SIMULADO IDECAN | CADERNO DE QUESTÕES
LEGISLAÇÃO DO SUS / SAÚDE PÚBLICA
1. (Prefeitura de Simonésia-MG/IDECAN/2016) O Artigo 196 da Constituição Federal afirma que a saúde
é um direito de todos e um dever do Estado. Isso também significa que a saúde:
I. É um direito e não um serviço.
II. Deve ser de alcance a todos os cidadãos brasileiros.
III. Deve ser de alcance somente aos contribuintes da previdência social.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
2. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) “A base legal do SUS é constituída fundamentalmente por
documentos que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro.”
(MATTA, G. C. A. Construção da integralidade nas estratégias de atenção básica em saúde. In: EPSJV. (Org.). Estudos de
Politécnica e Saúde. Rio de Janeiro: EPSJV, Fiocruz, 2006.)

Em relação à construção do SUS, analise as alternativas legislativas a seguir.
I. Constituição Federal.
II. Lei nº 8.080 de 1990.
III. Lei nº 8.142 de 1990.
Foca(m) a construção do SUS a(s) alternativa(s)
a) I, II e III.
b) I, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
3. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016) São ações implícitas ao Sistema Único de Saúde (SUS) em
relação aos objetivos e atribuições, segundo a Lei nº 8080 de 1990:
I. A identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
II. A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a obrigação do Estado
em garantir a saúde da população.
III. Ampliar as ações junto à previdência social.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
a) I, II e III.
b) I, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
4. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) É papel da vigilância sanitária a fiscalização sobre:
I. Alimentos.
II. Cosméticos.
III. Saneantes.
IV. Medicamentos.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
a) IV, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I e IV, apenas.
d) I, II e IV, apenas.

www.romulopassos.com.br

1

SIMULADO IDECAN | CADERNO DE QUESTÕES
5. (Prefeitura de Simonésia-MG/IDECAN/2016) “É o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse à saúde.”
Esta afirmativa trata-se de:
a) Vigilância sanitária.
b) Controle de zoonoses.
c) Vigilância epidemiológica.
d) Ações de mutirão ambiental.
6. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) “É um dos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde
(SUS). De acordo com este princípio, o poder e a responsabilidade sobre o setor são distribuídos entre os três
níveis de governo, objetivando uma prestação de serviços com mais eficiência e qualidade e também a
fiscalização e o controle por parte da sociedade.”
(PenseSUS. Fundação Oswaldo Cruz, 2016.)

