
 

 

  
   

 
  
   

 
 

 
 

   
 

  
 
 
 
 

  

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 06 

ESPECIALIDADE: CUIDADOR 
DATA: 28/07/2019 – HORÁRIO: 8h30min. às 11h30min. (horário do Piauí) 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES: 
 

01. Você deve receber do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno (TIPO 06) com 40 questões objetivas sem falha ou repetição. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas objetivas da Prova. Verifique 

se o tipo de caderno (TIPO 06) é o mesmo que consta no seu Cartão-Resposta. 
OBS:  Para realizar sua Prova, use apenas o material mencionado 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 apropriado 

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 some nte poderá ausentar-se definitivamente da 

sala de Prova depois de 2h e 30min. do início desta. 
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) 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 01 (Para as questões de 01 a 06). 
 

Imigração: o brilho eterno da grama do vizinho 
Um em cada seis adultos do planeta deseja mudar de país. E isso é uma boa notícia. 

 

(Por Edison Veiga e Alexandre Versignassi) 

 

É provável que você já tenha pensado em sair do Brasil. É muito provável que você conheça pelo 
menos alguém que tenha saído do Brasil. Não estamos falando sobre política aqui: trata-se de uma 
tendência que já vem de um bom tempo. Dados da Receita Federal mostram que o número de 
brasileiros que deram baixa, ou seja, fizeram o informe de saída definitiva do País da última 
declaração de imposto de renda, no início de 2018, foi de 21,2 mil. Em 2013, quando o número já 
era considerado alto, foram 9,8 mil. 
(...) 
A explicação, (...) não está só na busca por mais qualidade de vida. Está nos nossos instintos. A 
ilusão de que a grama do vizinho é mais verde, de que a felicidade está “lá fora”, foi impressa em 
nosso DNA ao longo da evolução. A espécie de hominídeo mais bem-sucedida entre todas foi 
o Homo erectus, nosso antepassado direto. Trata-se da única que durou mais de 1 milhão de anos. 
Nós, Homo sapiens, mal chegamos aos 300 mil e já estamos a perigo. Bom, o erectus, que não 
detinha muito mais tecnologia que um chimpanzé, saiu de sua terra natal, a África, e colonizou a 
Europa e a Ásia bem antes de o primeiro Homo sapiens ter nascido (a partir de descendentes do 
erectus que tinham ficado na África). Somos uma espécie migratória. 
 

(https://super.abril.com.br/sociedade/imigracao-o-brilho-eterno-da-grama-do-vizinho/-Publicado em 25 mar 2019. Acesso em 29 de junho de 2019). 

 

01. Sobre o posicionamento adotado,no texto, acerca do tema em discussão, é CORRETO afirmar que 
 

a) A causa de as pessoas manifestarem o desejo de sair do Brasil está estritamente relacionada à falta de 
oportunidade de conquistas financeiras mais consistentes, no país. 

b) O ponto de vista adotado sobre o tema em debate é defendido, levando-se em conta dados estatísticos e 
fatos da história da humanidade. 

c)   O homem, na atualidade, migra sem levar em conta que viver em terras estranhas pode ser mais difícil, 
em virtude de aspectos culturais, do que viver no seu próprio país. 

d)  No subtítulo do texto, a ideia de que o desejo de migração do homem como “uma boa notícia”, relaciona-
se ao ditado popular que diz: “quanto menos somos, melhor passamos”. 

e)  Os argumentos apresentados no texto tencionam chamar a atenção para a necessidade de o homem 
permanecer em seu lugar de origem porque, caso contrário, poderá tornar-se uma espécie em extinção. 

 

02. A frase que sintetiza a sustentação das ideias e dos argumentos apresentados no texto é:  
 

a) É provável que você já tenha pensado em sair do Brasil. 
b) A explicação, (...) não está só na busca por mais qualidade de vida. 
c)  A espécie de hominídeo mais bem-sucedida entre todas foi o Homo erectus, ... 
d)  ...de que a felicidade está “lá fora”, foi impressa em nosso DNA ao longo da evolução. 
e) Somos uma espécie migratória. 
 

