
 
   

 
 

   
 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO NM - 02 
CARGO:  ATENDENTE SOCIAL    

DATA: 05/06/2016 – HORÁRIO: 9h às 12h (horário do P iauí) 
 

 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 40 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da prova. 
OBS:  Para realizar sua prova, use apenas o material menci onado acima e, em 
hipótese alguma, papéis para rascunhos.  

02. Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com 
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA. 

03. Após a conferência, você deverá assinar seu nome completo, no espaço próprio do 
CARTÃO-RESPOSTA utilizando caneta esferográfica com tinta de cor azul ou 
preta. 

04. Escreva o seu nome nos espaços indicados na capa deste CADERNO DE 
QUESTÕES, observando as condições para tal (assinatura e letra de forma), bem 
como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de 
inscrição. 

05. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas de 
sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo 
reservado para tal fim. 

06. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído. 

07. Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas classificadas com 
as letras (A), (B), (C), (D) e (E); assinale apenas uma alternativa para cada questão, 
pois somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. A marcação em 
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja 
correta ; também serão nulas as marcações rasuradas. 

08. As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado. 
09. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos 

sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

10. Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão 
levados em conta. 

11. Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE 
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-
RESPOSTA, que deverão conter sua assinatura. 

12. O tempo de duração para esta prova é de 3 (três) horas.  
13. Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova 

depois de 1h e 30minutos do início de sua prova. 
14. O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do Cartão-

Resposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato. 
 
 
 
 

Nº DE INSCRIÇÃO 

      
 
____________________________________________________________ 

Assinatura 

 
____________________________________________________________ 

Nome do Candidato (letra de forma) 
 
 

Universidade  
Estadual do Piauí  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto para as questões de 01 a 10. 

 

Os limites da fome 

O jejum não é para todo mundo. Confira em que casos é preciso tomar cuidado redobrado. 

 

É importante lembrar que os corpos não respondem todos da mesma maneira ao jejum. A maior parte 

dos estudos feitos até o momento se prestou a analisar a eficiência da dieta na queima de gordura e trabalhou com 

pacientes obesos e com sobrepeso. Assim, não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos em pessoas cujo 

Índice de Massa Corporal (IMC) esteja dentro do limite recomendado – e pessoas abaixo do peso certamente não 

devem se arriscar. O conselho vale também para crianças, adolescentes e idosos: enquanto uns estão em fase de 

crescimento, os outros já possuem funções fisiológicas mais lentas, podendo perder massa magra. As mulheres 

também precisam de acompanhamento: o ciclo menstrual pode se desregular. 

[...] 

(Revista Superinteressante. Edição 357-A. Fevereiro/2016. Os limites da fome-p32) 

 

QUESTÃO 01 _______________________________________________________________________ 

Estariam, conforme o texto, entre aqueles que devem ser cautelosos, ao se submeterem à prática de 

jejum: 

a) Obesos e crianças. 

b) Obesos e mulheres. 

c) Pessoas abaixo do peso e mulheres. 

d) Crianças e pessoas com sobrepeso. 

e) Idosos e pessoas com sobrepeso. 

QUESTÃO 02 _______________________________________________________________________ 

Conforme empregada(s) no texto,  

a) As palavras fome e jejum dizem respeito à prática de abstinência de alimentação quando feita sem 

orientação médica. 

b) A palavra fome diz respeito somente à privação forçada de alimentação. 

c) A palavra jejum diz respeito somente à falta de alimentação praticada espontaneamente. 

d) As palavras fome e jejum estão relacionadas, de alguma forma, à falta de alimentação. 

e) A palavra jejum diz respeito somente à privação forçada de alimentação.  