Essa descrição se refere à:
a) Universalidade.
b) Descentralização.
c) Equidade do sistema.
d) Integralidade do sistema.
7. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016) “Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos.” Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), esse
conjunto é:
a) A igualdade.
b) A descentralização política.
c) A integralidade assistencial.
d) A preservação da autonomia.
8. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) “No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),
existe a garantia de acesso a qualquer pessoa em igualdade de condições.” A afirmativa refere-se a qual princípio
doutrinário do SUS?
a) Equidade.
b) Integralidade.
c) Descentralização.
e) Aplicação do sistema.
9. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes constitucionais:
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde.
II. Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde.
III. Participação da comunidade.
IV. Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
Estão corretas as alternativas
a) I, II, III e IV.
b) I, II e III, apenas.
c) I, II e IV, apenas.
d) I, III e IV, apenas.
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10. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) Em relação aos princípios de diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir.
I. Deve haver descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
II. Deve haver ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.
III. Deve haver integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
Estão corretas as afirmativas
a) I, II e III.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
11. (Prefeitura de Miraí-MG/IDECAN/2016) A direção do SUS é única, sendo exercida na esfera governamental
no âmbito da União pelo(a)
a) Ministério da saúde.
b) Ministério da integração.
c) União das secretarias estaduais.
d) Agência Nacional de Saúde Suplementar.
12. (Prefeitura de Simonésia-MG/IDECAN/2016) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
Participar na formulação e na implementação das políticas de saneamento básico e coordenar redes de
laboratórios de saúde pública são competências:
a) Da direção nacional do SUS.
b) Exclusivamente dos serviços municipais de saúde.
c) Dos serviços regrados pela Agência Nacional de Saúde.
d) Dos serviços de saúde privados que complementam o SUS.
13. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) A participação popular junto ao SUS é parte de
seus propósitos organizacionais. Caberá, assim, à população o controle social exercido via:
a) Apenas como usuários do SUS.
b) Políticas municipais de forma exclusiva.
c) Conselhos e conferências de saúde paritárias ao governo.
d) Apenas junto aos programas de cunho federal tipos E.S.F.
14. (Prefeitura de Leopoldina-MG/IDECAN/2016) Um dos grandes desafios do Sistema Único de Saúde (SUS)
ainda é a busca de um processo de humanização completa. O(s) problema(s) associado(s) à humanização é(são):
I. Sistema ainda burocratizado e verticalizado.
II. Fragmentação do trabalho e das relações por parte dos profissionais.
III. Baixo investimento na qualificação profissional.
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s)
a) I, II e III.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
15. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016) “Tem por objetivo o registro e o processamento de agravos
de notificação no Brasil, fornecendo informações para a análise do perfil epidemiológico sobre a ocorrência de
doenças, além de informar outras variáveis.” Essa afirmativa refere-se a:
a) Sistema de Informações de Natimortalidade (SIN).
b) Declaração de Morbimortalidade Infantil (SINASC).
c) Sistema Integrado de Notificação de Óbitos (SINO).
d) Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN).
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto para as questões 16 a 32
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Em A mulher de pés descalços, obra de Scholastique Mukasonga dedicada à memória de sua mãe, a narradora em
certo momento reflete sobre a dificuldade de se manter a vaidade no vilarejo formado na região de Gitagata, campo de
refugiados para onde sua família foi enviada quando ela ainda era criança. A mãe da escritora, Stefania, era uma pessoa a
quem muitas garotas recorriam para descobrir se poderiam ser consideradas moças bonitas. Ela tinha um histórico de sucesso
na formação de casais. Nas tardes de domingo, geralmente guardadas para descanso ou alguma diversão, era comum que
jovens fossem ao seu quintal para concorrer um pouco por sua atenção. A beleza é um dado social, definida na interação
entre as pessoas, e seus critérios mudam com o tempo. No entanto, uma vez que as pessoas participam da vida social, todos
passam a reproduzir uma noção culturalmente aceita do que é considerado bonito. Qual a dificuldade então? Por que o juízo
de uma pessoa tinha tanta importância? Porque lá não havia espelhos.
Nos dias de sol forte, era possível correr a uma poça d’água para ver o próprio reflexo, mas o retrato era imperfeito e
oscilante. A solução era saber de si pelos olhos de outros. Essa situação nos permite ver um pouco da matéria de que é feita
a literatura de Mukasonga: relações comunitárias, precariedade material, busca de si. O ritmo da prosa é balanceado por uma
certa temporalidade rural. A experiência histórica que sombreia todos os acontecimentos narrativos, uma espécie de moldura
instável que frequentemente invade a imagem central, manifesta-se como violência.
Muitos dos que moram em Gitagata foram enviados para lá por serem tutsis, a etnia que passou a ser perseguida
após a subida dos hutus ao poder de Ruanda nos anos 1960. A escrita de Mukasonga é resultado dos conflitos que
caracterizaram o país no século XX. Seu primeiro livro tem o título Baratas. Era dessa forma que os tutsis eram chamados
pelos hutus que defendiam abertamente seu extermínio. Essa persistente agressão contra a humanidade das pessoas enfim
teve o resultado condizente com a desumanização. Ela explodiu no genocídio de 1994, no qual centenas de milhares de
ruandeses foram assassinados. A estimativa mais baixa é de que 800 mil pessoas foram mortas, a maioria delas a golpes de
facão.
A história da violência em Ruanda não pode ser compreendida sem considerar o colonialismo europeu. Em 1931,
autoridades belgas definiram que todos os indivíduos de Ruanda tivessem em seus documentos o registro de sua etnia. Esse
marco é decisivo para se entender as tensões criadas no país, pois fixou o que não era rígido. Antes, a identidade étnica da
região era mais fluida. Um hutu poderia se tornar um tutsi com o tempo, a depender do casamento e das relações estabelecidas
ao longo da sua vida, e vice-versa. A administração colonial também manteve o privilégio de uma elite tutsi no acesso a postos
de comando.
O processo de independência política do país teve início em 1959 e foi concluído em 1962, quando se formou o
governo liderado por Grégoire Kayibanda, um político de origem hutu. Nas décadas seguintes, a tensão entre hutus e tutsis
se intensificou. Muitos tutsis partiram para o exílio em países vizinhos como Burundi e Uganda, de onde organizaram
movimentos de resistência. Outros foram enviados a campos de refugiados ou regiões inóspitas dentro do próprio país, como
ocorreu com a família de Mukasonga.
A história da formação populacional de Ruanda é marcada por divergências. O jornalista Phillipe Gourevitch, autor
de Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com nossas famílias, admite que havia uma divisão étnica
antes da chegada dos brancos à região no fim do século XIX, mas reconhece que não existia uma compreensão comum sobre
o significado dela. Acredita-se que os hutus seriam povos mais ligados ao trabalho na agricultura. Os tutsis, por sua vez, se
ocupariam majoritariamente da pecuária. No entanto, independente do grupo étnico, todos falavam a mesma língua,
compartilhavam práticas culturais, visões de mundo, casavam-se entre si, moravam próximos uns dos outros, enfim, viviam
sem a distinção incontornável que se cristalizou posteriormente.
Scholastique Mukasonga tem consciência de como seu país foi afetado pelo projeto colonial. A despeito das
nomenclaturas hutu, tutsi ou tuá, todos os nascidos em Ruanda são efetivamente ruandeses. Ela recusa a narrativa de que
um grupo tenha chegado antes de outro, de que suas diferenças são ancestrais. Em A mulher de pés descalços, há um diálogo
da narradora com a mãe no qual ela percebe a força da narrativa colonial, na qual a ascendência tutsi tinha origens bíblicas.
A voz criada pela autora em seus livros pretende retomar para si a história do povo em que ela nasceu. Suas obras, portanto,
têm vários alcances. É um projeto literário entrelaçado a uma forma de escrita da história. Em sua versão de sobrevivente, há
intenção de recuperar uma memória coletiva destroçada na brutalidade do genocídio.
(...)
(João Carlos Ribeiro Jr. Le monde diplomatique. 25 de maio de 2021)
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16. (PEFOCE/IDECAN/2021) ...admite que havia uma divisão étnica antes da chegada dos brancos à região no fim
do século XIX, mas reconhece que não existia uma compreensão comum sobre o significado dela. (linhas 34 a 36)
No trecho acima, há ocorrência dos verbos “haver” e “existir”.