03. Dos termos sublinhados nas sequências frasais dispostos nas opções abaixo, o único que relaciona, 

textualmente, uma ideia de tempo é: 
 

a) Nós, Homo sapiens, mal chegamos aos 300 mil e já estamos a perigo. 
b) ... o informe de saída definitiva do País da última declaração de imposto de renda,... 
c)  A explicação, (...) não está só na busca por mais qualidade de vida. 
d)  ... de que a felicidade está “lá fora”, ... 
e) ... a partir de descendentes do erectus que tinham ficado na África ... 
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04.  Em: “Trata-se da única que durou mais de 1 milhão de anos. Nós, Homo sapiens, mal chegamos aos 300 mil 

e já estamos a perigo.”, a palavra “única” retoma textualmente, a palavra/expressão: 
 

a)  “espécie de hominídeo”. 
b)  “todas”. 
c)  “evolução”. 
d)  “qualidade de vida”. 
e)  “felicidade”. 
 

05. A opção que apresenta uma sequência frasal que contém uma locução verbal é: 
 

a)  ... trata-se de uma tendência que já vem de um bom tempo. 
b)  A espécie de hominídeo mais bem-sucedida entre todas foi o Homo erectus, ... 
c) Não estamos falando sobre política aqui: ... 
d)  Nós, Homo sapiens, mal chegamos aos 300 mil ... 
e) ... o erectus, que não detinha muito mais tecnologia que um chimpanzé, ... 

 
06. Assinale a opção na qual o segmento marcado sugere uma relação de comparação entre sequências frasais, 

no contexto.  
 

a) É muito provável que você conheça pelo menos alguém que tenha saído do Brasil. 
b)  ... trata-se de uma tendência que já vem de um bom tempo. 
c)  Trata-se da única que durou mais de 1 milhão de anos. 
d)  A ilusão de que a grama do vizinho é mais verde, ... 
e) ...e colonizou a Europa e a Ásia bem antes de o primeiro Homo sapiens ... 
 

TEXTO II (Para as questões de 07 a 10). 
 

JÁ OUVIU FALAR EM CUIDADOS PALIATIVOS? 
 

“A ideia de que a medicina é uma luta contra a morte está errada. A medicina é uma luta pela vida 
boa, da qual a morte faz parte.” A colocação do escritor Rubem Alves (1933-2014) resume bem o que 
propõem os cuidados paliativos, um campo e conjunto de práticas que têm por objetivo proteger as pessoas 
do sofrimento trazido por doenças difíceis e que ameaçam a vida. Essa especialidade oferta conforto, o que 
inclui alívio e prevenção de incômodos físicos (dor, náusea, falta de ar ...), além de apoio emocional, espiritual 
e social ao paciente e à família. (...). 

Que fique claro: esse amparo não é sinônimo de suspensão de tratamentos. “Não é eutanásia”, 
enfatiza a geriatra Ana Claudia Arantes, fundadora da Casa do Cuidar  de São Paulo, que forma profissionais 
paliativistas. “Muita gente acha que cuidados paliativos é desistir da vida, quando o que eles oferecem é o 
oposto: ajudar a viver bem”, esclarece. Tabus do tipo talvez tenham relação com o próprio termo “paliativo”, 
que, no uso corriqueiro, remete a “solução temporária”. Mas, na origem, a palavra tem outro significado. 
Pallium, no latim, quer dizer “manto”. Historicamente, assim eram chamadas as capas usadas pelos 
cavaleiros das Cruzadas para se acolher das intempéries. É esse o sentido que evoca nos cuidados 
paliativos. 

(...) 
(Revista Saúde é Vital – Editora Abril, nº 443, junho/2019, p. 62-63). 

 

07. Em geral, qualquer evento comunicativo traz, em si, primordialmente, uma intenção sobre o que deseja 

comunicar. Assim sendo, levando-se em conta a apresentação das ideias no texto II, é CORRETO afirmar 
que a intenção comunicativa, nesse texto, é  

 

a)  Reclamar. 
b)  Contradizer. 
c)  Especificar. 
d) Contestar. 
e)  Informar. 
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08. Sobre a possível interpretação dada ao sentido da palavra paliativo, infere-se que: 
 

a) O sentido de uma palavra é sempre rígido e literal. 
b)  O sentido das palavras não se altera no tempo e no espaço. 
c)  As palavras podem ser tomadas com sentidos diferentes daqueles relacionados a sua origem histórica. 
d)  Todo e qualquer sentido que se dê a uma palavra está relacionado àquela que lhe deu origem.  
e)  Os sentidos atribuídos a uma palavra dependem da relação temporal. 
 