QUESTÃO 03 _______________________________________________________________________ 

 No texto, as palavras destacadas em: enquanto uns  estão em fase de crescimento, os  outros  já 

possuem funções fisiológicas mais lentas, retomam, respectivamente 

a) Crianças/ adolescentes; e idosos. 

b) crianças e pessoas abaixo do peso. 

c) adolescentes e pacientes obesos. 

d) pacientes com sobrepeso e crianças. 

e) pacientes obesos e idosos. 
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QUESTÃO 04 _______________________________________________________________________ 

No texto, a palavra ou expressão que confere ideia de inclusão ao contexto encontra-se destacada em 

a) É importante  lembrar que os corpos não respondem todos da mesma maneira ao jejum. 

b) A maior parte dos estudos feitos até o momento  se prestou a analisar a eficiência da dieta... 

c) Assim , não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos... 

d) ... pessoas abaixo do peso certamente  não devem se arriscar. 

e) O conselho vale também  para crianças, ... 

 

Trecho para as questões 05 e 06: ... o ciclo menstrual pode se desregular. 

QUESTÃO 05 _______________________________________________________________________ 

No trecho, a palavra pode  indica sobre o que se pretende afirmar   

a) certeza absoluta. 

b) possibilidade de ocorrência. 

c) negação. 

d) contestação. 

e) reafirmação. 

QUESTÃO 06 _______________________________________________________________________ 

Na palavra des regular, o segmento destacado agrega à palavra original a ideia de ação 

a) contrária. 

b) que se confirma. 

c) de continuidade. 

d) de complementaridade. 

e) de retificação. 

QUESTÃO 07 _______________________________________________________________________ 

A palavra cuja pronúncia é diferenciada no singular e no plural é aquela que se encontra, no plural, 

destacada em  

a) Confira em que casos  é preciso tomar cuidado redobrado. 

b) O conselho vale também para crianças, adolescentes ... 

c) ... e trabalhou com pacientes obesos  e com sobrepeso. 

d) O conselho vale também para crianças, adolescentes e idosos :... 

e) ... os outros já possuem funções fisiológicas  mais lentas, ... 
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QUESTÃO 08 _______________________________________________________________________ 

Assinale a opção cuja palavra destacada tem a mesma função morfológica e mesmo tipo daquela 

sublinhada em: e pessoas abaixo do peso certamente  não devem se arriscar. 

a) O jejum não é para  todo mundo. 

b) ... os outros já possuem funções fisiológicas mais  lentas, ...  

c) ... e trabalhou com  pacientes obesos e com sobrepeso. 

d) ... enquanto uns  estão em fase de crescimento, ... 

e) ... Assim , não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos ... 

 

QUESTÃO 09 _______________________________________________________________________ 

No excerto: Assim , não é comprovado que os efeitos sejam os mesmos em pessoas cujo Índice de 

Massa Corporal (IMC) esteja dentro do limite recomendado..., a palavra em destaque, textualmente, 

sinaliza para uma 

a) justificativa da afirmação anterior, que parece duvidosa. 

b) reafirmação do que fora dito antes. 

c) conclusão do pensamento anteriormente expresso. 

d) negação da discussão anterior.      

e) contradição quanto ao que fora dito anteriormente. 

 

QUESTÃO 10 _______________________________________________________________________ 

Das opções abaixo, aquela na qual o termo sublinhado difere dos demais quanto a sua função sintática é 

a) As mulheres  também precisam de acompanhamento:...  

b) ... o ciclo menstrual  pode se desregular. 

c) O conselho  vale também para crianças, adolescentes... 

d) ...os corpos  não respondem todos da mesma maneira ao jejum. 

e) ... enquanto  uns estão em fase de crescimento ... 
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LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

QUESTÃO 11 _______________________________________________________________________ 

Em relação ao processo de estruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil é INCORRETO 

afirmar: 

a) encontrou maior solidez quando passou a ser formado por um conjunto de serviços financiados 

pela iniciativa privada. 

b) encontrou legitimidade a partir da inclusão da saúde como um direito fundamental do cidadão, 

conforme previsto na Constituição Federal de 1988. 

c) foi instituído a partir da Lei 8.080/1990, que definiu as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. 

d) tem como uma de suas características a participação da comunidade em sua gestão. 

e) recebeu forte incentivo à descentralização político-administrativa das ações do SUS, promovendo a 

municipalização das ações e a regionalização na prestação dos serviços. 

