
 
 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem 

numérica, com apenas uma alternativa correta.  

2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má 

impressão, levante o braço. 

3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 

 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA 

FOLHA DE RESPOSTAS 

1. Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  

3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  

4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.  

5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma resposta 

marcada ou rasurada, invalidará a questão.  

 

 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

 

___________________________________________________________________ 

Nome por extenso 

 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

  

 

 

 



 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

1) A parte composta pelos programas, que 
transforma as partes físicas do 
microcomputador em uma unidade lógica 
de processamento é chamada de:  

A) Firmware.  
B) Software.  
C) Hardware.  
D) Selfware.  
E) Netware.  
 
2) A menor unidade de informação 
reconhecida pelo microprocessador, 
representada pelo algarismo “0” ou pelo 
algarismo “1” é conhecida como:  

A) Bit ou Bite.  
B) Megabyte.  
C) Baud.  
D) Buffer.  
E) Bps.  
 
 
3) A tecla de atalho utilizada no Windows 
Explorer para selecionar todos os arquivos 
contidos em uma pasta é:  

A) ALT+A.  
B) ALT+T.  
C) CTRL+A.  
D) CTRL+E. 
E) CTRL+T 
 

4) Na ferramenta de busca referente ao 
sítio www.google.com.br, clicando-se o 
link “Configurações da pesquisa”, são 
exibidas várias opções relativas às 
preferências do usuário durante a 
pesquisa. A opção “Filtro SafeSearch”: 

A) fornece sugestões na caixa de pesquisa. 
B) abre uma nova janela para os resultados 
de pesquisa.  

C) permite o bloqueio de páginas da Web 
que contenham conteúdo sexual explícito. 
D) habilita a escolha de idioma para o 
resultado da pesquisa.  

5) No uso de correio eletrônico, o Filtro 
Antispam e Webmail permitem, 
respectivamente, 

A) a remoção de vírus e a prevenção de 
mensagens indesejáveis.  
B) a tradução de mensagens em uma 
determinada língua e o serviço de envio de 
mensagens automáticas.  
C) o compartilhamento de mensagens e o 
redirecionamento de mensagens.  
D) o bloqueio de mensagens indesejáveis e 
o gerenciamento de e-mail por meio de 
navegadores de Internet.  
E) Nenhuma das alternativas. 
 

6) Memória RAM refere-se à  

A) memória principal, que faz a 
inicialização (boot) da máquina.  
B) memória principal, que é volátil. 
C) memória auxiliar, que precisa de energia 
elétrica para funcionar.  
D) memória somente de leitura, que é 
volátil.  
E) Nenhuma das alternativas. 
 

7) Um usuário deseja enviar um e-mail 
para vários destinatários e deseja que um 
dos destinatários não seja visto pelos 
demais. Assinale a alternativa que contém 
o nome do campo de e-mail em que deve 
ser preenchido o endereço desse 
destinatário que não poderá ser visto 
pelos demais.  

A) Cco.  
B) Cc.  
C) De.  



 
D) Para.  
E) Anexo. 
 

8) Assinale a alternativa que apresenta 
um dos dados presentes em um 
certificado digital.  

A) Chave privada de criptografia do dono 
do certificado.  
B) Chave única da entidade certificadora 
raiz. 
C) Chave privada de criptografia do emissor 
do certificado.  
D) Chave pública de criptografia do emissor 
do certificado.  
E) Chave pública de criptografia do dono 
do certificado. 
 

9) Considerando a instalação padrão do 
mouse para destros, o que acontece ao 
clicar com o botão direito do mouse no 
ícone de um programa na barra de tarefas 
do Windows 7?  

A) Remoção do programa do computador. 
B) Cópia do programa para a área de 
trabalho.  
C) Visualização da lista de atalhos de itens 
recentes do programa.  
D) Ajuste lateral da janela do programa.  
E) Colocação do programa na lista de 
favoritos. 
 

10) Assinale a afirmativa correta em 
relação às bibliotecas do Windows 7.  

A) Uma biblioteca consiste em uma única 
pasta, dentro da qual várias pastas podem 
ser criadas.  
B) Quando um arquivo é salvo em uma 
biblioteca, é armazenado sempre na 
primeira pasta dessa biblioteca. 
C) Arquivos de um CD ou de um DVD ficam 
disponíveis em todas as bibliotecas.  