Assinale a alternativa em que, alterando-se a composição dessas formas verbais, tenha havido adequação à
norma culta. Não leve em conta alterações de sentido.
a) admite que podiam haver divisões étnicas antes da chegada dos brancos à região no fim do século XIX, mas
reconhece que não podia existir compreensões comuns sobre o significado dela.
b) admite que haviam de haver divisões étnicas antes da chegada dos brancos à região no fim do século XIX, mas
reconhece que não haviam de existir compreensões comuns sobre o significado dela.
c) admite que deviam existir divisões étnicas antes da chegada dos brancos à região no fim do século XIX, mas
reconhece que não haviam compreensões comuns sobre o significado dela.
d) admite que haviam divisões étnicas antes da chegada dos brancos à região no fim do século XIX, mas reconhece
que não existiam compreensões comum sobre o significado dela.
e) admite que haviam de existir divisões étnicas antes da chegada dos brancos à região no fim do século XIX, mas
reconhece que não havia de haver compreensões comuns sobre o significado dela.
17. (PEFOCE/IDECAN/2021) No entanto, uma vez que as pessoas participam da vida social, todos passam a
reproduzir uma noção culturalmente aceita do que é considerado bonito. (linhas 7 e 8)
Assinale a alternativa que apresente corretamente o valor semântico da oração sublinhada no período acima.
a) explicação.
b) condição.
c) concessão.
d) causa.
e) tempo.
18. (PEFOCE/IDECAN/2021) Era dessa forma que os tutsis eram chamados pelos hutus que defendiam
abertamente seu extermínio. (linhas 17 e 18)
A respeito do período acima, analise as afirmativas a seguir:
I. É possível compreender que somente os hutus que defendiam o extermínio dos tutsis os chamavam de “baratas”,
conforme o texto.
II. Há uma estrutura de voz passiva no período.
III. Só há, no período, um pronome que exerce papel adjetivo.
Assinale
a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
e) se nenhuma afirmativa estiver correta.
19. (PEFOCE/IDECAN/2021) Assinale a alternativa que indique corretamente uma ideia extraída do texto por
inferência, por correta interpretação, e não por extrapolação.
a) Os habitantes de Gitagata, como não podiam usufruir das tardes de domingo com lazer ou diversão, certamente
por questões de conflito social, procuravam a mãe de Mukasonga para se informarem.
b) Como não havia espelhos, os habitantes de Gitagata não podiam se avaliar se eram bonitos ou não, de acordo
com um padrão socialmente aceito na época; por isso, dependiam da “consulta” a Stefania.
c) Embora houvesse provavelmente uma divisão étnica em Ruanda antes da chegada dos brancos, essa constatação
só se deu depois que foi identificada a origem bíblica dos tutsis.
d) Como a poça d’água não fornecia uma imagem nítida do rosto dos habitantes de Gitagata, a solução era contar
com a opinião alheia, e a visão dos europeus foi fundamental para ratificar a opinião da sociedade, por se tratar de
um olhar estrangeiro.
e) O país viveu um processo de independência, que expulsou os europeus, mas mantiveram sua cultura importada,
em que seria necessário estabelecer um divisor de águas entre a minoria tutsi e os governantes hutus.
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20. (PEFOCE/IDECAN/2021) Assinale a alternativa em que o termo exerça, no texto, função sintática idêntica à
de violência (linha 22)
a) espelhos (linha 9).
b) forte (linha 10).
c) instável (linha 14).
d) assassinados (linha 20).
e) fluida (linha 25).
21. (PEFOCE/IDECAN/2021) Muitos dos que moram em Gitagata foram enviados para lá por serem tutsis, a etnia
que passou a ser perseguida após a subida dos hutus ao poder de Ruanda nos anos 1960. (linhas 15 e 16)
No período acima, há quantas ocorrências de artigos e preposições, respectivamente?
a) seis e nove.
b) sete e oito.
c) sete e dez.
d) cinco e dez.
e) cinco e nove.
22. (PEFOCE/IDECAN/2021) Assinale a alternativa em que o termo indicado NÃO exerça, no texto, papel
adverbial.
a) com o tempo (linha 7).
b) Nos dias de sol forte (linha 10).
c) a golpes de facão (linhas 20 e 21).
d) Antes (linha 24).
e) a postos de comando (linhas 26 e 27).
23. (PEFOCE/IDECAN/2021) Acerca das inferências corretas com base no texto, analise as afirmativas a seguir:
I. O primeiro livro de Scholastique Mukasonga tem como pano de fundo a perseguição dos hutus pelos tutsis, que
acabaram se refugiando em Gitagata.
II. A presença europeia em Ruanda contribuiu para a violência étnica, uma vez que promoveu com rigidez a
separação entre os grupos.
III. Ao passo que os hutus viviam mais ligados à agricultura, os tutsis se ocupavam mais da pecuária, e isso não
impedia que eles vivessem em harmonia antes da chegada dos europeus.
Assinale
a) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
b) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
c) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
d) se todas as afirmativas estiverem corretas.
e) se nenhuma afirmativa estiver correta.
24. (PEFOCE/IDECAN/2021) O texto, para apresentar a obra de Scholastique Mukasonga, mescla a tipologia
argumentativa com a tipologia eminentemente
a) descritiva.
b) injuntiva.
c) explicativa.
d) narrativa.
e) dramática.
25. (PEFOCE/IDECAN/2021) A mãe da escritora, Stefania, era uma pessoa a quem muitas garotas recorriam para
descobrir se poderiam ser consideradas moças bonitas. (linhas 3 e 4)
Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no excerto acima NÃO tenha se mantido com
adequação à norma culta. Não leve em conta alterações de sentido em relação ao período.
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a) de cujas ideias muitas garotas esqueciam
b) em cujas conversas muitas garotas se imiscuíam
c) de cujas ideologias muitas garotas faziam apologia
d) com cujos parentes muitas garotas conviviam
e) a cujo sucesso muitas garotas visavam
26. (PEFOCE/IDECAN/2021) Ela explodiu no genocídio de 1994, no qual centenas de milhares de ruandeses foram
assassinados. (linhas 19 e 20)
Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no período acima NÃO esteja gramaticalmente
de acordo com a norma culta. Não leve em conta alterações de sentido.
a) no qual uma dúzia de ruandeses foi assassinada
b) no qual cinco mil ruandeses foram assassinados
c) no qual 1,9 milhões de ruandeses foram assassinados
d) no qual um quinto dos ruandeses foi assassinado
e) no qual um grupo de ruandeses foi assassinado
27. (PEFOCE/IDECAN/2021) Por que o juízo de uma pessoa tinha tanta importância? Porque lá não havia
espelhos. (linhas 8 e 9)
No segmento acima, empregaram-se corretamente as formas do porquê. No entanto, isso nem sempre acontece.
Nesse sentido, assinale a alternativa em que o emprego do porquê esteja de acordo com as normas ortográficas.
a) A intenção seria saber, naquele contexto, porque eles normalmente não entregariam as tarefas.
b) Porque já estavam com as malas prontas, não desistiriam da viagem?
c) Precisamos encontrar um por quê para a sua ausência.
d) Antes de se encontrarem, queriam entender por quê ocorreu o acidente.
e) Jamais revelaremos as dificuldades porque passamos.
28. (PEFOCE/IDECAN/2021) A beleza é um dado social, definida na interação entre as pessoas, e seus critérios
mudam com o tempo. (linhas 6 e 7)
Assinale a alternativa que apresente pontuação igualmente correta para o período acima.
a) A beleza, é um dado social, definida na interação entre as pessoas e seus critérios mudam com o tempo.
b) A beleza é um dado social definida na interação entre as pessoas e seus critérios, mudam com o tempo.
c) A beleza é um dado social, definida na interação, entre as pessoas, e seus critérios mudam, com o tempo.
d) A beleza é um dado social – definida na interação entre as pessoas – e seus critérios mudam com o tempo.
e) A beleza é um dado social – definida na interação entre as pessoas –, e seus critérios mudam com o tempo.
29. (PEFOCE/IDECAN/2021) Assinale a alternativa em que o QUE, no texto, se classifique de forma distinta da das
demais alternativas.
a) do que é considerado bonito (linha 8)
b) de que é feita a literatura (linhas 11 e 12)
c) que sombreia todos os acontecimentos narrativos (linha 13)
d) que os tutsis eram chamados (linha 17)
e) em que ela nasceu (linha 44)
30. (PEFOCE/IDECAN/2021) A solução era saber de si pelos olhos de outros. Essa situação nos permite ver um
pouco da matéria de que é feita a literatura de Mukasonga: relações comunitárias, precariedade material, busca
de si. (linhas 11 e 12)
O segmento sublinhado no excerto acima, em relação ao que é dito anteriormente, reproduz uma
a) explicação.
b) enumeração.
c) exemplificação.
d) explicitação.
e) exceção.
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31. (PEFOCE/IDECAN/2021) Outros foram enviados a campos de refugiados ou regiões inóspitas dentro do
próprio país, como ocorreu com a família de Mukasonga. (linhas 31 e 32)
Assinale a alternativa em que a substituição do segmento sublinhado tenha sido feita de acordo com a normal
culta. Não leve em conta alterações de sentido.
a) à Brasília
b) à terra firme
c) à casa
d) à Fortaleza de José de Alenca
e) à lugares desconhecidos
32. (PEFOCE/IDECAN/2021) Acredita-se que os hutus seriam povos mais ligados ao trabalho na agricultura. (linha
36)
A oração sublinhada no período acima exerce função sintática de
a) objeto direto.
b) predicativo.
c) sujeito.
d) objeto indireto.
e) agente da passiva.
Texto para as questões 33 a 35
Hino do Estado do Ceará