QUESTÃO 12 _______________________________________________________________________ 

A garantia de acesso, por parte de qualquer cidadão, às ações e serviços públicos de saúde e aos 

serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) atende a 

que princípio do SUS? 

a) Integralidade. 

b) Regionalização. 

c) Universalidade. 

d) Equidade. 

e) Hierarquização. 

QUESTÃO 13 _______________________________________________________________________ 

Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO, 

a) gerir e executar os serviços públicos de saúde no município. 

b) participar do planejamento, programação e organização da regionalização do SUS em articulação 

com a direção estadual. 

c) executar os serviços de vigilância epidemiológica. 

d) gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros. 

e) coordenar e, em caráter complementar, executas ações e serviços de vigilância sanitária. 

QUESTÃO 14 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa que indica uma modificação recente da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990): 

a) Execução das ações de vigilância em saúde do trabalhador. 

b) Estabelecimento do atendimento domiciliar e internação domiciliar. 

c) Controle e fiscalização de imunobiológicos e hemoderivados. 

d) Fiscalização e inspeção de alimentos. 

e) Prestação de assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios. 
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QUESTÃO 15 _______________________________________________________________________ 

Com a reorganização do sistema de saúde brasileiro, tem-se na Atenção Primária à Saúde o primeiro 

contato das pessoas com o sistema de saúde, sem restrição de acesso, independente de gênero, 

condições socioculturais e problemas de saúde. Um dos exemplos atuais de primeiro contato com o 

sistema de saúde, por meio da Atenção Primária à Saúde, é: 

a) Serviços de urgências e emergência referenciados. 

b) Ambulatórios especializados. 

c) Centros de referência em oncologia. 

d) Estratégia Saúde da Família. 

e) Hospitais especializados. 

QUESTÃO 16 _______________________________________________________________________ 

São exemplos de ações previstas na Política Nacional de Promoção da Saúde, EXCETO, 

a) orientação sobre alimentação saudável. 

b) oferta de medicamentos contra meningite. 

c) prevenção e controle do tabagismo. 

d) redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito. 

e) incentivo à prática de atividade física. 

QUESTÃO 17 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa que se refere ao indicador que mede o risco de morte para as crianças durante o 

primeiro ano de vida: 

a) coeficiente de mortalidade geral. 

b) coeficiente de mortalidade perinatal. 

c) coeficiente de mortalidade neontal. 

d) coeficiente de mortalidade infantil. 

e) coeficiente de natimortalidade. 

QUESTÃO 18 _______________________________________________________________________ 

Assinale a alternativa que apresenta o sistema de informação em saúde que fornece dados sobre 

agravos e doenças de importância em saúde pública, considerados de notificação compulsória, 

detectados em todo o território nacional, permitindo descrever as suas características epidemiológicas e 

o cálculo de taxas como incidência e letalidade: 

a) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos. 

b) Sistema de Informações sobre Mortalidade. 

c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação. 

d) Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde. 

e) Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde. 
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QUESTÃO 19 _______________________________________________________________________ 

Em relação à epidemiologia das doenças transmissíveis, assinale a alternativa CORRETA: 

a) Período de transmissibilidade: período em que o agente infeccioso pode ser transferido a partir de 

uma pessoa infectada. 

b) Patogenicidade: capacidade de produzir casos graves e fatais. 

c) Virulência: capacidade de desenvolver sintomas em maior ou menor proporção no hospedeiro 

infectado. 

d) Período de incubação: intervalo de tempo entre a exposição a um agente infeccioso e a cura da 

doença. 

e) Dose infectante: quantidade de vacina contra doença transmissível necessária para iniciar um efeito 

adverso. 

