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Você deve receber do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno (TIPO 28) 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 28) 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.
Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com
aqueles constantes do CARTÃO-RESPOSTA.
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.
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.
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.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA para não dobrar, amassar ou
manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
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.
As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
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.
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.
Quando terminar sua Prova, antes de sair da sala, assine a LISTA DE
FREQUÊNCIA, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃORESPOSTA, que deverão conter sua assinatura.
O tempo de duração para esta Prova é de 3 (três) horas.
Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se definitivamente da
sala de Prova depois de 2h e 30min. do início desta.
O rascunho ao lado não tem validade definitiva como marcação do CartãoResposta, destina-se apenas à conferência do gabarito por parte do candidato.
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS / 2019
FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da Prova.

PROVA ESCRITA OBJETIVA – TIPO 28

NÚCLEO DE CONCURSOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS – NUCEPE

Universidade
Estadual do Piauí

RASCUNHO
01

21

02

22

03

23

04

24

05

25

06

26

07

27

08

28

09

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

Nº
DE
INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS / 2019
2

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o TEXTO I, trecho de um
a entrevista concedida pelo filósofo e professor universitário Mario Sergio
Cortella à Revista Galileu, para responder às questões de 01 a 07.
TEXTO I

"Não basta ter informação, é preciso saber o que fazer com ela"
(...)
Revista Galileu: Vivemos em uma sociedade, em uma civilização, onde o conhecimento flui
livremente e em abundância ao alcance de qualquer pessoa, mas a correria do dia a dia faz
com que a grande maioria delas não tenha tempo de absorver esse conhecimento de forma
satisfatória. Como o senhor enxerga essa questão?
Mário Sérgio Cortella: A gente não necessariamente tem abundância — tem excesso. Abundância
é quando tem fartura, suficiência, temos algo que ultrapassa nossa capacidade de usufruto, de
absorção e apropriação. É por isso que em grande medida o que falta hoje é o critério. Aquilo que
faz com que eu, pegando o excesso, retire o que me serve e descarte o que não me serve, é
exatamente esse critério. Um dos exemplos mais fortes vem da área do self service. Quando você
entra em uma loja, em uma livraria, tudo é mega, megastores, há centenas e centenas de produtos
à disposição. Se não tiver critério, a pessoa enlouquece. Especialmente no campo do
conhecimento, não se deve confundir: informação é cumulativa, conhecimento é seletivo. Comer
bem não é comer muito.
(...)
Revista Galileu: Falando especificamente sobre o conhecimento científico, que é complexo
por natureza e cuja compreensão exige um esforço mental considerável, como vê o papel
dos divulgadores de ciência para a sociedade?
Mário Sérgio Cortella: O divulgador é aquele que coloca a pessoa em contato, alguém que de
maneira simples sem ser simplória estabelece uma ponte, estende o convite, abre a porta para que
a pessoa que não esteja no campo direto da ciência em seu cotidiano também tenha a
possibilidade de adentrar nesse território. Há uma grande diferença entre o simples e o simplório,
sou professor de filosofia, preciso fazer com que ela seja palatável, digerível,se quiser fazer com
que as pessoas tenham possibilidade de fruição dessa área do conhecimento. Não posso ser
simplório, delirar não é filosofar. Opinião balizada é diferente da achologia. Quando alguém que tem
estrutura de fundamento diz “eu acho”, está se apoiando não só nele, mas no conjunto de
instâncias legitimadoras e revisoras do conhecimento que emite. Quando é superficial, é só opinião,
não um conceito fundamentado.
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/08/mario-sergio-cortella-nao-basta-ter-informacao-e-preciso-saber-o-que-fazer-comela.html. Acesso em 29 de junho de 2019.

01. Ao emitir as respostas que lhe são feitas, Mário Sérgio Cortella assume uma atitude
a) Paternal e mediadora, considerando que ele tenta dirimir possíveis dúvidas sobre os conceitos em
discussão.
b) Autoritária e paternal, já que exibe um nível de conhecimento que não estaria ao alcance da compreensão
do seu interlocutor.
c) Didática e professoral, tendo em vista que ele se utiliza dos seus conhecimentos para oferecer
esclarecimentos sobre ideias que, possivelmente, podem não ser claras para seu interlocutor.
d) Fraternal e didática, porque ele assume um comportamento de igualdade mediante o pouco conhecimento
do seu interlocutor sobre o assunto.
e) Mediadora e professoral, considerando-se que demonstra ser detentor do conhecimento e assume seu
interlocutor como pouco inteligente.
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02. Uma das características do Professor Mário Sérgio, ao emitir suas respostas, é a utilização da linguagem em
sentido figurado. Na sua fala, esse recurso só NÃO é observado no trecho:
a) ... alguém que de maneira simples sem ser simplória estabelece uma ponte, ...
b) ... preciso fazer com que ela seja palatável, digerível,se quiser fazer com que as pessoas tenham
possibilidade de fruição dessa área do conhecimento.
c) ... abre a porta para que a pessoa que não esteja no campo direto da ciência em seu cotidiano também
tenha a possibilidade de adentrar nesse território.
d) Não posso ser simplório, delirar não é filosofar.
e) Há uma grande diferença entre o simples e o simplório, ...