5

10

15

20

25

Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que a tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha – esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!
Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de pratas rolem das estrelas
E despertando, deslumbrada ao vê-las
Ressoe a voz dos ninhos
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos
Seja o teu verbo a voz do coração
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte
Acordando a amplidão
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!
Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada
Que importa que teu barco seja um nada
Na vastidão do oceano
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?
Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em messes, nos estios
E bosques, pelas águas!
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30

35

Selvas e rios, serras e florestas
Brotem do solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldando diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas
E foi na paz, da cor das hóstias brancas!
(Música: Alberto Nepomuceno. Letra: Thomaz Pompeu Lopes Ferreira)

33. (PEFOCE/IDECAN/2021) Tua jangada afoita enfune o pano! (verso 19)
O verbo enfunar NÃO poderia ser substituído, sob pena de grave alteração de sentido, por
a) inchar.
b) desapertar.
c) intumescer.
d) aflar.
e) empandeirar.
34. (PEFOCE/IDECAN/2021) Selvas e rios, serras e florestas (verso 29)
O verso acima exerce, no hino, função de
a) aposto.
b) sujeito.
c) adjunto adverbial.
d) vocativo.
e) complemento verbal
35. (PEFOCE/IDECAN/2021) Porque esse chão que embebe a água dos rios (verso 26)
O pronome sublinhado no verso acima exerce, no hino, papel
a) anafórico.
b) dêitico.
c) catafórico.
d) epanafórico.
e) proléptico.
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ENFERMAGEM
36. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) Acerca da dengue, marque V para as afirmativas verdadeiras e F
para as falsas.
( ) A infecção pelo vírus da dengue pode ser sintomática ou assintomática.
( ) A doença pode se manifestar em três fases clínicas: febril, crítica e de recuperação.
( ) A maior parte dos casos graves ocorre por consequência do extravasamento plasmático.
( ) A queda progressiva do hematócrito é um dos sinais de alarme da doença.
A sequência está correta em
a) V, F, V, F.
b) V, V, V, F.
c) F, V, F, V.
d) F, F, F, V.
37. (Prefeitura de Leopoldina-MG/IDECAN/2016) Os casos de dengue grave podem evoluir para o choque que
ocorre primariamente devido à:
a) Falência cardíaca.
b) Vasodilatação periférica.
c) Extravasamento de plasma.
d) Baixa oxigenação dos tecidos.
38. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) “A Organização Mundial da Saúde declarou que
o surto da Zika já não é mais uma emergência de saúde internacional. A entidade garantiu, entretanto, que vai
manter um ‘programa robusto’ contra o vírus e as complicações neurológicas relacionadas a ele. Apesar do
anúncio, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, já tinha dito que a situação de emergência vai ser mantida no Brasil
por tempo indeterminado. Ele também anunciou novos critérios e exames na rede de saúde para gestantes e
bebês com suspeita de Zika.”
(Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2016/11/18/giro-uol-traz-os-destaques-danoite-desta-sexta-1811-paravoce-ouca.htm.)
A doença provocada pelo Zika vírus pode, entre outros fatores, provocar danos permanentes nas pessoas
infectadas.
Dentre os danos permanentes, possíveis de ocorrer, podemos identificar:
a) Danos cerebrais semelhantes aos causados pela doença de Alzheimer também em adultos infetados.
b) Erupções cutâneas (exantemas) que, mesmo com o término da doença, permanecem cronicamente no indivíduo.
c) Febre alta e contínua, que nos primeiros dias é diária e que depois do fim da doença continua com frequência de
três em três dias.
d) Conjuntivite, com um quadro de vermelhidão e inchaço nos olhos, que requer tratamento e uso de óculos por
tempo indeterminado.
39. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) “A definição de caso com suspeita da febre do
vírus Zika, doença transmitida principalmente pelo Aedes aegypti e Aedes albopictus, é feita quando o paciente
apresenta exantema ____________________ acompanhado de dois ou mais dos seguintes sinais e sintomas:
febre ou hiperemia conjuntival sem secreção e prurido ou poliartralgia ou edema periarticular.” Assinale a
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
a) petequial
b) Purpúrico
c) papulovesicular
d) maculopapular pruriginoso
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40. (Prefeitura de Miraí-MG/IDECAN/2016) A síndrome gripal, uma manifestação clínica da Influenza, se
caracteriza pelo aparecimento súbito de febre (ainda que referida), mialgia, dor de garganta ou tosse e fadiga,
na ausência de outros diagnósticos. O surto de síndrome gripal é melhor definido segundo critérios do Ministério
da Saúde como a ocorrência de
a) casos de síndrome gripal em uma comunidade (rua ou bairro) com intervalos de até sete dias entre as datas de
início dos sintomas.
b) casos de síndrome gripal em uma comunidade (rua ou bairro) com intervalos de até quatorze dias entre as datas
de início dos sintomas.
c) pelo menos três casos de síndrome gripal em ambientes fechados e/ou restritos, com intervalos de até sete dias
entre as datas de início dos sintomas.
d) pelo menos dez casos de síndrome gripal em ambientes fechados e/ou restritos, com intervalos de até sete dias
entre as datas de início dos sintomas.
41. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016) “Doença endêmica no Brasil, causada por um agente viral,
cujo número de casos vem declinando devido à cobertura vacinal dada na criança ao nascer.” Trata-se de:
a) Rubéola.
b) Rotavírus.
c) Hepatite B.
d) Tuberculose pulmonar.
42. (Prefeitura de Simonésia-MG/IDECAN/2016) A hepatite C é uma doença viral com infecções assintomáticas
ou sintomáticas. Quando sintomáticas são caracterizadas por mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia,
fadiga, artralgia, náuseas, vômitos, desconforto no hipocôndrio direito e aversão a alguns alimentos e cigarro.
De acordo com o Ministério da Saúde (2015), “a hepatite viral C aguda apresenta evolução subclínica: cerca de
80% dos casos têm apresentação assintomática e anictérica, o que dificulta o diagnóstico. A minoria dos
pacientes eventualmente apresenta icterícia (<10%), ao passo que não mais do que 20% apresentam sintomas
inespecíficos mais intensos, como anorexia, astenia, mal-estar e dor abdominal”. A fase aguda da hepatite C pode
durar até
a) 06 meses.
b) 03 meses.
c) 12 semanas.
d) 10 semanas.
43. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016) Entre as doenças de notificação compulsória listadas a seguir,
NÃO é uma endemia classificada como “parasitária”:
a) Sífilis congênita.
b) Leishmaniose visceral.
c) Leishmaniose cutânea.
d) Doença de Chagas em sua fase aguda.
44. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016) A hanseníase é uma doença infecciosa, de baixas letalidade
e mortalidade. As regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste são consideradas mais endêmicas em relação às
demais regiões do Brasil, com áreas de importante manutenção da transmissão. Sobre esta doença, é INCORRETO
afirmar que
a) é uma doença de notificação compulsória.
b) o tratamento deve ser realizado em regime ambulatorial.
c) o período de incubação é, em média, de dois a sete meses.
d) o agente etiológico da doença é a única espécie de micobactéria que infecta nervos periféricos.
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45. (Residência Uni e Multiprofissional/UPE/2020) A tuberculose (TB) é uma doença, que pode ser prevenida e
curada, mas ainda prevalece em condições de pobreza e contribui para perpetuação da desigualdade social.
Sobre essa doença, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas:
( ) A transmissão se faz por via respiratória, pela inalação de aerossóis produzidos pela tosse, fala ou espirro de um
doente com tuberculose ativa pulmonar ou laríngea. As gotículas exaladas rapidamente se tornam secas e
transformam-se em partículas menores. As partículas menores contendo um a dois bacilos, podem manter-se em
suspensão no ar por muitas horas, sendo capazes de alcançar os alvéolos.
( ) O maior risco de adoecimento para a TB descrito é a infecção pelo HIV. Dentre outros fatores conhecidos,
destacam-se o tempo decorrido da infecção ao desenvolvimento de TB ativa, maior risco de adoecimento nos
primeiros dois anos após exposição, a idade menor que dois anos ou maior que 60 anos e a presença de
determinadas condições clínicas (doenças e/ou tratamentos imunossupressores).
( ) A TB pode acometer uma série de órgãos e/ou sistemas; a apresentação da TB na forma pulmonar, além de ser
mais frequente, é também a mais relevante para a saúde pública, pois é essa forma, especialmente a bacilífera, a
responsável pela manutenção da cadeia de transmissão da doença.
( ) Na TB na forma pulmonar, o diagnóstico diferencial deve ser feito, principalmente, com silicose, infecções
fúngicas, neoplasias, infecções bacterianas, outras micobacterioses, doenças autoimunes e embolia pulmonar.
Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.
a) V-V-V-V.
b) V-F-F-V.
c) F-V-V-F.
d) F-V-F-V.
46. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) O Brasil vive um quadro de reemergência da
sífilis, a qual deve ser notificada junto aos serviços de vigilância epidemiológica:
a) As formas de acometimento em gestantes, somente.
b) Em todas as suas formas (adquirida, gestante e congênita).
c) As formas de acometimentos em neonatos (congênitas), somente.
d) As formas adquiridas, sendo primeiro diagnosticada em pessoa do sexo masculino.
47. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) A leishmaniose é uma doença parasitária,
endêmica em boa parte do Brasil. De acordo com os critérios de notificação compulsória, em relação a essa
doença, analise as afirmativas a seguir.
I. Notifica-se somente a forma tegumentar da doença.
II. Notifica-se somente a forma visceral da doença.
III. As formas tegumentar e visceral devem ser notificadas obrigatoriamente.
IV. Essa doença é isenta de notificação, com exceção das causadas pela espécie braziliensis causadora de formas
tegumentares.
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e IV.
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48. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016) Analise a planilha a seguir que mostra o histórico anual e os
casos parciais de dengue no estado de Goiás nos anos 2013, 2014, 2015 e 2016 até a semana epidemiológica 39.
Histórico anual e casos parciais de dengue
Goiás 2016, entre a(s) semana(s) 01 a 39.