QUESTÃO 20 _______________________________________________________________________ 

A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e 

programas do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta característica refere-se ao princípio da: 

a) Indissociabilidade entre atenção e gestão. 

b) Corresponsabilidade dos sujeitos e coletivos. 

c) Autonomia dos sujeitos e coletivos. 

d) Classificação de risco. 

e) Transversalidade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 _______________________________________________________________________ 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Encontra-

se organizado em torno dos princípios de que a saúde é um direito fundamental do ser humano e um 

dever 

a) do Estado para garantir esse direito fundamental.  

b) da sociedade para garantir esse direito fundamental 

c) da família para garantir esse direito fundamental.  

d) de todos para garantir esse direito fundamental.  

e) dos profissionais de saúde, para garantir esse direito fundamental.  

 

QUESTÃO 22 _______________________________________________________________________ 

Atender bem a quem telefona para seu local de trabalho é um aprendizado que vale literalmente ouro 

na vida corporativa. Do outro lado da linha, pode estar um usuário, um técnico em saúde, o seu chefe 

ou mesmo alguém que queira fazer uma crítica. E atender bem não quer dizer somente ser educado e 

polido. É preciso realmente ter consciência do que você está fazendo, ter bom-senso e acima de tudo 

querer ajudar quem está do outro lado da linha. Desta feita, são elementos imprescindíveis para um 

bom atendimento por telefone: 

a) Prejulgue o conteúdo da ligação para oferecer a melhor resposta. 

b) Seja pró-ativo, demonstrando interesse genuíno em ajudar e resolver as dúvidas de quem telefona. 

c) Diga somente exatamente o que você tem de informações. 

d) Seja demorado na ligação e atenda o usuário o tempo que for necessário. 

e) Cortesia, alegria, bom humor é necessário utilizar. 

 

QUESTÃO 23 _______________________________________________________________________ 

Os códigos de ética no serviço público, tanto em âmbito federal, quanto os municipais, são um conjunto 

de normas que dizem respeito à conduta dos servidores dentro de seu serviço. O código também tem 

penalidades a serem aplicadas pelo não cumprimento dessas normas. São princípios gerais no serviço 

público: 

a) Os servidores públicos podem ser leais as suas Constituições, leis e princípios éticos acima dos 

interesses privados. 

b) Os servidores poderão ter interesses financeiros, desde que não causem conflitos ao desempenho 

de sua atividade. 

c) Os servidores poderão usar seu cargo para ganhos privados. 

d) Os servidores deverão ser honestos no cumprimento de suas funções. 

e) Os servidores poderão aceitar presente ou item de valor de qualquer pessoa ou instituição que 

busca benefícios e ou serviços, afinal seria desfeita recusar um presente de um usuário dos 

serviços. 
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QUESTÃO 24 _______________________________________________________________________ 

Considere as situações a seguir:  

I. Os servidores devem agir com imparcialidade e não devem dar tratamento diferenciado a 

nenhuma organização individual ou privada. 

II. Os servidores deverão proteger e conservar o patrimônio do Estado, quando for de sua 

competência profissional. 

III. Os servidores poderão usar seu cargo para ganhos privados. 

IV. Os servidores deverão confessar fraudes, corrupção, desperdícios e abusos às autoridades 

responsáveis. 

V. Apresentar-se, habitualmente, embriagado em locais públicos.  

 

Com base no Código de Ética Profissional do Servidor Público, são VEDADAS , ao servidor, as 

situações descritas nos itens:  

a) I, II e III. 

b) II, III e V. 

c) I e II. 

d) IV e III. 

e) V, IV e I. 