03. Ao responder o que lhe é perguntado, o Professor Mário Sérgio utiliza-se, explícita ou implicitamente, do
confronto de conceitos que, possivelmente, podem causar algum equívoco, quanto àquilo que significam.
Essa estratégia só NÃO se observa, contextualmente, em:
a) Abundância é quando tem fartura, suficiência, o que temos é algo que ultrapassa nossa capacidade de
usufruto, de absorção e apropriação.
b) Quando você entra em uma loja, em uma livraria, tudo é mega, megastores, há centenas e centenas de
produtos à disposição.
c) Comer bem não é comer muito.
d) Não posso ser simplório, delirar não é filosofar.
e) ... não se deve confundir: informação é cumulativa, conhecimento é seletivo.
Observe o uso da palavra em destaque em I, II, e III para responder à questão 04.
I - Se não tiver critério, a pessoa enlouquece.
II - ... não se deve confundir: informação é cumulativa, conhecimento é seletivo.
III - ... se quiser fazer com que as pessoas tenham possibilidade de fruição dessa área do conhecimento.

04. A palavra se estabelece uma relação de condição entre orações, em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e II.
II e III.
I, II e III.
I e III.
II, somente.

05. Assinale a opção na qual a palavra marcada tem função morfossintática DIFERENTE daquela que tem o
destaque em: “... temos algo que ultrapassa nossa capacidade de usufruto, de absorção e apropriação.”
a)
b)
c)
d)
e)

... abre a porta para que a pessoa que não esteja no campo direto da ciência ...
Quando alguém que tem estrutura de fundamento diz “eu acho”, ...
Aquilo que faz com que eu, pegando o excesso, ...
O divulgador é aquele que coloca a pessoa em contato,...
... e descarte o que não me serve é exatamente esse critério.

06. A palavra “ela” em:“... sou professor de filosofia, preciso fazer com que ela seja palatável, digerível,se quiser
fazer com que as pessoas tenham possibilidade de fruição dessa área do conhecimento”, retoma uma
palavra no espaço da segunda resposta do entrevistado. Essa palavra é:
a)
b)
c)
d)
e)

pessoa (primeira linha).
porta (segunda linha).
pessoa (terceira linha).
ciência (terceira linha).
filosofia (quinta linha).
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07. Considerando-se as relações sintáticas, em apenas uma das opções abaixo, o termo em destaque NÃO
corresponde ao sujeito da oração. Assinale-a.
a)
b)
c)
d)
e)

Há uma grande diferença entre o simples e o simplório, ...
Um dos exemplos mais fortes vem da área do self service.
... delirar não é filosofar.
Opinião balizada é diferente da achologia.
... (eu) sou professor de filosofia ...

TEXTO II (Para as questões de 08 a 10).

Leite
Conforto e nutrientes à mão
Quem nunca tentou induzir o sono com um copo de leite quente, que atire a primeira pedra.
Estudos mostram que esse efeito é psicológico: a temperatura não torna o leite mais nutritivo para o sono,
mas traz uma sensação de conforto importante para ajudá-lo a chegar. Mas isso não significa que os
aspectos nutricionais do leite e de seus derivados sejam de se jogar fora. Como todo alimento de origem
animal, é uma fonte de triptofano, aminoácido percursor da serotonina, neurotransmissor do bem-estar,
essencial para o relaxamento necessário para se dormir bem. Além disso, o cálcio, mineral encontrado em
grandes quantidades nesta bebida, é um cofator importante para a síntese de um outro hormônio ligado ao
sono, a melatonina. Esta substância é produzida no corpo quando se está perto da hora de dormir,
sinalizando que o corpo entrará em repouso. Portanto, é muito mais difícil começar se a melatonina não for
produzida corretamente. Um estudo publicado na revista científica European Neurology Journal, em 2009,
mostrou que os níveis de cálcio no corpo são mais altos nos níveis mais profundos do sono, como a fase
REM, e que sua deficiência pode trazer interrupções do sono justamente nestes momentos, tão importantes
para que o organismo descanse e se organize da forma necessária. Notícia boa: leite sem lactose também
tem o mineral!
(Coleção VivaSaúde Especial – Editora Escala Ltda – Edição 1, p. 43)

08. No texto, apesar de ser utilizada uma linguagem científica especializada, identificam-se estratégias
linguísticas menos formais, o que sugere a intenção de uma aproximação maior com o leitor. Essas
estratégias podem ser verificadas em sequências como:
a) Como todo alimento de origem animal,... / Portanto, é muito mais difícil começar se a melatonina não for
produzida corretamente.
b) ... a temperatura não torna o leite mais nutritivo para o sono, .../ ... essencial para o relaxamento
necessário para se dormir bem ...
c) Quem nunca tentou induzir o sono com um copo de leite quente, que atire a primeira pedra/ Notícia boa:
leite sem lactose também tem o mineral!
d) ... mas traz uma sensação de conforto importante para ajudá-lo a chegar. /Notícia boa: leite sem lactose
também tem o mineral!
e) ... essencial para o relaxamento necessário para se dormir bem. / Esta substância é produzida no corpo
quando se está perto da hora de dormir, ...
Observe os trechos I e II, a seguir, com especial atenção aos itens marcados, para responder à questão 09.
I - Além disso, o cálcio, mineral encontrado em grandes quantidades nesta bebida, ...
II - Portanto, é muito mais difícil começar se a melatonina não for produzida corretamente.