(Sinan/Planilha Paralela/GVE/SUVISA/SES-GO.* Dados preliminares sujeito a alterações ** Banco de dados de 2014
atualizados pelo SINAN. Dados congelados.)

Sobre as “semanas epidemiológicas”, assinale a afirmativa correta.
a) Iniciam-se no domingo e terminam no sábado sendo que a primeira semana epidemiológica de cada ano iniciase na semana subsequente ao dia primeiro de janeiro e a última termina na semana do dia trinta e um de dezembro.
b) Iniciam-se no domingo e terminam no sábado sendo que a primeira semana epidemiológica de cada ano é aquela
que contém o maior número de dias de janeiro e a última é a que contém o maior número de dias de dezembro.
c) Iniciam-se na segunda-feira e terminam na sexta-feira sendo que a primeira semana epidemiológica de cada ano
é aquela que contém o maior número de dias de janeiro e a última é a que contém o maior número de dias de
dezembro.
d) Iniciam-se na segunda-feira e terminam na sexta-feira sendo que a primeira semana epidemiológica de cada ano
inicia-se na semana subsequente ao dia primeiro de janeiro e a última termina na semana do dia trinta e um de
dezembro.
49. (Prefeitura de Miraí-MG/IDECAN/2016) “A notificação compulsória semanal deve ser feita até ____________
dias a partir do conhecimento da doença ou agravo.” Assinale a alternativa que completa corretamente a
afirmativa anterior.
a) seis.
b) oito.
c) sete.
d) quatro.
50. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) Para serem desprezados, além de serem acondicionados em
caixas de materiais perfurocortantes, os frascos de vacinas com o prazo de validade expirado devem ser:
a) Encaminhados para o fabricante.
b) Descartados com o lixo hospitalar.
c) Esvaziados no sistema de esgoto da unidade de saúde.
d) Encaminhados para central de material e esterilização para autoclavagem.
51. (Prefeitura de Simonésia-MG/IDECAN/2016) Sabendo que os profissionais de saúde estão constantemente
sob risco de exposição ocupacional a patógenos transmissíveis pelo sangue, analise as afirmativas a seguir.
I. Após exposição percutânea, o risco médio de adquirir o HIV é de aproximadamente 3%.
II. A probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite B é maior que a probabilidade de infecção pelo HIV.
III. A quantidade de sangue envolvida na exposição aos patógenos não interfere no risco de contágio.
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IV. Em casos de exposição ocupacional a fluidos orgânicos não contendo sangue visível, não é necessário realizar a
profilaxia com drogas antirretrovirais para HIV.
Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e III.
b) II e IV.
c) I, III e IV.
d) I, II e III.
52. (Prefeitura de Leopoldina-MG/IDECAN/2016) “O serviço de vigilância em saúde notifica um descarte
inadequado de resíduos químicos sem classificação provenientes de um laboratório de análises clínicas.” Esse
tipo de resíduo deve estar adequadamente identificado como resíduo tipo:
a) A.
b) B.
c) D.
d) E.
53. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) Para o rastreamento do câncer do colo do útero, a rotina
brasileira do Ministério da Saúde preconiza a repetição do exame de papanicolau a cada três anos, após dois
exames normais consecutivos no intervalo de um ano. As diretrizes adotadas no Brasil afirmam que o exame de
papanicolau deve ser disponibilizado às mulheres com vida sexual ativa com prioridade para aquelas que se
encontram na seguinte faixa etária:
a) 20 a 45 anos.
b) 20 a 50 anos.
c) 25 a 64 anos.
d) 25 a 69 anos.
54. (Prefeitura de Leopoldina-MG/IDECAN/2016) “O principal método e o mais amplamente utilizado para
rastreamento de câncer do colo do útero é o teste de Papanicolau (exame citopatológico do colo do útero) para
detecção e tratamento das lesões precursoras.”
(Ministério da Saúde, 2013.)
A rotina do rastreamento para as portadoras do vírus HIV é:
a) Anualmente.
b) A cada três anos.
c) A cada dois anos.
d) A cada seis meses.
55. (Residência Multiprofissional-UFJF/COPESE/2020) As opções a seguir estão relacionadas a coleta e qualidade
do material para o exame citopatológico do colo do útero. Marque a alternativa INCORRETA:
a) O esfregaço satisfatório para avaliação oncótica implica na presença de células em quantidade representativa,
bem distribuídas, fixadas e coradas, de tal modo que sua visualização permita uma conclusão diagnóstica.
b) Segundo a Organização Mundial da Saúde, o limite máximo de amostras insatisfatórias esperado é de 5% do total
de exames realizados.
c) A utilização de lubrificantes, espermicidas ou medicamentos vaginais deve ser evitada por 48 horas antes da
coleta.
d) A amostra de fundo de saco vaginal é recomendada devido à alta qualidade do material coletado para o
diagnóstico oncótico.
56. (Residência Multiprofissional-UPE/UPE/2020) Sobre as recomendações do Ministério da Saúde para
rastreamento do câncer de mama, analise as afirmativas abaixo:
I. A mamografia deve ser realizada como exame de rotina em mulheres sem sinais de câncer de mama na faixa
etária entre 40 e 59 anos, a cada 3 anos.
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II. A mamografia permite identificar melhor as lesões mamárias em mulheres após a menopausa. Antes desse
período, as mamas são mais densas, e a sensibilidade da mamografia é reduzida, gerando maior número de
resultados falso-negativos de falso-positivos.
III. O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos,
recomendação contrária forte: os possíveis danos claramente superam os possíveis benefícios. Por isso, também
as principais diretrizes e os programas de rastreamento do mundo não recomendam o rastreamento de mulheres
abaixo dessa idade.
IV. Atualmente não se recomenda o autoexame das mamas como técnica a ser ensinada às mulheres para
rastreamento do câncer de mama. A mulher deve ser estimulada a conhecer o que é normal em suas mamas e a
perceber alterações suspeitas de câncer, sem periodicidade e técnica padronizadas como ocorria com o método de
autoexame.
Estão CORRETAS:
a) I, II e IV, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
57. (Residência em Enfermagem Obstétrica-UERJ/CEPUERJ/2020) A solicitação de exames complementares de
rotina para acompanhamento do bem-estar materno e fetal deve ser realizada na primeira consulta do pré-natal,
preferencialmente no primeiro trimestre gestacional. Alguns exames devem ser repetidos após a 28ª semana de
gestação e os enfermeiros precisam estar aptos para analisar os resultados e identificar os desvios dos padrões
de normalidade desses exames. Portanto, é correto afirmar que o(a):