D) Podem ser incluídas até 50 pastas em 
uma biblioteca do Windows 7.  
E) Não é possível remover pastas da 
biblioteca “Imagens”, padrão do Windows 
7. 
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem 

numérica, com apenas uma alternativa correta.  

2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má 

impressão, levante o braço. 

3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 

 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA 

FOLHA DE RESPOSTAS 

1. Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  

3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  

4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.  

5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma resposta 

marcada ou rasurada, invalidará a questão.  

 

 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

 

___________________________________________________________________ 

Nome por extenso 

 

CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM  

  

 

 

 



 
 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

1)São deveres e responsabilidades 
dispostos no Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, EXCETO: 

 
A) Exercer a profissão com justiça, 
compromisso, equidade, resolutividade, 
dignidade, competência, responsabilidade, 
honestidade e lealdade. 
B) Atuar na função de Auxiliar de Cirurgia 
em situações previsíveis e rotineiras. 
C)Posicionar-se contra falta cometida 
durante o exercício profissional, seja por 
imperícia, imprudência ou negligência. 
D) Aprimorar os conhecimentos técnicos, 
científicos, éticos e culturais, em benefício 
da pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão. 

 
2)“Está prescrito para um cliente 2400 ml 
de soro fisiológico a ser infundido em 20 
horas.” Portanto, deve-se manter o 
seguinte gotejamento por minuto 
(gts/min): 

 
A) 36 gts/min. 
B) 24 gts/min. 
C) 40 gts/min. 
D) 16 gts/min. 

 
3) A Oxigenoterapia é a administração de 
oxigênio por via respiratória, com o 
objetivo de prevenir ou melhorar a 
hipóxia. Referente à oxigenoterapia, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

A) Os cilindros de oxigênio possuem uma 
válvula que regula e controla a quantidade 
de oxigênio que o paciente recebe.  

B) O oxigênio concentrado possui grande 
capacidade de alimentar o fogo.  

C) Fluxos maiores de oxigênio por via nasal 
provocam o ressecamento da mucosa nasal. 
D) A cânula nasal pode ser introduzida pelo 
nariz até a nasofaringe, mas exige a 
alternância das narinas a cada 24 horas, no 
mínimo. 

 
4) A Penicilina cristalina é um antibiótico 
largamente utilizado, quando se coloca 8 ml 
de Água Destilada em 1 Frasco-Ampola de 
5.000.000 UI, obtém-se como resultado uma 
solução contendo: 

A) 8 ml 

B) 9 ml 

C) 10 ml 

D) 12 ml 

 
5) Sobre a aferição da pressão arterial, 
assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Posicionar o braço na altura do coração, 
apoiado, com a palma da mão voltada para 
cima.  
b) Realizar a assepsia, com algodão 
embebecido em álcool a 70% nas olivas e no 
diafragma do estetoscópio.  
c) A desinflação dever ser rápida.  
d) Palpe a artéria braquial e coloque o 
estetoscópio sobre ela sem comprimi-la 
excessivamente. 
 
6.  O Auxiliar de Enfermagem foi designado 
para administrar cuidados a um paciente 
que está com sonda vesical de demora. No 
momento de esvaziar a bolsa coletora de 
urina, verificou que o conteúdo estava 
sanguinolento. Ao anotar e comunicar a 
Enfermeira sobre o fato, o termo técnico 



 
corretamente usado para descrever a 
situação foi que o paciente apresentava  

(A) oligúria.  

(B) hematúria.  

(C) anúria.  

(D) poliúria 

 

7) Algumas regras são importantes para a 
elaboração das anotações de enfermagem 
a serem registradas pelo auxiliar de 
enfermagem, dentre as quais: 

 A) conter dados legíveis, completos, claros, 
concisos, objetivos, pontuais e 
cronológicos, sendo indispensável uso de 
carimbo e assinatura.  

B) utilizar termos que expressem conotação 
de valor, como, por exemplo, bem, mal, 
muito, pouco.  

C) corrigir as rasuras com corretivos, deixar 
linhas em branco, mantendo espaços entre 
os parágrafos. 

 D) indicar a data, hora e local ao final de 
cada registro. 

8) Para administração de medicamentos 
por via intramuscular (IM), é correto 
afirmar, EXCETO:  

A) O profissional deverá utilizar uma agulha 
para medicamentos por via IM, na maior 
parte das vezes, longa para ultrapassar o 
tecido subcutâneo.  