09. Sobre os destaques, estão CORRETAS as afirmações apresentadas nos itens I e II, respectivamente, em:
a) I, retomada de uma ideia anteriormente apresentada; II, projeção para a continuidade da discussão sob
forma de uma nova argumentação.
b) I, retomada do que fora afirmado anteriormente e sinalização de acréscimo de informação; II, sinalização
para a conclusão da discussão em pauta.
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c) I, sinalização para o acréscimo de uma nova ideia; II, sinalização para apresentação de ideias que se
opõem àquela anteriormente apresentada.
d) I, indicação de sequenciação de ideias; II, introdução de uma explicação condicionada a um fato
anteriormente expresso.
e) I, estabelecimento de uma relação de oposição entre o que fora apresentado anteriormente e aquilo que
será explicado na sequência; II, encerramento da argumentação iniciada anteriormente.

10. Assinalar a opção na qual o verbo (forma verbal) caracteriza-se por apresentar a mesma transitividade e por
isso exigir complemento da mesma natureza que o verbo marcado em: “Quem nunca tentou induzir o sono
com um copo de leite quente, que atire a primeira pedra.”
a)
b)
c)
d)
e)

... esse efeito é psicológico: ..
... essencial para o relaxamento necessário para se dormir bem.
... tão importantes para que o organismo descanse e se organize da forma necessária.
... leite sem lactose também tem o mineral!
Esta substância é produzida no corpo ...

LEGISLAÇÃO DO SUS
11. “Mais transparência na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), mais segurança jurídica nas relações
interfederativas e maior controle social. Essas são as principais vertentes do decreto que regulamenta a Lei
nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, conhecida como Lei Orgânica da Saúde”. Com base no decreto Nº
7.508, de 28 de junho de 2011, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Região de Saúde: espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e
infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e
a execução de ações e serviços de saúde.
b) Portas de Entrada: serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS, considerando-se,
exclusivamente, os serviços de atenção primária, atenção de urgência e emergência e de atenção
psicossocial.
c) Comissões Intergestores: instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição
das regras da gestão compartilhada do SUS.
d) Mapa da Saúde: descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os
investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema.
e) Rede de Atenção à Saúde: conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade
crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

12. O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é um acordo de colaboração entre os entes federativos,
para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde no âmbito do SUS. Em relação a este acordo,
é CORRETO afirmar:
a) Constitui a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos
entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir o princípio da universalidade,
previsto na Lei 8.080/1990.
b) Resultará da integração dos planos de saúde dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, tendo
como fundamento as pactuações estabelecidas pela Comissão Intergestores Bipartite.
c) Definirá as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações e
serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os
recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da sua execução e
demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
d) A humanização do atendimento do usuário não será considerada um fator determinante para o
estabelecimento das metas de saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde.
e) As normas de elaboração e fluxos do Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde serão pactuados
pela Secretaria de Saúde Estadual, a qual coordenará sua implementação.
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13. A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e
consolidação da Atenção Básica à Saúde. Contudo, reconhece outras estratégias de organização da Atenção
Básica nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da Atenção Básica e do SUS. Analise as
diretrizes da Atenção Básica e suas características.
Diretrizes
I.
II.
III.
IV.
V.

Cuidado Centrado na Pessoa.
Resolutividade.
Longitudinalidade do cuidado.
Coordenar o cuidado.
Ordenar as redes.
Características

a) o cuidado é construído com as pessoas, de acordo com suas necessidades e potencialidades na busca de
uma vida independente e plena.
b) reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as
necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde.
c) pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre
profissionais e usuários, ao longo do tempo e de modo permanente e consistente.
d) deve ser capaz de resolver a grande maioria dos problemas de saúde da população, coordenando o
cuidado do usuário em outros pontos da Rede de Atenção à Saúde, quando necessário.
e) atua como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-se pelo
cuidado dos usuários, em qualquer destes pontos, através de uma relação horizontal, contínua e
integrada.
A alternativa que apresenta a associação CORRETA é:
a) I-a; II-d; III-c; IV-b; V-e.
b) I-a; II-b; III-c; IV-d; V-e.
c) I-a; II-b; III-e; IV-c; V-d.
d) I-a; II-c; III-e; IV-b; V-d.
e) I-a; II-d; III-c; IV-e; V-b.