a) presença de leucocitúria na urina tipo I é considerada normal.
b) hemoglobina deve estar acima de 11g/dL para caracterizar ausência de anemia.
c) gestante com tipagem sanguínea apresentando Rh positivo deve realizar o teste de Coombs indireto.
d) teste rápido para sífilis (triagem) apresentando resultado negativo na primeira consulta não precisa ser repetido
como rotina na gestação.
58. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016) O Ministério da Saúde conceitua o Diabetes mellitus
gestacional como “intolerância aos carboidratos, de graus variados de intensidade, diagnosticada pela primeira
vez durante a gestação, podendo ou não persistir após o parto”.
Recomenda-se que, independente de apresentarem fator de risco, todas as gestantes devem realizar uma
dosagem na glicemia no início da gravidez. Confirma o diagnóstico de diabetes gestacional sem necessidade de
teste de tolerância duas glicemias plasmáticas de jejum maior ou igual a:
a) 86 mg/dL.
b) 95 mg/dL.
c) 126 mg/dL.
d) 142 mg/dL.
59. (Residência Multiprofissional em Saúde da Família-UEFS/UEFS/2020) A Idade Gestacional e a Data Provável
do Parto serão inicialmente determinadas por aproximação, basicamente pela medida da altura do fundo do
útero e pelo toque vaginal, devendo ocorrer entre a 16ª e 20ª semanas (BRASIL, 2013). Na 12ª semana, durante
a palpação, podemos afirmar que:
a) O útero corresponde a três vezes o tamanho habitual.
b) O fundo uterino encontra-se entre a sínfise púbica e a cicatriz umbilical.
c) O útero enche a pelve de modo que é palpável na sínfise púbica.
d) O fundo do útero encontra-se na altura da cicatriz umbilical.
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60. (Residência em Enfermagem Obstétrica-UERJ/CEPUERJ/2020) Existem várias técnicas para o cálculo da data
provável do parto (DPP) a partir da data da última menstruação (DUM), como a utilização do calendário, do
gestograma (disco gestacional) e a regra de Näegele. Utilizando a regra de Näegele, para uma gestante cuja DUM
foi 28/04/2019, a DPP será:
a) 03/01/2020.
b) 05/01/2020.
c) 05/02/2020.
d) 08/02/2020.
61. (Residência Multiprofissional em Saúde da Família-UEFS/UEFS/2020) A enfermeira da Unidade de Saúde
durante a consulta de pré-natal mostra-se preocupada com uma paciente gestante, com 22 semanas de gestação,
que apresenta um quadro de edema em mãos e face, pressão arterial de 140 x 90 mmHg e com presença de
proteinúria. A situação descrita caracteriza um quadro de:
a) Pré-eclâmpsia.
b) Apenas hipertensão crônica.
c) Gravidez de baixo risco.
d) Gravidez ectópica.
62. (Prefeitura de Miraí-MG/IDECAN/2016) “As manobras de Leopold (palpação obstétrica) têm por finalidade a
identificação da situação e a apresentação fetal. Tem como instrumento a mão do avaliador e são realizadas em
____________ tempos consecutivos, com a mulher posicionada em decúbito dorsal, procurando localizar os
polos cefálico, pélvico e o dorso fetal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
a) dois.
b) três.
c) quatro.
d) cinco.
63. (Residência em Enfermagem Obstétrica-UERJ/CEPUERJ/2020) Com base nas “Diretrizes Nacionais de
Assistência ao Parto Normal” (Ministério da Saúde, Brasil, 2017), responda à questão. O trabalho de parto está
estabelecido quando há contrações uterinas:
a) irregulares e dilatação cervical progressiva a partir de 2cm.
b) irregulares e dilatação cervical progressiva a partir de 4cm.
c) regulares e dilatação cervical progressiva a partir de 2cm.
d) regulares e dilatação cervical progressiva a partir de 4cm.
64. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) “Uma campanha está sendo realizada para que haja maior
adesão quanto à vacinação preventiva à hepatite B. Um estudo epidemiológico revelou que a maior cobertura
vacinal está relacionada à primeira dose dessa vacina junto às crianças.” Segundo o calendário vacinal nacional,
essa dose deveria ter sido dada
a) ao nascer.
b) com 1 ano.
c) com 6 meses.
d) com 15 meses.
65. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) “Para minimizar os problemas associados à
hepatite B, ao município são propostas algumas medidas de prevenção primária (proteção específica) em relação
a essa doença”, sendo considerada como medida correta:
a) Aumentar a distribuição de água potável.
b) Ampliar a coleta de resíduos sólidos domésticos.
c) Medicar preventivamente com imunoglobulinas.
d) Aumentar a cobertura vacinal entre recém-nascidos.
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66. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) Um grupo de doenças virais com profilaxia vacinal está tendo
aumento considerável do número de casos. A secretaria municipal ampliou a aquisição de lotes da vacina
específica denominada tríplice viral. De acordo com a descrição está
ocorrendo incidência de:
a) Sarampo, tétano e caxumba.
b) Sarampo, rotavírus e rubéola.
c) Sarampo, caxumba e rubéola.
d) Tétano, pertússis e tuberculose.
67. (Prefeitura de Simonésia-MG/IDECAN/2016) De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação de 2016,
definido pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), a vacina pneumocócica disponível na rede pública de
saúde é administrada em crianças, na seguinte condição:
a) Uma única dose aos 6 meses de vida seguida de reforço aos 15 meses.
b) Uma única dose aos 2 meses de vida seguida de reforço preferencialmente aos 12 meses.
c) Duas doses, aos 2 e 4 meses de vida, seguida de reforço preferencialmente aos 12 meses.
d) Três doses, aos 2, 4 e 6 meses de vida seguida de reforço preferencialmente aos 12 meses.
68. (Prefeitura de Miraí-MG/IDECAN/2016) O Ministério da Saúde considera que a melhor estratégia para a
prevenção da Influenza e suas consequências é a vacinação. No final do ano de 2015, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária publicou uma resolução que dispõe sobre a composição das vacinas influenza a serem
utilizadas no Brasil em 2016. De acordo com a resolução, as vacinas influenza trivalentes devem proteger contra
os vírus influenza:
a) A, B e C.
b) H1N1, B e C.
c) H3N2, A e C.
d) H1N1, H3N2 e B.
69. (Prefeitura de Simonésia-MG/IDECAN/2016) A necessidade de aplicar as manobras de reanimação logo após
o nascimento depende da avaliação rápida de algumas situações relacionadas à vitalidade do recém-nascido. A
tomada de decisão em iniciar as manobras e a avaliação de sua eficácia dependem da avaliação simultânea de
dois sinais. Assinale-os.
a) Hipotermia e coloração da pele.
b) Frequência cardíaca e respiração.
c) Boletim de Apgar e coloração da pele.
d) Coloração da pele e das mucosas e frequência cardíaca.