B) O ângulo de introdução para uma injeção 
intramuscular é 90º.  

C) Não injetar medicamentos por via IM no 
mesmo músculo repetidamente.  

D) O medicamento IM na região 
dorsoglútea deverá ser administrado no 
quadrante súpero- -medial do glúteo. 

 

 
9) Trocar a via de administração de um 
medicamento por total desconhecimento 
do procedimento, provocando danos ao 
paciente, no entanto, sem ter a intenção 
de fazê- -lo, é um exemplo de  

(A) imperícia.  

(B) negligência.  

(C) imprudência.  

(D) proficiência. 

 

10) A Vacina Tríplice Viral protege a criança 
de que doenças?  
A) Sarampo, coqueluche e rubéola.  
B) Coqueluche, caxumba e rubéola.  
C) Varicela, coqueluche e caxumba.  
D) Sarampo, rubéola e caxumba. 
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem 

numérica, com apenas uma alternativa correta.  

2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má 

impressão, levante o braço. 

3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 

 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA 

FOLHA DE RESPOSTAS 

1. Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  

3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  

4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.  

5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma resposta 

marcada ou rasurada, invalidará a questão.  

 

 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

 

___________________________________________________________________ 

Nome por extenso 

 

CARGO: ENFERMEIRO 20  

  

 

 

 



 
 

ENFERMEIRO 20 

 

1. Conforme as definições de aleitamento 
materno adotadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas 
no mundo inteiro (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2007), o aleitamento 
materno costuma ser classificado em:  

(A) Aleitamento materno predominante: 
quando a criança recebe somente leite 
materno, direto da mama ou ordenhado, ou 
leite humano de outra fonte, sem outros 
líquidos ou sólidos, com exceção de gotas 
ou xaropes contendo vitaminas, sais de 
reidratação oral, suplementos minerais ou 
medicamentos.  

(B) Aleitamento materno exclusivo: quando 
a criança recebe leite materno (direto da 
mama ou ordenhado), independentemente 
de receber ou não outros alimentos.  

(C) Aleitamento materno misto ou parcial – 
quando a criança recebe leite materno e 
outros tipos de leite.  

(D) Aleitamento materno predominante: 
quando a criança recebe, além do leite 
materno, qualquer alimento sólido ou 
semissólido com a finalidade de 
complementá-lo, e não de substituí-lo. 

2. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT) são multifatoriais, ou seja, 
determinadas por diversos fatores, sejam 
eles sociais ou individuais. Elas se 
desenvolvem no decorrer da vida e são de 
longa duração. Diante do presente 
conceito, assinale a alternativa correta 
acerca de uma das principais DCNT:  

(A) Diabetes mellitus  

(B) Etilismo  

(C) Tabagismo  

(D) Síndrome da Imunodeficiência 

3. Em relação as doenças cardiovasculares, 
assinale a alternativa correta:  

(A) As doenças cardiovasculares são a 
segunda principal causa de morte no 
mundo.  

(B) Mais de três quartos das mortes por 
doenças cardiovasculares ocorrem em 
países de baixa e média renda.  

(C) As doenças cardiovasculares 
constantemente apresentam sintomas 
como dores no peito e epigastralgia.  

(D) A maioria das doenças cardiovasculares 
não pode ser prevenida, uma vez que estão 
relacionadas a hereditariedade. 

4. A rede de frio, ou cadeia de frio – 
processo de armazenamento, 
conservação, manipulação, distribuição e 
transporte dos imunobiológicos do 
Programa Nacional de Imunizações – deve 
garantir as condições adequadas de 
refrigeração desde o laboratório produtor 
até o momento em que a vacina é 
administrada. Em relação às características 
e cuidados que devem ser adotados em 
relação às caixas térmicas de uso diário na 
sala de vacinação, é incorreto afirmar: (A) 
As caixas devem ser fabricadas de 
poliuretano, capacidade mínima de 12 
litros, com bobinas reutilizáveis 
ambientadas à 0 ºC nas laterais internas e 
termômetro com o sensor posicionado no 
centro.  

(B) Os imunobiológicos devem ser 
acomodados no centro da caixa em 
recipiente plástico para melhor organização 
e identificação.  

