoção do envelhecimento ativo e saudável, a
manutenção e reabilitação da capacidade funcional e
apoio ao desenvolvimento de cuidados informais.
d) A Equipe de Saúde da Família deve trabalhar somente
com os idosos impossibilitados de se locomover.
e) Não é obrigatória a comunicação de casos suspeitos ou
confirmados de maus-tratos contra a pessoa idosa pelos
profissionais da Saúde da Família.
QUESTÃO 29____________________________________
De acordo com o preconizado atualmente pelo
Ministério da Saúde, para haver impacto na redução da
incidência e/ou mortalidade por câncer de colo de útero,
o exame citopatológico deve ser realizado em mulheres
na faixa etária de:
a) 20 a 59 anos de idade.
b) 25 a 59 anos de idade.
c) 15 a 59 anos de idade.
d) 25 a 49 anos de idade.
e) 25 a 60 anos de idade.
QUESTÃO 30____________________________________
É doença de notificação compulsória imediata:
a) Coqueluche
b) Hanseníase
c) Dengue com complicações
d) Influenza Humana
e) Atendimento antirrábico
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QUESTÃO 31
É doença sexualmente transmissível de notificação
compulsória:
a) Cancro Mole
b) Donovanose
c) Condiloma Acuminado (HPV)
d) Herpes
e) Hepatites Virais
QUESTÃO 32
Sobre o novo esquema de tratamento para a
Tuberculose, podemos afirmar que:
a) Essas mudanças se aplicam para indivíduos com menos
de 10 anos de idade.
b) Houve a introdução de Estreptomicina como quarto
fármaco nos dois primeiros meses do esquema básico.
c) Nessa fase intensiva do tratamento (dois primeiros
meses) os comprimidos são formulados com doses
aumentadas de Isoniazida e Pirazinamida em relação às
atualmente utilizadas no Brasil.
d) Ainda para a fase intensiva do tratamento, os
comprimidos se apresentam com dose fixa combinada
dos 4 fármacos (4 em 1).
e) Não será mais necessária a supervisão do tratamento
do paciente.

QUESTÃO 34
O SIAB, Sistema de Informação em Atenção Básica, foi
modificado em 2011 para atender às necessidades do
monitoramento e avaliação por meio de indicadores de
saúde, e, juntamente com a avaliação in loco das
equipes, viabilizar a certificação de qualidade dos
serviços e equipes da AB. Assinale a alternativa que não
contém uma modificação ocorrida na nova versão do
SIAB:
a) Inclusão na ficha A de informações sobre o Programa
Bolsa Família.
b) Inclusão dos registros de atendimentos em saúde
mental, saúde do adolescente, de usuários de álcool e
drogas para os tipos de atendimento do médico e do
enfermeiro.
c) Para o cirurgião-dentista, este registrará tanto os
encaminhamentos realizados para a área especializada da
saúde bucal, como o diagnóstico de alteração de mucosa.
d) Houve inclusão também de informações referentes ao
atendimento médico.
e) Na Ficha A, foi incluída também informação sobre a
inscrição da família no Cadastramento Único de
Programas Sociais do Governo Federal.

QUESTÃO 33
Sobre as Redes de Atenção à Saúde (RAS), não é verdade
afirmar que:
a) Os objetivos de uma RAS são melhorar a qualidade da
atenção, a qualidade de vida das pessoas usuárias, os
resultados sanitários do sistema de atenção à saúde, a
eficiência na utilização dos recursos e a equidade em
saúde.
b) Funcionam sob a coordenação da Atenção Secundária à
Saúde.
c) A concepção de hierarquia é substituída pela de
poliarquia e o sistema organiza-se sob a forma de uma
rede horizontal de atenção à saúde.
d) Focam-se no ciclo completo de atenção a uma
condição de saúde.
e) Convocam uma atenção integral com intervenções
promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras,
reabilitadoras e paliativas.
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QUESTÃO 35
No Relatório de Produção de Marcadores – Ficha
complementar (PMA2 - C) da nova versão do SIAB houve
inclusão de informações sobre o atendimento médico.