09. Na frase: Mas, na origem, a palavra tem outro significado., a palavra em destaque estabelece, textualmente, 

entre as ideias expostas, uma relação de  
 

a)  Confirmação. 
b)  Oposição. 
c)   Comparação. 
d)  Condição. 
e)  Exclusão. 
 

Trecho para a questão 10. 
 

“A colocação do escritor Rubem Alves (1933-2014) resume bem o que propõem os cuidados paliativos, um 
campo e conjunto de práticas que têm por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido por doenças 
difíceis e que ameaçam a vida.” 
 

10. Assinale a opção que apresenta uma afirmação CORRETA quanto ao termo sublinhado. 
 

a)  Em: ... conjunto de práticas que têm por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido ..., (relaciona 
ideias opostas em orações interligadas). 

b)  Em: ... têm por objetivo proteger as pessoas do sofrimento trazido por doenças difíceis... (palavra que 
deveria receber um acento grave em virtude da regência do verbo proteger). 

c)  Em: ... conjunto de práticas que têm por objetivo proteger as pessoas ... (o acento circunflexo foi utilizado 
de maneira incorreta porque a forma verbal está no singular). 

d)  Em: ... o que propõem os cuidados paliativos, ..., (exerce função sintática de sujeito). 
e) Em: ... e que ameaçam a vida.(Termo que completa o sentido do verbo que segue, a ele ligando-se de 

forma indireta). 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 

11. Márcia e Mércia são irmãs e moram nos apartamentos 202 e 503 do Residencial Morar Bem. O valor da taxa 

de condomínio desse residencial é de R$ 600,00. Porém, se o morador pagar antes da data de vencimento, 
tem um desconto de 5% e se pagar após vencimento tem uma multa de 7%. No mês de junho de 2019, 
Márcia antecipou o pagamento do condomínio e Mércia atrasou. Qual a diferença entre os valores pagos por 
Márcia e Mércia? 

 

a) R$ 30,00. 
b) R$ 42,00. 
c) R$ 12,00. 
d) R$ 72,00. 
e) R$ 172,00. 
 

12. Caetano, Diretor Administrativo de uma empresa, promoveu um sorteio de uma viagem para um de seus 

colaboradores. Todos os quarenta membros de seu departamento receberam um bilhete com um dos 
números de 1 a 40. Se todos as pessoas do sexo masculino estão com os bilhetes múltiplos de 3 ou 8, qual a 
probabilidade de uma mulher ser sorteada? 

 

a) 42,5%. 
b) 47,5%. 
c) 50,0%. 
d) 55%. 
e) 57,5%. 
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13. Em um Hospital trabalham 128 pessoas, pode-se afirmar, corretamente, que: 
 

a)  Todo mês dez pessoas fazem aniversário. 
b)  Pelo menos 11 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. 
c)  Existem exatamente 11 pessoas que nasceram no mesmo mês. 
d)  No mínimo 15 pessoas aniversariam antes do mês de maio. 
e)  Pelo menos 14 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. 
 

14. Uma sentença logicamente equivalente a “Se Pitombeira é radiologista, então Meire é Terapeuta” é: 
 

a)  Se Pitombeira não é radiologista, então Meire não é Terapeuta. 
b)  Pitombeira é radiologista e Meire é terapeuta. 
c)  Se Meire não é terapeuta, então Pitombeira não é radiologista. 
d)  Pitombeira é radiologista ou Meire é terapeuta. 
e)  Se Meire é terapeuta, então Pitombeira é radiologista. 
 

15. Se Rúbia não é psicóloga, então Teresa é dentista. Se Rúbia é psicóloga, então Marta não é médica. Ora, 

Marta é médica, assim: 
 

a) Teresa é dentista. 
b) Rúbia é psicóloga ou Marta não é médica. 
c) Rúbia é psicóloga.  
d) Rúbia não é psicóloga e Teresa não é dentista. 
e) Rúbia é psicóloga e Marta é médica. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

16. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do 

Sistema Único de Saúde (SUS) e se completa na rede regionalizada e hierarquizada, de acordo com a 
complexidade do serviço. São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde, nas Redes de Atenção à 
Saúde, os serviços, EXCETO: 

 

a) de atenção primária.  
b) de atenção de urgência e emergência. 
c) de atenção psicossocial. 
d) especiais de acesso aberto. 
e) atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 
 

17. “Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as 

necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve 
atender à diversidade” é um princípio da Política Nacional de Atenção Básica chamado: 

 

a) universalidade. 
b) equidade. 
c) integralidade. 
d) resolutividade. 
e) longitudinalidade. 
 