(C) A caixa térmica deve ser produzida para 
resistir à luz solar direta e fontes de calor, 



 
dessa forma não haverá restrições quanto 
ao seu posicionamento.  

(D) Deve-se lavar e secar cuidadosamente 
as caixas regularmente, mantendo-as 
abertas até que estejam completamente 
secas e guardá-las abertas e em local 
ventilado. 

5. Considerando as condutas a serem 
adotadas pelo enfermeiro em relação ao 
tratamento e prevenção de feridas, 
assinale a alternativa correta.  

(A) A documentação fotográfica de feridas, 
por não ser invasiva, independe de 
autorização do paciente.  

(B) Coberturas não aderentes estéreis 
impregnadas com petrolatum são indicadas 
para áreas doadoras ou receptoras de 
enxerto.  

(C) O hidrocoloide é indicado a pacientes 
com feridas infectadas e com grande 
quantidade de exsudato.  

(D) A sulfadiazina de prata deve ser usada 
continuamente em diferentes tipos de 
queimaduras com diferentes 
profundidades, pois requerem tratamento 
específico. 

6. A consulta de enfermagem para pessoas 
com pressão arterial limítrofe tem como 
objetivo trabalhar o processo de educação 
em saúde para a prevenção primária da 
hipertensão arterial, por meio do estímulo 
à adoção de hábitos saudáveis de vida e 
também de avaliar e estratificar o risco 
para doenças cardiovasculares. (Ministério 
da Saúde, 2013.) Para a estratificação do 
risco para doenças cardiovasculares é 
recomendada a utilização do escore de 
Framingham. O objetivo desta 
estratificação é estimar o risco de um 
indivíduo sofrer uma doença arterial 
coronariana em:  

(A) 2 anos.  

(B) 5 anos.  

(C) 7 anos.  

(D) 10 anos. 

7. Os indicadores biológicos, utilizados no 
monitoramento dos processos de 
esterilização, são preparações 
padronizadas de:  

(A) Vírus e bactérias.  

(B) Esporos bacterianos.  

(C) Vírus, bactérias e fungos.  

(D) Esporos bacterianos e vírus 

8. No Brasil, a mamografia é uma 
estratégia preconizada para o 
rastreamento do câncer de mama na rotina 
da atenção integral à saúde da mulher na 
faixa etária entre 50 e 69 anos de idade, 
devendo ser realizada a cada dois anos. 
Uma mamografia, cujo resultado mostre 
categoria BI-RADS 3 pode ser interpretada 
como exame:  

(A) Negativo.  

(B) Inconclusivo.  

(C) Com achado provavelmente benigno.  

(D) Com achados, cuja malignidade já está 
comprovada. 

9. O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan) tem como objetivo 
coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de 
Vigilância Epidemiológica das três esferas 
de governo. Como gestora do Sinan, cabe à 
União:  

(A) Prestar apoio técnico às unidades 
notificantes.  

(B) Consolidar os dados do Sinan 
provenientes dos municípios.  

(C) Coordenar a seleção dos códigos 
correspondentes aos agravos de interesse 
estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – 
CID 10.  



 
(D) Avaliar regularidade, completitude, 
consistência e integridade dos dados e 
duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de 
responsabilidade do município, para a 
manutenção da qualidade da base de 
dados. 

10. As Redes de Atenção à Saúde 
constituem-se em arranjos organizativos 
formados por ações e serviços de saúde 
com diferentes configurações tecnológicas 
e missões assistenciais, articulados de 
forma complementar e com base 
territorial. Dentre seus diversos atributos, 
destacam-se, EXCETO:  

(A) serviço de urgência e emergência como 
principal porta de entrada do sistema de 
saúde.  

(B) a atenção básica estruturada como 
primeiro ponto de atenção.  

(C) a atenção básica como principal porta de 
entrada do sistema de saúde.  

(D) equipe multidisciplinar que cobre toda a 
população, integrando, coordenando o 
cuidado e atendendo às suas necessidades 
de saúde 
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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem 

numérica, com apenas uma alternativa correta.  

2. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má 

impressão, levante o braço. 

3. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 

 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA 

FOLHA DE RESPOSTAS 

1. Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

2. Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  

3. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  

4. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.  

5. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma resposta 

marcada ou rasurada, invalidará a questão.  