14. É fundamental a integração do trabalho entre Atenção Básica e Vigilância em Saúde, que é um processo
contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados
à saúde, visando ao planejamento e à implementação de medidas de saúde pública para a proteção da
saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da
saúde. São ações de Vigilância em Saúde inseridas nas atribuições de todos os profissionais da Atenção
Básica, EXCETO:
a) Vigilância da situação de saúde da população, com análises que subsidiem o planejamento,
estabelecimento de prioridades e estratégias, monitoramento e avaliação das ações de saúde pública.
b) Detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta de saúde pública.
c) Vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis.
d) Vigilância das violências, das doenças crônicas não transmissíveis e acidentes.
e) Notificação compulsória e investigação somente dos casos confirmados de doenças, agravos e outros
eventos de relevância para a saúde pública, conforme protocolos e normas vigentes.
15. Teve início nesta segunda-feira (01/07/2019) a Semana de Fortalecimento “Nossa UBS Humaniza SUS”, com

atividades de conscientização sobre a humanização do atendimento em saúde. “A proposta é sensibilizar os
atores incluídos no processo de humanização da saúde – trabalhadores, usuários e gestão – a respeito da
Política Nacional de Humanização: o que é, quais os princípios e como podemos operacionalizar a política”,
explica Rubens Dias, assistente social da Residência.
Fonte: https://pmt.pi.gov.br/2019/07/01/ubs-cristo-rei-tem-semana-de-sensibilizacao-sobre-humanizacao-em-saude/#more-8904
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A Política Nacional de Humanização (PNH) existe, desde 2003, para efetivar os princípios do SUS no
cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas
solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. São diretrizes da PNH, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Indissociabilidade entre atenção e gestão.
Acolhimento.
Gestão participativa e cogestão.
Ambiência.
Clínica ampliada e compartilhada.

16. Leia o texto abaixo:
Prevalência e fatores associados ao bruxismo do sono em adolescentes de Teresina, Piauí*
Resumo:Bruxismo do sono (BS) é uma atividade muscular repetitiva cuja epidemiologia em adolescentes tem
sido pouco estudada. Este estudo observacional transversal objetivou determinar a prevalência e os fatores
associados ao BS em adolescentes. A amostra foi constituída de 594 escolares na faixa etária de 11 a 14
anos de Teresina, Piauí, Brasil. A prevalência de BS foi de 22,2%. Na análise multivariada foi observada
maior prevalência de BS em adolescentes do sexo masculino (razão de prevalência - RP = 1,41; intervalo de
confiança de 95% - IC95% 1,04 - 1,89), com relato de ronco (RP = 1,39; IC95% 1,02 - 1,89) e dificuldades
para dormir (RP = 1,92; IC95% 1,38 - 2,66). BS é uma condição frequente em adolescentes, e os fatores
associados à sua prevalência foram: sexo masculino, ronco e dificuldades para dormir.
*Adaptado de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-790X2018000100401&lng=pt&nrm=iso

Considerando o estudo descrito e o uso da Epidemiologia para a compreensão de problemas relacionados à
saúde, é CORRETO afirmar:
a) Em Teresina, os casos novos de bruxismo do sono surgiram em maior frequência em adolescentes do
sexo masculino.
b) Em Teresina, a ocorrência de casos de bruxismo do sono foi maior entre os adolescentes do sexo
masculino.
c) Em Teresina, a prevalência de bruxismo do sono entre os adolescentes com dificuldade para dormir foi
quase 40% superior à prevalência encontrada entre os adolescentes sem dificuldade para dormir.
d) Em Teresina, cerca de dois quintos dos adolescentes entrevistados relataram ter bruxismo do sono.
e) Em Teresina, ser adolescente que ronca é fator causal para o bruxismo do sono.

17. A medida de frequência do evento de interesse em um estudo transversal é a prevalência, cuja definição é a
relação entre:
a)
b)
c)
d)

Número de casos novos e população existente em determinados local e período.
Número de casos novos e o número de casos existentes em determinados local e período.
Número de casos existentes e a população existente em determinados local e período.
Número de casos existentes e o número de casos que evoluíram ao óbito, em determinados local e
período.
e) Número de casos que evoluíram ao óbito e a população existente, em determinados local e período.

18. Em termos gerais, os indicadores de saúde são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre
determinados atributos e dimensões do estado de saúde da população e do desempenho do sistema de
saúde. Um dos indicadores mais utilizados para avaliar as condições de saúde de um determinado local é o
coeficiente (taxa ou razão) de Mortalidade Materna. Por definição, este indicador expressa:
a) O risco de morte de mulheres durante a gravidez, parto ou puerpério, por qualquer motivo, em relação ao
número de nascidos vivos existentes em determinados local e período.
b) O risco de morte de mulheres durante a gravidez, parto ou puerpério, por causas externas em relação ao
número de nascidos vivos existentes em determinados local e período.
c) O risco de morte de mulheres durante a gravidez, parto ou puerpério, por qualquer motivo, em relação ao
número de menores de um ano de idade existentes em determinados local e período.
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d) O risco de morte de mulheres durante a gravidez, parto ou puerpério, excetuando-se as causas externas,
em relação ao número de nascidos vivos existentes em determinados local e período.
e) O risco de morte de mulheres durante a gravidez, parto ou puerpério, excetuando-se as causas externas,
em relação ao número de mulheres em idade fértil existentes em determinados local e período.