 

QUESTÃO 25 _______________________________________________________________________ 

Entre os relacionamentos que temos na vida, os de trabalho são diferenciados por dois motivos: um é 

que não escolhemos nossos colegas, chefes, clientes ou parceiros; o outro é que, independentemente 

do grau de afinidade que temos com as pessoas do ambiente corporativo, precisamos funcionar bem 

com elas para realizar algo juntos. Para Regina Giannetti D. Pereira, fazer isso pode não ser fácil, mas 

é possível, se basearmos nossos relacionamentos interpessoais em cinco pilares:  

a) Autoconhecimento, conhecimento, bom-humor, cordialidade e educação. 

b) Controle emocional, solidariedade, empatia, ética, conhecimento. 

c) Autoconhecimento, empatia, assertividade, cordialidade e ética. 

d) Controle emocional, educação, solidariedade, qualidade no serviço e bom-humor. 

e) Alegria, conhecimento, expertise, proatividade e educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIP AL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: ATENDENT E SOCIAL                     11             

QUESTÃO 26 _______________________________________________________________________ 

O Acolhimento com Classificação de Risco – ACCR - se mostra como um instrumento reorganizador 

dos processos de trabalho na tentativa de melhorar e consolidar o Sistema Único de Saúde-SUS. A 

estratégia de implantação da sistemática do Acolhimento com Classificação de Risco possibilita abrir 

processos de reflexão e aprendizado institucional, de modo a reestruturar as práticas assistenciais e 

construir novos sentidos e valores, avançando em ações humanizadas e compartilhadas, pois, 

necessariamente, é um trabalho coletivo e cooperativo. A classificação de risco, tem no seu protocolo 

várias ações, entre elas a utilização de quatro cores. A cor amarela significa: 

a) Encaminhar diretamente para a sala de ressuscitação e avisar a equipe médica, acionamento de 

sinal sonoro.   

b) Não perder tempo com classificação. Atendimento em 15 minutos.  Morte iminente. 

c) Encaminhar para consulta médica, urgência menor. Avaliação em, no máximo, 1 hora. 

d) Encaminhar para consulta médica imediata; urgência, avaliação em, no máximo, 30 minutos. 

Elevado risco de morte. 

e) Encaminhar para consulta médica, urgência menor. Avaliação em, no máximo, 1 hora. Reavaliar 

periodicamente. Sem risco de morte. 

 

QUESTÃO 27 _______________________________________________________________________ 

A Classificação de Risco deve ser um instrumento para melhor organizar o fluxo de pacientes que 

procuram as portas de entrada de urgência/ emergência, gerando um atendimento resolutivo e 

humanizado. São missões do acolhimento com classificação de risco: 

a) Humanizar o atendimento e garantir um atendimento rápido e efetivo.  

b) Hierarquizar o atendimento conforme a gravidade do paciente e realizar exclusão dos casos menos 

graves. 

c) Ser bom método para diagnosticar doenças graves. 

d) Funcionar como um instrumento de ordenação e orientação da assistência, sendo um sistema de 

exclusão de demandas diferenciadas, para uma melhor regulação das demandas dos serviços de 

urgência/emergência. 

e) Ser instrumento capaz de acolher o cidadão e garantir um melhor acesso aos serviços de 

urgência/emergência, sendo ainda bom instrumento de diagnóstico de doença. 
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QUESTÃO 28 _______________________________________________________________________ 

A partir do Pacto pela Saúde, a regulação é entendida como uma ferramenta de gestão do sistema de 

saúde, e não apenas como instrumento de garantia de acesso. A Regulação de Sistemas de Saúde 

efetivada pelos atos de regulamentação, controle e avaliação de sistemas de saúde, regulação da 

atenção à saúde e auditoria sobre sistemas e de gestão contempla as seguintes ações: 

a) Elaboração de decretos, normas e portarias que dizem respeito às funções de gestão; 

Planejamento, Financiamento e Fiscalização de Sistemas de Saúde. 

b) Controle Social e Ouvidoria em Saúde; Vigilância Sanitária e Epidemiológica e assistência eficiente 

e equitativa e atender as necessidades de saúde da população. 

c) Regulação da Saúde Suplementar, Auditoria Assistencial ou Clínica e gerar informação para o 

usuário. 

d)  Avaliação e Incorporação de Tecnologias leves em Saúde priorizando os atendimentos 

humanizados. 

e) Cadastramento de estabelecimentos e profissionais de saúde no Sistema de Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde - SCNES. 