 

 

 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO 

 

___________________________________________________________________ 

Nome por extenso 

 

CARGO: ENFERMEIRO 40  

  

 

 

 



 
 

ENFERMEIRO 40 

 

1. Segundo a Política Nacional de Atenção 
Básica, o processo de territorialização deve 
ser considerado um meio operacional para 
o desenvolvimento do vínculo entre os 
serviços de saúde e a população, 
permitindo aproximação para o 
entendimento dos problemas e 
necessidades de saúde do território. São 
ferramentas para apoio ao processo de 
territorialização:  

(A) diagnóstico comunitário; classificação 
de risco comunitário; divisão de áreas por 
risco; sistematização da assistência de 
enfermagem  

(B) diagnóstico epidemiológico; 
classificação de risco comunitário; 
protocolo de Mews; cartografia  

(C) diagnóstico comunitário; classificação 
de risco comunitário; divisão de áreas por 
risco; cartografia  

(D) diagnóstico clínico; classificação de risco 
comunitário; protocolo de Londres; análise 
de causa-raiz 

2. As Doenças Crônicas Não Transmissíveis 
(DCNT) são multifatoriais, ou seja, 
determinadas por diversos fatores, sejam 
eles sociais ou individuais. Elas se 
desenvolvem no decorrer da vida e são de 
longa duração. Diante do presente 
conceito, assinale a alternativa correta 
acerca de uma das principais DCNT:  

(A) Diabetes mellitus  

(B) Etilismo  

(C) Tabagismo  

(D) Síndrome da Imunodeficiência 

3. Em relação as doenças cardiovasculares, 
assinale a alternativa correta:  

(A) As doenças cardiovasculares são a 
segunda principal causa de morte no 
mundo.  

(B) Mais de três quartos das mortes por 
doenças cardiovasculares ocorrem em 
países de baixa e média renda.  

(C) As doenças cardiovasculares 
constantemente apresentam sintomas 
como dores no peito e epigastralgia.  

(D) A maioria das doenças cardiovasculares 
não pode ser prevenida, uma vez que estão 
relacionadas a hereditariedade. 

4. A rede de frio, ou cadeia de frio – 
processo de armazenamento, 
conservação, manipulação, distribuição e 
transporte dos imunobiológicos do 
Programa Nacional de Imunizações – deve 
garantir as condições adequadas de 
refrigeração desde o laboratório produtor 
até o momento em que a vacina é 
administrada. Em relação às características 
e cuidados que devem ser adotados em 
relação às caixas térmicas de uso diário na 
sala de vacinação, é incorreto afirmar: (A) 
As caixas devem ser fabricadas de 
poliuretano, capacidade mínima de 12 
litros, com bobinas reutilizáveis 
ambientadas à 0 ºC nas laterais internas e 
termômetro com o sensor posicionado no 
centro.  

(B) Os imunobiológicos devem ser 
acomodados no centro da caixa em 
recipiente plástico para melhor organização 
e identificação.  

(C) A caixa térmica deve ser produzida para 
resistir à luz solar direta e fontes de calor, 
dessa forma não haverá restrições quanto 
ao seu posicionamento.  



 
(D) Deve-se lavar e secar cuidadosamente 
as caixas regularmente, mantendo-as 
abertas até que estejam completamente 
secas e guardá-las abertas e em local 
ventilado. 

5. O cuidado da Enfermagem é 
fundamentado no conhecimento próprio 
da profissão e nas ciências humanas, 
sociais e aplicadas e é executado pelos 
profissionais na prática social e cotidiana 
de assistir, gerenciar, ensinar, educar e 
pesquisar. De acordo com Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem – CEPE, é 
proibido a esses profissionais:  

(A) receber vantagens de instituição, 
empresa, pessoa, família e coletividade, 
além do que lhe é devido, como forma de 
garantir assistência de Enfermagem 
diferenciada ou benefícios de qualquer 
natureza para si ou para outrem  

(B) estimular e apoiar a qualificação e o 
aperfeiçoamento técnico-científico, ético-
político, socioeducativo e cultural dos 
profissionais de Enfermagem sob sua 
supervisão e coordenação  

(C) prestar assistência de Enfermagem livre 
de danos decorrentes de imperícia, 
negligência ou imprudência  