18. A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, como 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". São funções da vigilância epidemiológica, 
EXCETO: 

 

a) coleta e processamento de dados. 
b) análise e interpretação dos dados processados. 
c) divulgação da identidade dos pacientes com doenças de notificação compulsória. 
d) investigação epidemiológica de casos e surtos. 
e) recomendações e promoção das medidas de controle indicadas. 
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19. Leia o trecho abaixo: 

Mutirões de Manchas Suspeitas diagnosticam 
120 novos casos de Hanseníase em Teresina 

 
O Brasil ocupa o incômodo 2º lugar no mundo em detecção de casos novos de Hanseníase. Teresina, apesar 
da tendência de redução dos casos, ainda apresenta altos coeficientes de detecção, continuando a ser um 
grave problema de saúde pública. Em 2018, foram diagnosticados 350 novos casos de hanseníase na capital. 
De janeiro a junho de 2019, foram 120 novos casos da doença.  
 

Fonte: http://www.fms.teresina.pi.gov.br/noticia/2707/mutiroes-de-manchas-suspeitas-diagnosticam-120-novos-casos-de-hanseniase-em-teresina 

 
Os casos de hanseníase podem ser considerados como exemplo de: 
 
a) doença de notificação compulsória por todos os profissionais de saúde. 
b) doença de notificação compulsória somente pelo profissional médico. 
c) doença de notificação compulsória somente nos serviços de saúde do SUS. 
d) doença de notificação compulsória por laboratórios de referência somente. 
e) doença de notificação compulsória, se o caso for hospitalizado. 
 

20. Para monitorar a mortalidade por hanseníase, é necessário calcular o indicador chamado __________ e, para 

tanto, é necessário obter dados sobre os óbitos por esta doença no __________. 
 

A alternativa que completa CORRETAMENTE o trecho acima é: 
 

a) taxa de letalidade – SINAN. 
b) taxa de mortalidade – SINAN. 
c) taxa de letalidade – SIM. 
d) taxa de mortalidade – SIM. 
e) taxa de letalidade – SIH/SUS. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. O Estatuto do Idoso e as suas alterações 
posteriores asseguram direitos que, de uma 
forma geral, beneficiam pessoas a partir de: 
 

a) 60 (sessenta) anos. 
b) 50(cinquenta) anos. 
c) 70(setenta) anos. 
d) 75 (setenta e cinco) anos. 
e) 65 (sessenta e cinco) anos. 
 

22. Nos casos de suspeita ou confirmação de 
violência praticada contra idosos, serão objetos 
de notificação compulsória pelos serviços 
públicos e privados, à autoridade sanitária, bem 
como serão obrigatoriamente comunicados, por 
eles, a qualquer um dos seguintes órgãos, 
EXCETO: 
 

a) Autoridade policial. 
b) Ministério Trabalho. 
c) Conselho Municipal do Idoso. 
d) Conselho Estadual do Idoso. 
e) Conselho Nacional do Idoso. 
 

23. Com base na Lei Federal nº 10.741/2003 
(Estatuto do Idoso), as entidades que 
desenvolvem programas de institucionalização 
de longa permanência devem adotar os 
seguintes princípios, EXCETO: 
 

a) Preservação dos vínculos familiares. 
b) Atendimento personalizado e em pequenos 

grupos. 
c) Manutenção do idoso na mesma instituição, 

salvo em caso de força maior. 
d) Participação do idoso nas atividades 

comunitárias apenas de caráter interno. 
e) Observância dos direitos e garantias dos 

idosos. 
 

24. Segundo Art. 56 da Lei nº 8.069/1990, que 
dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a criança e o adolescente têm 
direito à educação, visando ao pleno 
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o 
exercício da cidadania e qualificação para o 
trabalho. Ainda sobre a educação, assinale a 
alternativa CORRETA quanto aos direitos da 
criança e do adolescente. 
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a) Acesso à escola pública e gratuita próxima de 
sua residência. 

b) Desigualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

c) Direito de ser respeitado por seus amigos de 
classe. 

d) Não direito de contestar critérios avaliativos, 
podendo recorrer às instâncias escolares 
superiores. 

e) Direito de organização e não participação em 
entidades estudantis. 