19. Os sistemas de informação em saúde (SIS) são instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de
dados, que tem como objetivo o fornecimento de informações para análise e melhor compreensão de
importantes problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões nos níveis municipal,
estadual e federal.
O _______ tem por objetivo coletar, processar, transmitir e disseminar dados epidemiológicos, gerados por
profissionais de saúde na rotina dos serviços. Os agravos da lista de doenças de notificação compulsória são
registrados em fichas de investigação, as quais são enviadas para a vigilância epidemiológica municipal,
responsável pela digitação, adoção das medidas de controle e encerramento das investigações, a partir da
evolução do caso.
Assinale a alternativa que contem o SIS que completa CORRETAMENTE o trecho acima:
a) SINAN.
b) SINASC.
c) SIH/SUS.
d) SAI/SUS.
e) SIM.

20. De acordo com a Portaria GM/MS nº 204/2016, são agravos de notificação compulsória, EXCETO:
a) Poliomielite.
b) Raiva humana.
c) Hantavirose.
d) Neurocisticercose.
e) Óbito com suspeita de doença pelo vírus Zika.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. João é mestre de obras e trabalha para a
construtora Viva Bem, mantendo vinculo
empregatício pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), com carga horária de 44 horas
semanais. Marque a alternativa CORRETA de
acordo com o caso exposto e conhecimentos
sobre a NR 1:

a) João é empregado da referida construtora,
pois é a pessoa física que presta serviços de
natureza eventual.
b) A construtora Viva Bem se equipara a
empregador, pois dirige a prestação
impessoal de serviços.
c) O local de trabalho de João é a menor
unidade
administrativa
ou
operacional
compreendida no mesmo estabelecimento.
d) Se João estiver em uma área de trabalho
móvel e temporária, onde se desenvolvem
operações de apoio e execução à construção,
demolição ou reparo de uma obra, ele estará
em um canteiro de obra.
e) É dever da construtora Viva Bem determinar
os procedimentos a serem adotados, em caso
de acidente ou doença relacionada ao
trabalho.

22. Sobre o Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMSO), marque a alternativa
CORRETA.
a) O PCMSO deve considerar as questões
incidentes sobre o indivíduo e a coletividade
de trabalhadores e dos empregadores.
b) O diagnóstico precoce dos agravos à saúde
relacionados ao trabalho, inclusive, de
natureza subclínica fazem parte do PCMSO.
c) O
exame
médico
periódico
para
trabalhadores expostos a riscos ou a
situações de trabalho que impliquem o
desencadeamento ou agravamento de
doença ocupacional, ou, ainda, para aqueles
que sejam portadores de doenças crônicas,
deverá ser realizado a cada ano ou a
intervalos maiores, a critério do médico
encarregado, ou se notificado pelo médico
agente da inspeção do trabalho, ou, ainda,
como resultado de negociação coletiva de
trabalho.
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d) O exame médico de retorno ao trabalho
deverá ser realizado obrigatoriamente, no
primeiro dia da volta ao trabalho de
trabalhador ausente por período igual ou
superior a 30 (trinta) dias, por motivo de
doença ou acidente, de natureza ocupacional,
ou parto.
e) O exame médico de mudança de função
poderá ser realizado após a data da
mudança.

23. Marque a alternativa CORRETA referente à
toxicologia ocupacional.
a) A exposição ocupacional à anilina pode ser
avaliada por meio de exame de urina onde a
presença de N-metilformamida em níveis
acima do IBMP mostram que o indicador
biológico é capaz de indicar uma exposição
ambiental acima do limite de tolerância, mas
não possui, isoladamente, significado clínico
ou toxicológico próprio, ou seja, não indica
doença, nem está associado a um efeito ou
disfunção de qualquer sistema biológico.
b) Para a avaliação de intoxicação por estireno
deve-se dosar o ácido fenil-glioxilico no
sangue, sendo a amostra colhida no início da
última jornada da semana.
c) A intoxicação por tolueno pode ser detectada
pela presença de ácido hipúrico na urina,
sendo que níveis acima do IBMP representam
que o indicador biológico é capaz de indicar
uma exposição ambiental acima do limite de
tolerância, mas não possui, isoladamente,
significado clínico ou toxicológico próprio, ou
seja, não indica doença, nem está associado
a um efeito ou disfunção de qualquer sistema
biológico.
d) A intoxicação por xileno deve ser verificada
por meio da dosagem sérica de ácido
hipúrico, colhida no fim da jornada.
e) Em relação ao chumbo inorgânico, níveis de
ácido delta aminolevulínico acima do IBMP
representam que o indicador biológico é
capaz de indicar uma exposição ambiental
acima do limite de tolerância, mas não possui,
isoladamente,
significado
clínico
ou
toxicológico próprio, ou seja, não indica
doença, nem está associado a um efeito ou
disfunção de qualquer sistema biológico.