70. (Prefeitura de Leopoldina-MG/IDECAN/2016) O Ministério da Saúde propõe um calendário mínimo de
consultas para avaliar e acompanhar o crescimento e o desenvolvimento da criança. De acordo com este
calendário, no primeiro ano de vida, a criança deve receber acompanhamento com 15 dias de vida
aproximadamente e com 1, 2, 4, 6, 9 e 12 meses. Durante todo o segundo ano de vida da criança esse
acompanhamento deve ocorrer com:
a) 18 meses.
b) 18 e 24 meses.
c) 14, 16 e 24 meses.
d) 14, 16, 18 e 24 meses.
71. (Prefeitura de Simonésia-MG/IDECAN/2016) “O crescimento e o desenvolvimento da criança são importantes
indicadores de saúde e sofrem influência de fatores biológicos e ambientais.” (Ministério da Saúde, 2015.)
“A estatura é considerada um bom parâmetro para a avaliação do crescimento da criança e sua medição em
crianças menores é considerada como ‘medida de comprimento’ por ser realizada com a criança em posição
horizontal, devendo ser feita com o auxílio de uma régua antropométrica em crianças menores de
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_________________________ não havendo necessidade de correção do valor encontrado.” Assinale a
alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
a) 1 ano
b) 2 anos
c) 1 ano e meio
d) 2 anos e meio
72. (Prefeitura de Miraí-MG/IDECAN/2016) Considerando a classe da enfermagem, ao enfermeiro cabe as
seguintes funções privativamente, EXCETO:
a) Realizar a Classificação de Risco nos serviços de saúde.
b) Participar na programação da assistência de enfermagem.
c) Realizar testes rápidos para o diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites virais.
d) Propor indicadores de controle de qualidade no processamento dos produtos para a saúde.
73. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) O Código de Ética dos profissionais da
enfermagem, aprovado pela Resolução COFEN nº 311/2007, informa que é direito do profissional da enfermagem
abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional
a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. Quando um fato sigiloso de que tenha conhecimento
passa a ser de conhecimento público, o profissional de enfermagem deverá:
a) Manter segredo sobre o fato.
b) Revelar o fato ao seu superior hierárquico.
c) Revelar o fato na anotação de enfermagem.
d) Revelar o fato por escrito no livro de ocorrências do serviço de enfermagem.
74. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)
define o enfermeiro responsável técnico como “profissional de enfermagem de nível superior, nos termos da Lei
nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e do Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987, que tem sob sua
responsabilidade planejamento, organização, direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de
enfermagem, a quem é concedida, pelo Conselho Regional de Enfermagem, a anotação de
responsabilidade técnica” (COFEN, 2016). De acordo com o COFEN, a anotação de responsabilidade técnica pelo
serviço de enfermagem é melhor definida como:
a) O documento emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem, pelo qual se materializa o ato administrativo
concedido ao enfermeiro responsável técnico e que tem a validade de 24 meses.
b) O cargo máximo na hierarquia da categoria de recursos humanos de enfermagem de uma instituição/empresa,
ocupado pelo enfermeiro que tem a responsabilidade de planejamento, organização, direção, coordenação,
execução e avaliação dos serviços de enfermagem.
c) O ato administrativo decorrente do poder de polícia vinculado e concedido através de licença ao enfermeiro
responsável técnico pelo Conselho Regional de Enfermagem, após o preenchimento de requisitos legais, para atuar
como liame entre o Conselho e o Serviço de Enfermagem da instituição/empresa.
d) A licença ética disciplinar concedida ao enfermeiro responsável técnico pelo Conselho Regional de Enfermagem,
após o preenchimento de requisitos legais, para atuar como representante do Conselho na instituição/empresa,
visando disciplinar a atuação dos profissionais da enfermagem de acordo com a legislação de enfermagem vigente.
75. (Prefeitura de Simonésia-MG/IDECAN/2016) A Anotação de Responsabilidade Técnica pelo serviço de
enfermagem consiste no ato administrativo do Conselho Regional de Enfermagem que concede licença ao
enfermeiro responsável técnico “para atuar como liame entre o Serviço de Enfermagem da empresa ou
instituição e o conselho regional de enfermagem, visando facilitar o exercício da atividade fiscalizatória em
relação aos profissionais de enfermagem que nela executam suas atividades, assim como promover a qualidade
e desenvolvimento de uma assistência de enfermagem em seus aspectos técnico, ético, e segura para a sociedade
e profissionais de enfermagem” (COFEN, 2016).
Sobre o assunto e considerando a legislação em enfermagem, assinale a alternativa correta.
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a) Após concedida tem validade de vinte e quatro meses devendo ser renovada após esse período.
b) Somente será concedida uma concessão de Anotação de Responsabilidade Técnica por enfermeiro.
c) A jornada de trabalho do enfermeiro responsável técnico não poderá ser inferior a vinte horas semanais.
d) Deverá ser requerida ao Conselho Regional de Enfermagem pela empresa ou instituição onde trabalha o
enfermeiro que executará a responsabilidade técnica.
76. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016) O diagnóstico de enfermagem constitui a base para a escolha
das intervenções de enfermagem a fim de alcançar resultados eficazes no cuidado. A NANDA (North American
Nursing Diagnosis) internacional aponta três categorias de
diagnóstico de enfermagem. NÃO representa uma categoria do diagnóstico de enfermagem:
a) Diagnóstico de enfermagem de risco.
b) Diagnóstico de enfermagem com foco na patologia.
c) Diagnóstico de enfermagem com foco no problema.
d) Diagnóstico de enfermagem de promoção da saúde.
77. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016)
(Prefeitura de Miraí-MG/IDECAN/2016)
O trecho a seguir contextualiza o tema tratado na questão 78. Leia-o atentamente.
“A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é uma doença debilitante e progressiva que se caracteriza pela
presença de obstrução crônica do fluxo aéreo, que não é totalmente reversível, e está associada a uma resposta
inflamatória anormal dos pulmões à inalação de partículas ou gases tóxicos, causada primariamente pelo
tabagismo. No Brasil vem ocorrendo um aumento no número de óbitos por essa doença nos últimos anos. Além de