(D) prestar assistência de Enfermagem sem 
discriminação de qualquer natureza 

6. O Brasil inseriu o tema do aleitamento 
materno como uma agenda prioritária. 
Assim, tem investido em ações de saúde 
pública para garantir uma melhor 
assistência às mães e bebês, inclusive na 
regulamentação de leis que promovem e 
protegem o aleitamento materno contra o 
marketing abusivo de produtos que 
interferem na amamentação. Sobre a 
amamentação, é correto afirmar que:  

(A) diminui o desempenho em testes de 
inteligência das crianças que receberam 
aleitamento materno exclusivo  

(B) protege a criança contra diabetes tipo 2, 
diminuindo 37% o risco de apresentar a 
doença  

(C) diminui em 70% a chance do 
desenvolvimento de câncer de mama 
feminino  

(D) aumenta os custos com tratamentos nos 
sistemas de saúde 

7. Os indicadores biológicos, utilizados no 
monitoramento dos processos de 
esterilização, são preparações 
padronizadas de:  

(A) Vírus, bactérias e fungos. 

(B) Esporos bacterianos.  

(C) Vírus e bactérias.  

(D) Esporos bacterianos e vírus 

8. No Brasil, a mamografia é uma 
estratégia preconizada para o 
rastreamento do câncer de mama na rotina 
da atenção integral à saúde da mulher na 
faixa etária entre 50 e 69 anos de idade, 
devendo ser realizada a cada dois anos. 
Uma mamografia, cujo resultado mostre 
categoria BI-RADS 3 pode ser interpretada 
como exame:  

(A) Negativo.  

(B) Inconclusivo.  

(C) Com achado provavelmente benigno.  

(D) Com achados, cuja malignidade já está 
comprovada. 

9. O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan) tem como objetivo 
coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de 
Vigilância Epidemiológica das três esferas 
de governo. Como gestora do Sinan, cabe à 
União:  

(A) Prestar apoio técnico às unidades 
notificantes.  



 
(B) Consolidar os dados do Sinan 
provenientes dos municípios.  

(C) Coordenar a seleção dos códigos 
correspondentes aos agravos de interesse 
estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – 
CID 10.  

(D) Avaliar regularidade, completitude, 
consistência e integridade dos dados e 
duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de 
responsabilidade do município, para a 
manutenção da qualidade da base de 
dados. 

10. De acordo com o Caderno de Atenção 
Básica de Saúde Mental, os Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (Nasfs) foram 
criados com o objetivo de ampliar a 
abrangência e o escopo das ações da 
Atenção Básica, bem como sua 
resolutividade. Dessa forma, os Nasfs são 
constituídos por equipes compostas de:  

(A) enfermeiros, médicos e outras áreas de 
conhecimento, que devem atuar de 
maneira integrada e apoiando os 
profissionais das equipes de Saúde da 
Família, das equipes de Atenção Básica para 
populações específicas e Academia da 
Saúde, compartilhando as práticas e 
saberes em saúde nos territórios sob a 
responsabilidade destas equipes, atuando 
diretamente no apoio técnico às equipes 
das unidades nas quais o Nasf não está 
vinculado  

(B) profissionais de diferentes áreas de 
educação, que devem atuar de maneira 
integrada e apoiando os profissionais das 
equipes de Saúde da Família, das equipes de 
Atenção Básica para populações específicas 
e Academia da Saúde, compartilhando as 
práticas e saberes em saúde nos territórios 
sob a responsabilidade destas equipes, 
atuando diretamente no apoio técnico às 
equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o 
Nasf não está vinculado  

(C) profissionais da área de saúde, que 
devem atuar de maneira individualizada e 
apoiando os profissionais das equipes de 
Saúde da Família, das equipes de Atenção 
Básica para populações específicas e 
Academia da Saúde, compartilhando as 
práticas em saúde nos territórios sob a 
responsabilidade destas equipes, atuando 
diretamente no apoio matricial às equipes 
das unidades nas quais o Nasf está 
vinculado 

(D) profissionais de diferentes áreas de 
conhecimento, que devem atuar de 
maneira integrada e apoiando os 
profissionais das equipes de Saúde da 
Família, das equipes de Atenção Básica para 
populações específicas (consultórios na rua, 
equipes ribeirinhas e fluviais etc.) e 
Academia da Saúde, compartilhando as 
práticas e saberes em saúde nos territórios 
sob a responsabilidade destas equipes, 
atuando diretamente no apoio matricial às 
equipes da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o 
Nasf está vinculado.
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