Sobre essa alteração, não é correto afirmar:
a) Nesses registros devem estar informações da
população residente na área de abrangência da equipe
assim como para residentes fora da área.
b) As consultas médicas aos hipertensos e diabéticos de
sua área de abrangência são consideradas consultas
médicas de cuidado continuado.
c) As consultas médicas de demanda imediata referem-se
ao atendimento que é prestado aos agravos à saúde que
apresentam risco de vida e, por isso, necessitam de
assistência imediata para recuperação do estado de saúde
ou estabilização/suporte de vida e encaminhamento a
outro ponto da rede.
d) As consultas médicas de demanda agendada referemse ao atendimento que é realizado ao usuário após
agendamento da consulta pelo Agente Comunitário de
Saúde.
e) O atendimento de urgência com observação refere-se à
consulta médica em que o usuário fica em observação na
unidade básica, com ou sem medicação, para recuperação
do estado de saúde ou estabilização e encaminhamento
seguro a outro ponto da rede.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
QUESTÃO 36
Avalie os itens abaixo.
I. Quando um médico orienta a um jovem sem fator de
risco para manter seu nível de atividade física, ele está
realizando prevenção primária.
II. Ao solicitar uma glicemia de jejum a um paciente de 45
anos com obesidade, é considerado prevenção
secundária.
III. Ao prescrever inibidor da enzima de angiotensina a um
hipertenso para evitar eventos cardiovasculares, é
considerado prevenção terciária.
Marque o item correto.
a) Apenas o item I está correto
b) Apenas o item II está correto
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c) Apenas o item III está correto
d) Apenas os itens II e III estão corretos
e) Os itens I, II e III estão corretos
Leia o caso abaixo e responda às questões 37 e 38.
Paciente do sexo masculino, 54 anos, vai a consulta com
médico de família para acompanhamento da hipertensão.
O paciente refere passado de infarto do miocárdio, refere
ser tabagista e sedentário, não faz uso de bebidas
alcoólicas e faz dieta hipossódica. Durante o exame físico,
o médico percebe que o paciente se encontra acima do
peso e com uma hérnia de parede abdominal, apresenta
pressão arterial controlada e aparelho cardiopulmonar
sem alteração. Como conduta, o médico orienta abolir o
tabagismo e iniciar a prática regular de atividade física,
prescreve a medicação para controle da hipertensão,
solicita exames laboratoriais e eletrocardiograma,
encaminha ao nutricionista e a um cardiologista para
avaliação do risco cirúrgico.
QUESTÃO 37
O princípio do Sistema Único de Saúde contemplado no
caso acima é?
a) Descentralização
b) Integralidade
c) Igualdade
d) Universalidade
e) Acesso
QUESTÃO 38
Em relação ao Risco Cardiovascular Global, podemos
classificar o risco do paciente acima em?
a) Baixíssimo risco cardiovascular.
b) Baixo risco cardiovascular.
c) Moderado risco cardiovascular.
d) Alto risco cardiovascular.
e) Não é possível calcular o risco cardiovascular neste
caso sem o resultado dos exames laboratoriais.
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QUESTÃO 39
A Política Nacional de Atenção Básica estabelece
diretrizes e normas de organização da Atenção Básica
para o Programa Saúde da Família (PSF). Marque o item
que se encontra de acordo com essas normas.
a) Utilizar tecnologias de elevada complexidade e baixa
densidade, que devem resolver os problemas de saúde de
maior frequência e relevância em seu território.
b) Planejar e desenvolver atividades de acordo com os
dados epidemiológicos nacionais.
c) A Equipe de Saúde da Família deve ser composta por,
no mínimo, médico, enfermeiro e agentes comunitários
de saúde.
d) O trabalho deve está focado no atendimento médico.
e) Responsabilidade da assistência resolutiva à demanda
espontânea não é da atenção básica.
QUESTÃO 40
Uma das ferramentas bastante utilizada na Estratégia
Saúde da Família é a Atenção Domiciliar. Em relação a
esse tema avalie os itens abaixo.
I.É destinada apenas àqueles usuários acamados e com
problema de saúde descompensado.
II.Permite a observação das condições de vida, de
habitação e a dinâmica familiar, o que pode influenciar na
decisão terapêutica.
III.Internação domiciliar e busca ativa de faltosos são
exemplos de tipos de atenção domiciliar.
Marque o item correto
a) Apenas o item I está correto
b) Apenas o item II está correto
c) Apenas os itens I e II estão corretos
d) Apenas os itens II e III estão corretos
e) Os itens I, II e III estão corretos
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Assinatura do Candidato
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