 

QUESTÃO 29 _______________________________________________________________________ 

Segundo a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde – SUS. As atribuições da 

regulação do acesso serão definidas em conformidade com sua organização e estruturação. São 

atribuições da regulação do acesso: 

a) Garantir o acesso aos serviços de saúde de forma adequada, legitimando os princípios da 

igualdade e da integralidade. 

b) Fomentar o uso e a qualificação das informações dos cadastros de usuários, estabelecimentos e 

profissionais de saúde. 

c) Elaborar, disseminar e implantar protocolos de regulação com a realização de diagnóstico, 

adequado de saúde sedo capaz de ordenar e legitimar os fluxos da assistência. 

d) Construir e viabilizar as grades de referência. 

e) Capacitar de forma permanente as equipes que atuarão nas unidades de saúde, subsidiando a 

programação hierarquizada dos profissionais para a adequada Regulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SECRETARIA MUNICIP AL DA SAÚDE - SESA - PARNAÍBA /PI – CARGO: ATENDENT E SOCIAL                     13             

QUESTÃO 30 _______________________________________________________________________ 

A Portaria (nº 204, de 17 de fevereiro de 2016 ) 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. Para fins de notificação compulsória de importância nacional, o conceito de 

Notificação Compulsória Imediata (NCI), significa que: 

a) a notificação seja realizada diante da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, observando-

se, também, as normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS. 

b) a notificação seja feita à Secretaria de Saúde do Município do local de atendimento do paciente 

com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação. 

c) a notificação seja realizada em até 24 (vinte e quatro) horas, a partir do conhecimento da 

ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido 

disponível. 

d) a notificação de comunicação de doença, agravo ou evento de saúde pública de notificação pode 

ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão que deles tenha conhecimento. 

e) a notificação seja feita à Unidade Básica ou Hospital do Município do local de atendimento do 

paciente com suspeita ou confirmação de doença ou agravo de notificação. 

 

QUESTÃO 31 _______________________________________________________________________ 

Na Estratégia de Saúde da Família (ESF) cada equipe de Saúde, deve ser responsável por, no máximo:  

a) 3.000 pessoas, sendo a média recomendada de 2.000 pessoas, respeitando critérios de equidade 

para esta definição. 

b) 2.000 pessoas, sendo a média recomendada de 1.000 pessoas, respeitando critérios de equidade 

para esta definição. 

c) 5.000 pessoas, sendo a média recomendada de 4.000 pessoas, respeitando critérios de equidade 

para esta definição. 

d) 5.500 pessoas, sendo a média recomendada de 4.500 pessoas, respeitando critérios de equidade 

para esta definição. 

e) 4.000 pessoas, sendo a média recomendada de 3.000 pessoas, respeitando critérios de equidade 

para esta definição.  

QUESTÃO 32 _______________________________________________________________________ 

A Portaria n° 2.488 do Ministério da Saúde, que aprova a Política  Nacional da Atenção Básica, 

estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica; para a 

Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) foi 

publicada em: 

a) Outubro de 2011. 

b) Outubro de 2012. 

c) Outubro de 2010. 

d) Outubro de 2008. 

e) Outubro de 2007. 
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QUESTÃO 33 _______________________________________________________________________ 

Bioética é a ciência que estuda os impactos da tecnologia sobre a vida humana e de seres vivos. A 

autonomia é um dos seus princípios e significa a capacidade de autodeterminação de uma pessoa, para 

tomar decisões. Há, porém, duas condições fundamentais para que esse principio seja respeitado: 

a) Liberdade e vontade. 

b) Vontade e informação. 

c) Liberdade e informação. 

d) Liberdade e boa gestão. 

e) Vontade e interferência. 