24. Maria é técnica em radiologia do Hospital
Esperança, durante exame médico periódico, o
medico do trabalho a avalia e decide solicitar
exames, diante do caso, marque a alternativa
CORRETA.

a) Dentre os exames previstos na NR7 estão o
hemograma completo e a radiografia de tórax.
b) Maria
dever
realizar
exame
médico
ocupacional periódico a cada 12 meses.
c) Maria deve realizar o exame de β-hCG a cada
06(seis) meses.
d) Em caso de encontrar-se gestante, Maria
deve realizar atestado de saúde ocupacional
periódico.
e) A NR7 descreve a realização apenas do
hemograma completo, com plaquetas, no
exame médico ocupacional admissional e
periodicidade semestral, no caso da atividade
laboral de Maria.

25. Sobre a dermatite de contato, marque a
alternativa CORRETA.
a) Na dermatite de contato, dentre os agentes
sensibilizantes comuns, encontram-se o
sulfato de níquel e o dicromato de potássio.
b) Na dermatite de contato, o teste de contato é
útil à identificação desses agentes, devendo
ser realizado nos pacientes, com dermatite
ativa disseminada.
c) Nos pacientes com dermatite em uso de
glicocorticoides sistêmicos, o teste de contato
deve ser realizado, sem prejuízo para o
diagnóstico correto.
d) A identificação de um alergênio de contato
pode ser difícil e demorada, sendo que a
dermatite de contato alérgica deve ser
suspeitada em pacientes com dermatite que
respondem à terapia convencional, com um
padrão de distribuição comum.
e) Os indivíduos acometidos com dermatite de
contato podem ser inquiridos sobre exposição
ocupacional, mas esta é uma possibilidade
remota.

26. Sobre a asma, marque a alternativa CORRETA.
a) A asma ocupacional pode ser suspeitada,
quando o paciente piora nos finais de semana
e nos feriados.
b) A asma ocorre com menor frequência em
pessoas obesas e costuma ser mais difícil de
controlar.
c) Muitos outros fatores foram implicados na
etiologia da asma, inclusive, idade materna
baixa, duração da amamentação ao peito,
prematuridade e baixo peso ao nascer e
inatividade física, sendo estes fatores
contribuintes para o aumento mundial recente
da prevalência da asma.
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d) Existe uma associação com a utilização de
paracetamol na infância e asma, podendo tal
associação estar ligada ao aumento do
estresse oxidativo.
e) A asma ocupacional é incomum e acomete
principalmente os adultos jovens.

27. Sobre a perda auditiva induzida por níveis de
pressão sonora elevada (PAINPSE) e a
audiometria ocupacional, marque a alternativa
CORRETA.
a) Devem
ser
submetidos
a
exames
audiométricos de referência e sequenciais, no
mínimo, todos os trabalhadores que exerçam
ou exercerão suas atividades em ambientes
cujos níveis de pressão sonora ultrapassem
os limites de tolerância estabelecidos nos
anexos 1 e 2 da NR 15 da Portaria 3.214 do
Ministério do Trabalho, independentemente
do uso de protetor auditivo.
b) O
audiômetro
será
submetido
a
procedimentos de verificação e controle
periódico do seu funcionamento devendo a
calibração acústica ser realizada sempre que
a aferição acústica indicar alteração, e,
obrigatoriamente, a cada 3(três) anos.
c) O exame audiométrico ocupacional deve ser
realizado no momento da demissão, podendo
ser aceito o resultado de um exame
audiométrico realizado até 135(cento e trinta
e cinco) dias retroativos em relação à data do
exame médico demissional de trabalhador de
empresa classificada em grau de risco 3 ou 4;
d) Deve-se fazer audiometria, se houver
suspeita de um distúrbio vestibular, a perda
auditiva unilateral neurossensorial confirma a
existência de um distúrbio central.
e) São considerados sugestivos de perda
auditiva induzida por níveis de pressão
sonora elevados os casos cujos audiogramas,
nas frequências de 1000 e/ou 3.000 e/ou
4.000 e/ou 6.000 Hz, apresentam limiares
auditivos acima de 25 dB(NA) e mais
elevados do que nas outras frequências
testadas, estando estas comprometidas ou
não, tanto no teste da via aérea quanto da via
óssea, em um ou em ambos os lados.

b) As ações do PPRA devem ser desenvolvidas
no âmbito de cada estabelecimento da
empresa,
sendo
sua
abrangência
e
profundidade
independentes
das
características dos riscos e das necessidades
de controle.
c) Deverá
incluir
as
seguintes
etapas:
antecipação e reconhecimentos dos riscos;
estabelecimento de prioridades e metas de
avaliação e controle; avaliação dos riscos e
da exposição dos trabalhadores; implantação
de medidas de controle e avaliação de sua
eficácia; monitoramento da exposição aos
riscos; registro e divulgação dos dados.
d) O reconhecimento deverá envolver a análise
de projetos de novas instalações, métodos ou
processos de trabalho, ou de modificação dos
já existentes, visando identificar os riscos
potenciais e introduzir medidas de proteção,
para sua redução ou eliminação.
e) Para o monitoramento da exposição dos
trabalhadores e das medidas de controle,
deve ser realizada uma avaliação sistemática
e repetitiva da exposição a um dado risco,
visando à introdução ou modificação das
medidas de controle, uma vez ao ano.

