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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Quem tem olhos 
 

Eu vinha andando na rua e via a mulher na janela. Uma 
mulher como as de antigamente. De cabeça branca e braços 
pálidos apoiados no peitoril. Sentada, olhava para fora. Uma 
mulher como as de antigamente, posta à janela, espiando o 
mundo. 

Mas a janela não era ao nível da rua, como as de antiga-
mente. Nem era de uma casa. Era acima da entrada do prédio, 
acima da garagem, acima do playground. Era lá no alto. E diante 
daquela janela a única coisa que havia para se ver era, do lado 
oposto da rua, a parede cega de um edifício. 

Não havia árvores. Ou outras janelas. Somente a parede 
lisa e cinzenta, manchada de umidade. Alta, muito alta. De onde 
estava, assim sentada, a mulher não podia ver a rua, o movi-
mento da rua, as pessoas passando. Teria tido que debruçar-se, 
para vê-los. E não se debruçava. 

Também não via o céu. Teria tido que esticar o pescoço 
e torcer a cabeça para vê-lo lá no alto, acima da parede 
cinzenta e do seu próprio edifício, faixa de céu estreita como 
uma passadeira. E a mulher mantinha-se composta, o olhar 
lançado para a frente. 

Serena, a mulher olhava a parede cinzenta.  
Não era como nas pequenas cidades onde ficar à janela 

é estar numa frisa ou camarote para ver e ser vista, é ma-
neira astuciosa de estar na rua sem perder o recato da casa, 
de meter-se na vida alheia sem expor a própria. Não era uma 
forma barricada de participação. Ali ninguém falava com ela, 
ninguém a cumprimentava ou via – a não ser eu que parada 
na calçada a observava – e não havia nada para ela ver. 

A mulher olhava para a parede cinzenta. E parecia estar 
bem. 

E por um instante o bem-estar dela me doeu, porque 
acreditei que sorrisse em plena renúncia à vitalidade, que se 
mantivesse serena debaixo da canga de solidão e cimento 
que a cidade lhe impunha, tendo aberto mão de qualquer 
protesto. Desejei tirá-la dali ou dar-lhe outra vista. Depois, 
entendi. 

A mulher olhava a parede cinzenta, mas diante dela não 
havia uma parede cinzenta. Havia um telão. Um telão imenso, 
imperturbável, onde histórias se passavam. Que ela própria 
projetava, mas das quais era devotada espectadora e eventual 
personagem. Suas fantasias, suas lembranças, seus desejos mo-
viam-se sobre a parede que já não era cinzenta, que era o 
suporte do mundo, ao vivo e a cores. Só ela os via. Mas com que 
nitidez!  

Quem tem ouvidos ouça, disse o profeta. E, ele não 
disse mas digo eu, quem tem olhos veja. 

(COLASANTI, Marina. In: PINTO, Manuel da Costa (Org.). Crônica 
Brasileira Contemporânea: antologia de crônicas.  

São Paulo: Moderna, 2005. Adaptado.) 

 
 

Questão 01 
A partir dos recursos empregados no texto, é correto afirmar 
que principal intenção discursiva é: 
A) A exposição de fatos obsoletos. 
B) O relato de experiências vividas. 
C) Uma orientação sobre determinado comportamento.  
D) O propósito de convencer o leitor, considerando opinião 

do interlocutor. 
 

Questão 02 
Considerando que a descrição detalha determinados objetos, 
pessoas, lugares ou ações, é possível depreender que o inter-
locutor, ao utilizar esse recurso, procura transmitir suas im-
pressões e sensações sobre algo de maneira que o leitor possa 
visualizar a cena relatada como uma fotografia. São afirmati-
vas transcritas do texto que evidenciam tal particularidade, 
EXCETO: 
A) “Serena, a mulher olhava a parede cinzenta.” (5º§) 
B) “Havia um telão. Um telão imenso, imperturbável, onde 

histórias se passavam.” (9º§) 
C) “De cabeça branca e braços pálidos apoiados no peitoril. 