 

25. No que se refere às noções de primeiros 
socorros, assinale a alternativa que apresenta 
uma ação INCORRETA, ao se deparar com caso 
de queimaduras. 
 

a) Interrompa o processo que está originando a 
queimadura e, em caso de queimaduras por 
eletrocussão, não socorra a vítima sem antes 
desligar a corrente elétrica que a está 
causando. 

b)  Em caso de fogo nas roupas, impeça a 
vítima de correr, deite-a no chão e abafe as 
chamas com o auxílio de um cobertor ou 
casaco grosso, na ausência desses itens, 
faça-a rolar no chão; após o fogo ter sido 
erradicado, não retire as roupas da vítima, 
somente recorte as partes soltas. 

c) Cubra a área queimada com gaze ou panos 
limpos, evitando infecções. 

d) Em hipótese alguma passe creme, pasta de 
dentes ou pomadas sem prescrição médica; 

e) Rompa as bolhas formadas na queimadura. 
 

26. Sobre os cuidados no domicílio para pessoas 
acamadas ou com limitações físicas, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 

a) A higiene corporal além de proporcionar 
conforto e bem-estar se constitui um fator 
importante para recuperação da saúde.  

b) O banho deve ser diário, no chuveiro, 
banheira ou na cama. Procure fazer do 
horário do banho um momento de 
relaxamento. 

c) A higiene bucal de adultos e idosos, 
independente da pessoa ter ou não ter 
dentes, não necessariamente deve ser feita, 
após cada uma das refeições e após o uso de 
remédios pela boca. 

d) As assaduras são lesões na pele das dobras 
do corpo e das nádegas, provocadas pela 
umidade e calor ou pelo contato com fezes e 
urina. 

e)  As assaduras são portas abertas para outras 
infecções. 

27. A violência e os maus-tratos podem ser físicos, 
psicológicos, sexuais, abandono, negligências, 
abusos econômico-financeiros, omissão, 
violação de direitos e autonegligência. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa CORRETA. 
 

a) Abusos físicos, maus-tratos físicos ou 
violência física são ações que não se referem 
ao uso da força física como beliscões, 
puxões, queimaduras, amarrar os braços e as 
pernas, obrigar a tomar calmantes etc.  

b) Abuso psicológico, violência psicológica ou 
maus-tratos psicológicos, correspondem a 
agressões físicas ou com gestos, visando 
aterrorizar e humilhar a pessoa, como 
ameaça de punição e abandono, impedir a 
pessoa de sair de casa ou trancá-la em lugar 
escuro, não dar alimentação e assistência 
médica. 

c) Abuso sexual, violência sexual é o ato ou jogo 
de relações de caráter hétero ou 
homossexual, com permissão da pessoa, e o 
abuso econômico/financeiro consiste na não 
apropriação dos rendimentos, pensão e 
propriedades sem autorização da pessoa. 

d) Abandono é uma forma de violência que se 
manifesta pela ausência de responsabilidade 
em cuidar da pessoa que necessite de 
proteção, seja por parte de órgãos do 
governo ou de familiares, vizinhos amigos e 
cuidador.  

e) Negligência refere-se à recusa ou omissão de 
cuidados às pessoas que se encontram em 
situação de dependência ou incapacidade, 
tanto por parte dos responsáveis familiares 
ou do governo, e a autonegligência diz 
respeito às condutas pessoais que ameacem 
à saúde ou segurança da própria pessoa. Ela 
se recusa a adotar cuidados necessários a si 
mesma. 

 

28. O ECA - Estatuto da Criança e Adolescente é 
uma Lei que dispõe sobre a proteção integral à 
criança e ao adolescente. Com base nos direitos 
contidos nessa Lei, assinale a alternativa que 
apresenta a resposta CORRETA. 
 

a)  A criança possui o direito de trabalhar após 
os 15 anos, desde que não seja explorada 
economicamente.  

b) A criança tem direito à integridade moral 
(liberdade, respeito, dignidade e convivência 
familiar e comunitária). 

c)  A criança, desde o nascimento até completar 
31 dias de vida, é chamada de recém-
nascida, e nessa fase qualquer doença pode 
se tornar grave.  
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d)  A maneira correta de um cuidador agir 
durante uma briga entre crianças é solicitar a 
presença da polícia e pedir que encaminhe 
todos os envolvidos para o Conselho Tutelar. 

e)  É dever da família, da comunidade, da 
sociedade, em geral, e não do Poder Público, 
assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos. 