acometer os pulmões, ela também produz consequências sistêmicas significativas.”
78. (Prefeitura de Miraí-MG/IDECAN/2016) A perda de peso é comum nos portadores da Doença Pulmonar
Obstrutiva Crônica (DPOC) por interferência da dispneia e a avaliação do estado nutricional indica a presença de
desnutrição energética proteica quando o IMC (Kg/m2) for menor que:
a) 18.
b) 18,5.
c) 19.
d) 19,5.
79. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) Alguns fatores de riscos são classificados em alto risco do
paciente desenvolver doença cardiovascular, baixo risco ou risco intermediário. Os fatores de riscos considerados
alto risco cardiovascular são, EXCETO:
a) Diabetes mellitus.
b) Hipertensão arterial sistêmica.
c) História prévia de acidente vascular cerebral.
d) História prévia de infarto agudo do miocárdio.
80. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016) Sobre a hipertensão arterial, que tem alta prevalência e
baixas taxas de controle sendo um sério problema de saúde pública no Brasil, analise as afirmativas a seguir.
I. Caracteriza-se por níveis elevados e oscilatórios da pressão arterial.
II. Não está indicado o tratamento medicamentoso para indivíduos com pressão arterial limítrofe e sem evidência
de doença cardiovascular.
III. A pressão arterial pode ser medida indiretamente através da técnica auscultatória com o esfigmomanômetro
aneroide.
IV. Na avaliação clínica do paciente hipertenso, para a avaliação de obesidade visceral, recomenda-se a medida da
circunferência da cintura.
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Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, II e IV.
d) II, III e IV.
81. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) Adotar um plano alimentar saudável é
imprescindível para o controle da pressão arterial. Acerca deste assunto, assinale a alternativa correta.
a) A atual recomendação é a ingestão de até 5 gramas diárias de sal ou 3 gramas diárias de sódio.
b) Independentemente da obesidade, o consumo energético excessivo está associado à elevação da pressão
arterial.
c) O consumo de café e chá verde deve ser abolido da dieta do paciente com hipertensão arterial porque estão
diretamente relacionados com o aumento da pressão arterial.
d) A ingestão de aveia e cevada deve ser desestimulada pelo profissional de saúde ao portador da hipertensão
arterial por terem em sua composição o betaglucano, uma substância relacionada com o aumento da pressão
arterial.
82. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) Os diuréticos têm como mecanismo de ação
anti-hipertensivo efeitos natriuréticos com diminuição do volume extracelular. Um paciente em uso desse tipo
de medicamento pode ter, do ponto de vista metabólico, como efeito adverso mais comum:
a) Hiponatremia.
b) Hipernatremia.
c) Hipopotassemia.
d) Hiperpotassemia.
83. (Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo-MG/IDECAN/2017) No Brasil, a hipertensão arterial atinge cerca de
32% da população adulta e mais de 60% da população idosa sendo um grave problema de saúde pública. Analise
as afirmativas acerca desta doença.
I. A hipertensão arterial contribui direta ou indiretamente para as mortes por doenças cardiovasculares que
representam a terceira maior causa de morte no país.
II. Apenas uma pequena parte dos indivíduos classificados como “pré-hipertensos” irá desenvolver a hipertensão
arterial e suas complicações.
III. A hipertensão tem maior prevalência nos negros que nas outras raças no Brasil.
IV. Em crianças, na interpretação dos valores da pressão arterial obtidos devem ser consideradas as variáveis idade,
sexo e altura.
Estão corretas apenas as afirmativas
a) I e II.
b) III e IV.
c) I, II e III.
d) II, III e IV.
84. (Prefeitura de Conquista-MG/IDECAN/2016) Considerando o acompanhamento do paciente diabético no
Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas a seguir.
I. Os pacientes diabéticos em uso de insulina regular devem ser orientados a administrá-la imediatamente antes
das refeições.
II. A metformina é contraindicada para pacientes com insuficiência renal.
III. A atividade física, mesmo as caminhadas, não é recomendada para os portadores de neuropatia diabética por
aumentar o risco de desenvolvimento de úlcera nos membros inferiores.
IV. O frasco de insulina após aberto pode ser conservado em temperatura ambiente e tem validade máxima de
quinze dias, não devendo ser utilizado após este prazo.
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Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s)
a) II.
b) IV.
c) II e III.
d) I, III e IV.
85. (Prefeitura de Damianópolis-GO/IDECAN/2016) A síndrome metabólica pode ser definida como um conjunto
de fatores de risco metabólico, que se manifestam num indivíduo, aumentando as chances de desenvolvimento
de diabetes, derrame e doenças cardíacas. Quando presente, a síndrome está relacionada a uma mortalidade
por doenças cardiovasculares três vezes maior que na população normal. Assinale a alternativa que corresponde
à alteração fisiopatológica de base que ocorre nesta síndrome.
a) Hiperglicemia.
b) Resistência insulínica.
c) Hipercolesterolemia.
d) Deficiência das células beta do pâncreas.
86. (Prefeitura de Miraí-MG/IDECAN/2016) O acolhimento com Classificação de Risco faz parte do Programa
Nacional de Humanização. O Protocolo de Manchester é um dos diversos protocolos que estão sendo adotados
pelos serviços de saúde e trabalha com fluxogramas associados a tempos de espera simbolizados por cores. Tal
protocolo preconiza que o tempo-alvo previsto para atendimento do paciente de acordo com a classificação
recebida nas cores vermelha, laranja, amarela, verde e azul deve ser, respectivamente, imediato, em até
a) 5, 30, 60 e 120 minutos.
b) 15, 45, 60 e 90 minutos.
c) 30, 60, 90 e 120 minutos.
d) 10, 60, 120 e 240 minutos.
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GABARITO
1-B
2-A
3-D
4-B
5-A
6-B
7-C
8-A
9-A
10 - A
11 - A
12 - A
13 - C
14 - A
15 - D
16 - E
17 - D
18 - A

19 - B
20 - Anulada
21 - D
22 - E
23 - C
24 - D
25 - A
26 - C
27 - B
28 - E
29 - D
30 - C
31 - D
32 - D
33 - B
34 - D
35 - B
36 - B

37 - C
38 - A
39 - D
40 - C
41 - C
42 - A
43 - A
44 - C
45 - A
46 - B
47 - C
48 - B
49 - C
50 - D
51 - B
52 - B
53 - C
54 - A

55 - D
56 - D
57 - B
58 - C
59 - C
60 - C
61 - A
62 - C
63 - D
64 - A
65 - D
66 - C
67 - C
68 - D
69 - B
70 - B
71 - B
72 - B
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73 - A
74 - C
75 - C
76 - B
77
78 - B
79 - B
80 - D
81 - B
82 - C
83 - B
84 - A
85 - B
86 - D
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