29. Aline é técnica de enfermagem do trabalho e
Carlos é técnico de segurança do trabalho
ambos trabalham na empresa YK engenharia,
diante disso, marque a alternativa CORRETA, de
acordo com a NR5.
a) Aline pode ser eleita para a CIPA como
representante dos empregados, desde que
em escrutínio aberto.
b) Carlos, se eleito para a CIPA, tem mandato
de 02 anos.
c) Carlos, se eleito para a CIPA, tem sua
dispensa vedada até 02 (dois) anos, após o
final de seu mandato.
d) Aline deverá promover treinamento para os
membros da CIPA, titulares e suplentes,
antes da posse.
e) O empregador de Aline deve convocar
eleições, para escolha dos representantes
dos empregados na CIPA, no prazo mínimo
de 60 (sessenta) dias, antes do término do
mandato em curso.

28. Sobre o a NR9 que trata do programa de
prevenção de riscos ambientais (PPRA), marque
a alternativa CORRETA.
a) As ações do PPRA devem ser desenvolvidas
no âmbito de cada estabelecimento da
empresa, sob a responsabilidade do
empregado.
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30. José trabalha na empresa P & V segurança,
exercendo a função de vigilante, ele faz uso de
arma de fogo durante sua atividade laboral e
decide conversar com o médico do trabalho
sobre sua situação. De acordo com exposto e
com base nos conhecimentos sobre a NR16,
marque a alternativa CORRETA.
a) José, no exercício de trabalho em condições
de periculosidade, tem assegurado à
percepção de adicional de 40% (quarenta por
cento), incidente sobre o salário, sem os
acréscimos resultantes de gratificações,
prêmios ou participação nos lucros da
empresa.
b) Se for devido a José o adicional de
insalubridade, ele deverá obrigatoriamente
optar por este, em detrimento do adicional de
periculosidade.
c) A atividade de José não é enquadrada como
perigosa.
d) Se José laborar em vigilância patrimonial, ele
exercerá a segurança patrimonial e/ou
pessoal na preservação do patrimônio em
estabelecimentos públicos ou privados e da
incolumidade física de pessoas.
e) Se José for segurança de eventos laborando
em segurança patrimonial e/ou pessoal em
espaços públicos ou privados, de uso comum
do povo, ele não terá direito ao adicional de
periculosidade.

31. Sobre os trabalhadores que laboram em
ambientes frios, marque a alternativa CORRETA.
a) Todos
os
pacientes
com
geladura
apresentam déficit sensorial envolvendo as
sensibilidades tátil, térmica e dolorosa, na
maioria dos casos, as áreas acrais e partes
distais dos membros são afetadas pela
anestesia.
b) As atividades ou operações executadas no
interior de câmaras frigoríficas, ou em locais
que apresentem condições similares, que
exponham os trabalhadores ao frio, com a
proteção adequada, serão consideradas
insalubres em decorrência de laudo de
inspeção realizada no local de trabalho.
c) As lesões periféricas pelo frio incluem
somente as lesões de tecidos sem
congelamento.
d) As duas lesões periféricas congelantes mais
comuns causadas pelo frio são o eritema
pérnio e o pé das trincheiras (por imersão).

e) O eritema pérnio resulta de lesões neuronais
e endoteliais, provocadas por exposição
repetida ao frio seco, sendo as mulheres
jovens, sobretudo aquelas com história de
fenômeno de Raynaud, são as que correm
menos risco.

32. Sobre os trabalhadores que laboram em
atividades que envolvam vibração, marque a
alternativa CORRETA.
a) Caracteriza-se a condição insalubre, caso
seja superado o limite de exposição
ocupacional diária a VMB, correspondente a
um valor de aceleração resultante de
exposição normalizada (aren) de 10 m/s2.
b) Tais trabalhadores não estão expostos às
Vibrações de Mãos e Braços (VMB) e
Vibrações de Corpo Inteiro (VCI).
c) O Fenômeno de Raynaud em sua categoria
idiopática pode acometer tais trabalhadores.
d) As situações de exposição a VMB e VCI
superiores aos limites de exposição
ocupacional
são
caracterizadas
como
perigosas.
e) Caracteriza-se a condição insalubre, caso
sejam superados quaisquer dos limites de
exposição ocupacional diária a VCI, com valor
da aceleração resultante de exposição
normalizada (aren) de 1,1 m/s².

33. Sobre a NR17, marque a alternativa CORRETA.
a) Transporte manual de cargas designa todo
transporte no qual o peso da carga é
suportado
inteiramente
por
dois
trabalhadores,
compreendendo
o
levantamento e a deposição da carga.
b) Sempre que o trabalho puder ser executado
na posição sentada, o posto de trabalho deve
ser planejado ou adaptado para esta posição.
c) Os assentos utilizados nos postos de trabalho
devem atender requisitos mínimos de
conforto, exceto que a borda frontal seja
arredondada.
d) Para as atividades em que os trabalhos
devam ser realizados de pé, não devem ser
colocados assentos para descanso em locais
em que possam ser utilizados por todos os
trabalhadores durante as pausas.
e) Nos locais de trabalho onde são executadas
atividades que exijam solicitação intelectual e
atenção constantes, a velocidade do ar não
pode ser superior a 0,65m/s.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS / 2019
12

34. De acordo com a NR32, o empregador deve
vedar:
a) a utilização de pias de trabalho, para fins
específicos ao trabalho.
b) o manuseio de lentes de contato, nos postos
de trabalho.
c) o consumo de alimentos e bebidas, fora dos
postos de trabalho.
d) a guarda de alimentos em locais destinados
para este fim.
e) o uso de calçados fechados.