 

QUESTÃO 34 _______________________________________________________________________ 

A Bioética respeita a dignidade dos seres vivos e preocupa-se com grandes temas, destacando-se 

dentre esses: 

a) Aborto, eutanásia, delinquência juvenil; transgênicos, reprodução assistida e relações 

homoafetivas. 

b) Eutanásia, clonagem, drogatização, reprodução assistida, tráfico de mulheres e aborto. 

c) Aborto, reprodução assistida, relações homoafetivas, eutanásia e drogatização. 

d) Aborto, eutanásia, clonagem, reprodução assistida, transgênicos, uso de embriões humanos em 

pesquisa e tráfico de órgãos. 

e) Aborto, eutanásia, clonagem, reprodução assistida, transgênicos, uso de embriões humanos em 

pesquisa. 

 

QUESTÃO 35 _______________________________________________________________________ 

Em uma organização, o ato de conduzir, orientar e coordenar a equipe de colaboradores, decidir, emitir 

ordens, orientar os esforços dos subordinados visando ao cumprimento dos objetivos, expressa a 

função de: 

a) Planejamento.  

b) Controle. 

c) Avaliação.  

d) Direção. 

e) Monitoramento. 

 

QUESTÃO 36 _______________________________________________________________________ 

Na função de Planejamento, no âmbito da Administração, quando se define tempo e quantificação das 

ações que se pretende realizar, está sendo definido: 

a) Objetivos. 

b) Metas. 

c) Estratégias. 

d) Eficiência. 

e) Eficácia. 
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QUESTÃO 37 _______________________________________________________________________ 

Relatório é o documento através do qual se expõem os resultados de atividades variadas, constituindo-

se comunicações produzidas pelos membros de uma organização, como instrumento de formalização e 

racionalização do trabalho. Para tanto, o relatório deve ter uma redação: 

a) Simples, objetiva e pessoal. 

b) Objetiva, correta e pessoal. 

c) Simples, objetiva e impessoal. 

d) Simples, pessoal e com exatidão de informações. 

e) Objetiva, impessoal e vocabulário com vigor técnico. 

QUESTÃO 38 _______________________________________________________________________ 

Os Sistemas de Informação em Saúde são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de 

dados, para o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de importantes 

problemas da Saúde da população. Dentre os vários sistemas de informação, aquele que atua como 

referência nacional para informações sobre a mortalidade, é o: 

a) SINASC. 

b) SINAN. 

c) SIH/SUS. 

d) SAI/SUS. 

e) SIM. 

QUESTÃO 39 _______________________________________________________________________ 

O conjunto de valores e normas de comportamento e de relacionamento adotados no ambiente de 

trabalho no exercício de qualquer atividade é denominado: 

a) Ética experiencial. 

b) Ética atitudinal. 

c) Ética vivencial. 

d) Ética profissional. 

e) Ética comportamental. 
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QUESTÃO 40 _______________________________________________________________________ 

A Política Nacional de Humanização busca pôr em prática, os princípios do SUS no cotidiano dos 

serviços de saúde, produzindo mudanças e apostando na inclusão: 

a) De trabalhadores, pesquisadores e gestores, na produção e gestão do cuidado e dos processos de 

trabalho. 

b) De trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado e dos processos de 

trabalho. 

c) De pesquisadores, gestores e usuários na produção e gestão do cuidado e dos processos de 

trabalho. 

d) De trabalhadores, gestores e estudantes na produção e gestão do cuidado e dos processos de 

trabalho. 

e) De pesquisadores, usuários e trabalhadores na produção e gestão do cuidado e dos processos de 

trabalho. 