 

29. A convulsão ou ataque epilético é o resultado do 
descontrole das ondas elétricas cerebrais e pode 
acontecer por diversas causas. Sobre esta 
condição clínica, é CORRETO afirmar: 
 

a) É doença contagiosa, portanto, ninguém se 
contamina, ao atender e tocar a pessoa 
durante a convulsão.  

b)  Na crise convulsiva a pessoa pode cair 
perder a consciência, movimentar braços e 
pernas contra sua vontade e de maneira 
desordenada, urinar e, defecar 
voluntariamente. 

c) Durante a crise apoie a cabeça da pessoa e 
gire para o lado, para evitar que a saliva seja 
aspirada e vá para os pulmões.  

d) Proteja a pessoa, para ela não se machucar, 
afastando móveis, objetos e tente 
“desenrolar” a língua da vítima. 

e) Não é necessária a ajuda da equipe de 
saúde. 

 

30. As pessoas com algum tipo de incapacidade, 
que passam a maior parte do tempo na cama ou 
na cadeira de rodas, precisam mudar de posição, 
esse cuidado é importante para prevenir o 
aparecimento de feridas na pele (lesão por 
pressão). Assinale a alternativa que indica o 
tempo de intervalo de cada mudança de posição: 
 

a) 2 horas. 
b) 3 horas. 
c) 3 vezes ao dia. 
d) 2 vezes ao dia. 
e) 4 vezes ao dia. 
 

31. A alimentação é um cuidado importantíssimo que 
garante saúde e bem-estar. Sobre a alimentação 
saudável, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

a) Fazer, pelo menos, seis refeições por dia e 
não pular as refeições. 

b) Inclua diariamente seis porções do grupo de 
cereais e tubérculos como as batatas e raízes 
nas refeições. Dê preferência aos grãos 
integrais e aos alimentos na sua forma mais 
natural. 

c) Comer diariamente legumes e verduras como 
parte das refeições, dar preferência às frutas 
nas sobremesas e lanches.  

d)  Consumir diariamente leite e derivados e 
uma porção de carnes, aves, peixes ou ovos. 
Retirar a gordura aparente e a pele. 

e) Diminuir a quantidade de sal na comida e 
beber, pelo menos, cinco litros de água por 
dia. 

 

32. Pessoas com limitações físicas ou que estejam 
confusas, desorientadas, no tempo ou no lugar, 
não podem ser deixadas sozinhas, pois podem 
se envolver em acidentes, dentro ou fora de 
casa. O cuidador e a família devem organizar o 
ambiente da casa, de forma a prevenir os 
acidentes. Sobre a organização do ambiente, 
identifique com V as afirmativas VERDADEIRAS 
e com F, as FALSAS. 
(  ) Objetos pontiagudos, cortantes, quebráveis, 

pesados ou aqueles muito pequenos devem 
ser removidos do ambiente ou guardados 
em local seguro.   

(  ) A pessoa cuidada não deve executar 
sozinha atividades na cozinha, pois esse é o 
local da casa onde mais ocorrem acidentes.  

(  ) Os produtos de limpeza devem ser mantidos 
em armários fechados. 

(  ) O piso da casa deve ser, preferencialmente, 
antiderrapante e não deve ser encerado.  

(   )  No armário do banheiro devem ser 
guardados apenas os objetos de higiene de 
uso diário, como pente, escova de dente, 
sabonete.  

 

a)  V, V, V, V, V. 
b)  V, V, F, F, F. 
c)  F, F, V, V, F. 
d)  V, F, F, F, V. 
e)  F, F, V, V, V. 
 

33. A demência é uma doença de causa 
desconhecida, caracterizada pela morte rápida 
de muitas células do cérebro. Assinale a 
alternativa que corresponde a um sintoma da 
demência: 
 

a) Bom-humor. 
b) Desorientação. 
c) Boa higiene pessoal. 
d) Aumento do apetite. 
e) Perda de peso. 
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34. Assinale a alternativa que faz parte da rotina do 
cuidador: 
 

a) Atuar como barreira entre a pessoa cuidada, 
a família e a equipe de saúde. 

b)  Escutar, estar atento e ser solidário com a 
pessoa cuidada. 

c) Impedir a locomoção e atividades físicas, tais 
como: andar, tomar sol e exercícios físicos. 

d) Administrar as medicações, sem a prescrição 
e orientação da equipe de saúde.  

e) As mudanças no estado de saúde da pessoa 
cuidada não devem ser comunicadas à 
equipe de saúde. 