35. Segundo a NR32:
a) a todo trabalhador dos serviços de saúde
deve ser fornecido, gratuitamente, programa
de imunização ativa contra tétano, difteria,
hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
b) a todo trabalhador dos serviços de construção
civil deve ser fornecido, gratuitamente,
programa de imunização ativa contra raiva,
difteria, hepatite B e os estabelecidos no
PCMSO.
c) a todo trabalhador dos serviços de saúde
deve ser fornecido, gratuitamente, programa
de
imunização
ativa
contra
tétano,
coqueluche, hepatite B e os estabelecidos no
PCMSO.
d) a todo trabalhador dos serviços de saúde
deve ser fornecido, gratuitamente, programa
de imunização ativa contra dengue, difteria,
hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.
e) a todo trabalhador dos serviços de saúde
deve ser fornecido, gratuitamente, programa
de imunização ativa contra difteria, hepatite c,
hepatite B e os estabelecidos no PCMSO.

36. Sobre pneumoconioses, marque a alternativa
CORRETA.
a) A asbestose é uma doença pulmonar de
padrão restritivo com acometimento da
parede torácica.
b) A
Classificação
Internacional
das
Radiografias
das
Pneumoconioses
da
Organização Internacional do Trabalho (OIT)
classifica as radiografias de tórax, de acordo
com
as
dimensões
das
opacidades
detectadas no parênquima pulmonar.
c) Em geral, opacidades grandes e lineares
ocorrem na silicose ou na pneumoconiose do
minerador de carvão, enquanto opacidades
pequenas e arredondadas são detectadas na
asbestose, sendo o mesotelioma de pleura
relacionado com esta última.

d) As poeiras que causam opacidades
arredondadas resultam em extensas áreas de
acometimento nas radiografias de tórax, com
isso, o sistema da OIT pode ser problemático,
quando aplicado às radiografias de tórax de
determinado paciente.
e) Em pacientes com história de exposição ao
asbesto, a tomografia computadorizada (TC)
convencional é mais sensível para mostrar
acometimento do parênquima, e a TC de alta
resolução (TCAR) melhora a detecção da
asbestose.

37. Sobre a bissinose, marque a alternativa
CORRETA.
a)
b)
c)
d)

Decorre da inalação de berílio.
Decorre da inalação de poeiras minerais.
Acomete trabalhadores de minas de carvão.
É uma síndrome semelhante à asma e
decorre da exposição ocupacional à poeira do
algodão.
e) É uma síndrome semelhante à asma e
decorre da exposição ocupacional à poeira
agrícola, como a de pólen e fezes de aves e
roedores.

38. O espaço confinado segundo a NR33 tem como
característica:
a) Qualquer área ou ambiente não projetado
para ocupação humana contínua.
b) Possui meios ilimitados de entrada e saída.
c) A ventilação existente é suficiente para
remover contaminantes.
d) É rico em oxigênio.
e) A NR33 não define espaço confinado.

39. Sobre o trabalho em altura, segundo a NR35:
a) Trabalho em altura é toda atividade
executada acima de 2,00 m (dois metros) do
nível inferior, onde haja risco de queda.
b) Trabalho em altura é toda atividade
executada acima de 2,50 m (dois metros) do
nível inferior, onde haja risco de queda.
c) Considera-se trabalhador capacitado para
trabalho em altura aquele que foi submetido e
aprovado em treinamento prático com carga
horária mínima de oito horas.
d) Considera-se trabalhador capacitado para
trabalho em altura aquele que foi submetido e
aprovado em treinamento, teórico e prático,
com carga horária mínima de seis horas.
e) Trabalho em altura é toda atividade
executada acima de 2,00 m (dois metros) do
nível superior, onde haja risco de queda.
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40. Sobre o treinamento dos empregados que
trabalham em altura, segundo a NR35:
a) O empregador deve realizar treinamento
periódico bienal e sempre que ocorrer
mudança nos procedimentos, condições ou
operações de trabalho.
b) O empregador deve realizar treinamento
periódico anual e sempre que ocorrer evento
que indique a necessidade de novo
treinamento.
c) O empregador deve realizar treinamento
periódico bienal e sempre que ocorrer retorno
de afastamento, ao trabalho, por período
superior a 30 dias.
d) O empregador deve realizar treinamento
periódico anual e sempre que ocorrer
mudança de empresa.
e) O treinamento periódico anual deve ter carga
horária mínima de seis horas, conforme
conteúdo
programático
definido
pelo
empregador.
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