 

35. Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, em seu Art. 54, é dever do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente: 
 
a)  Ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

somente para os que a ele tiveram acesso na 
idade própria. 

b) Progressiva extensão da obrigatoriedade e 
gratuidade ao ensino médio. 

c)  Atendimento educacional não especializado 
aos portadores de deficiência, preferen-
cialmente na rede regular de ensino. 

d) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 

e) Atendimento em creche e pré-escola às 
crianças de zero a dez anos de idade. 

 

36. Conforme o Art. 7º da Lei Maria da Penha, sobre 
as formas de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
a) A violência física é entendida como qualquer 

conduta que ofenda sua integridade ou 
saúde mental. 

b) A violência moral é entendida como qualquer 
conduta que configure calúnia, difamação ou 
injúria. 

c) A violência psicológica é entendida como 
qualquer conduta que lhe cause dano físico 
e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou 
controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
violação de sua intimidade, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir 

ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde física e à 
autodeterminação. 

d) A violência sexual é entendida como 
qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de 
relação sexual desejada, mediante 
intimidação, ameaça coação ou uso da 
força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, que a impeça de usar qualquer 
método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à 
prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou 
anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos. 

e)  A violência patrimonial é entendida como 
qualquer conduta que configure divisão, 
soma, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, 
documentos pessoais, bens, valores e 
direitos ou recursos econômicos, incluindo 
os destinados a satisfazer as suas 
necessidades. 
 

37. Segundo Art. 1º da Constituição da República 
Federativa do Brasil, 1988, a República 
Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como 
fundamentos, EXCETO: 
 

a) A soberania. 
b) O pluralismo da saúde. 
c) A cidadania. 
d) A dignidade da pessoa humana. 
e) Os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa. 
 

38. A queda é um evento bastante comum e 
devastador em idosos. Embora não seja uma 
consequência inevitável do envelhecimento, 
pode sinalizar o início de fragilidade ou indicar 
doença aguda. Assinala a alternativa que não 
deve ser associada como um fator de risco de 
queda. 
 

a) Idade avançada (80 anos e mais). 
b) História prévia de queda. 
c) Baixa aptidão física. 
d) Uso de anticoagulants. 
e) Fraqueza muscular de membros inferiores. 
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39. Sobre os Serviços de Acolhimento para 
Crianças, Adolescentes e Jovens, assinale com 
V (VERDADEIRO) ou com F (FALSO) os 
enunciados abaixo. 
 

(  )  Abrigo: acolhimento definitivo sem 
capacidade máxima de crianças e 
adolescentes por unidade. O serviço deve 
ter aspecto semelhante ao de uma 
residência e estar inserido na comunidade, 
em áreas residenciais, oferecendo ambiente 
acolhedor e condições institucionais para o 
atendimento com padrões de dignidade. 

(  )  Casa-Lar: acolhimento provisório oferecido 
em unidades residenciais, com capacidade 
máxima para 10 crianças e adolescentes 
por unidade, nas quais pelo menos uma 
pessoa ou casal trabalha como 
educador/cuidador residente. 

(  )  Acolhimento em Família Acolhedora: serviço 
que organiza o acolhimento de crianças ou 
adolescentes, em residências de famílias 
acolhedoras cadastradas. Para fazer parte 
do serviço, as famílias devem passar por 
um processo de seleção, capacitação e 
acompanhamento.  

( )   São serviços que acolhem Crianças e 
Adolescentes em medidas protetivas por 
determinação judicial, em decorrência de 
violação de direitos (abandono, negligência, 
violência) ou pela impossibilidade de 
cuidado e proteção por sua família. 

 
A sequência CORRETA de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 
 

a) V – F – F – F. 
b) V – F – V – V. 
c) V – V – F – V. 
d) F – V – V – V. 
e) F – V – V – F. 
 

40. Sobre os objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, analise as proposições e 
assinale a alternativa CORRETA. 
 
I -   Construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; 
II -   Garantir o desenvolvimento nacional; 
III -  Erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; 

IV -   Promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

 

a) Somente as afirmativas I, III e IV são 
verdadeiras. 

b) Somente as afirmativas I, II e III são 
verdadeiras. 

c) Somente as afirmativas II, III e IV são 
verdadeiras 

d) Somente as afirmativas I, II e IV são 
verdadeiras 

e) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