Sentada, olhava para fora.” (1º§) 
D) “Quem tem ouvidos ouça, disse o profeta. E, ele não disse 

mas digo eu, quem tem olhos veja.” (10º§) 
 

Questão 03 
“E por um instante o bem-estar dela me doeu, porque acreditei 
que sorrisse em plena renúncia à vitalidade, que se mantivesse 
serena debaixo da canga de solidão e cimento que a cidade lhe 
impunha, tendo aberto mão de qualquer protesto.” (8º§) É 
possível inferir que o excerto anteriormente destacado revela: 
A) A angústia experienciada pelos moradores de prédios. 
B) O descontentamento vivido pela mulher posta à janela. 
C) Uma forma solitária de se viver sem expor a própria vida. 
D) A opressão relacionada ao estilo de vida das grandes cidades. 
 

Questão 04 
Assinale, a seguir, o trecho que exemplifica um posiciona-
mento do autor mediante o assunto abordado. 
A) “Que ela própria projetava, mas das quais era devotada 

espectadora e eventual personagem.” (9º§) 
B) “De onde estava, assim sentada, a mulher não podia ver 

a rua, o movimento da rua, as pessoas passando.” (3º§) 
C) “E por um instante o bem-estar dela me doeu, porque acre-

ditei que sorrisse em plena renúncia à vitalidade, [...]” (8º§) 
D) “E diante daquela janela a única coisa que havia para se ver 

era, do lado oposto da rua, a parede cega de um edifício.” 
(2º§) 

 

Questão 05 
A oração sublinhada na frase “Que ela própria projetava, mas 
das quais era devotada espectadora e eventual personagem.” 
(9º§) tem valor: 
A) Causal.   
B) Aditivo.    
C) Adversativo.   
D) Comparativo. 
 



⏅ 

     

 

3 
       

FUNÇÃO: ISGH – TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO 
TRABALHO (M) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

Questão 06 
“A mulher olhava a parede cinzenta, mas diante dela não 
havia uma parede cinzenta. Havia um telão. Um telão imenso, 
imperturbável, onde histórias se passavam.” (9º§) Provavel-
mente, as memórias e os devaneios projetados no “telão” re-
velam: 
A) A descrição de fatos habituais que ocorrem atualmente. 
B) Uma série de sentimentos que acontecem de forma direta 

e contínua. 
C) Uma sequência de lembranças em que o tempo é inovador 

e dinâmico. 
D) A narração de ações que ocorrerão futuramente; sonhos 

e desejos ocultos. 
 

Questão 07 
A pontuação tem por objetivo estruturar os textos, estabele-
cer pausas e entonações da fala, dentre outros. Em “Suas 
fantasias, suas lembranças, seus desejos moviam-se sobre a 
parede que já não era cinzenta, que era o suporte do mundo, 
ao vivo e a cores. Só ela os via. Mas com que nitidez!” (9º§), o 
ponto de exclamação objetiva: 
A) Expressar emoção. 
B) Ressaltar indignação. 
C) Revelar uma indecisão. 
D) Enfatizar uma possibilidade. 
 

Questão 08 
De acordo com a significação que a palavra destacada em 
cada opção assume no contexto, assinale a alternativa que 
NÃO apresenta sinônimo correspondente a ela. 
A) “Serena, a mulher olhava a parede cinzenta.” – tranquila; 

calma. 
B) “De cabeça branca e braços pálidos apoiados no peitoril.” 

– claros; descorados. 
C) “Um telão imenso, imperturbável, onde histórias se passavam.” 

– impassível; inalterável.  
D) “[...] é maneira astuciosa de estar na rua sem perder o 

recato da casa, de meter-se na vida alheia sem expor a 
própria.” – subversiva; pertubadora. 

 

Questão 09 
Por um recurso anafórico o pronome sublinhado em “Teria 
tido que esticar o pescoço e torcer a cabeça para vê-lo lá no 
alto, acima da parede cinzenta e do seu próprio edifício, 
faixa de céu estreita como uma passadeira.” (4º§) retoma, 
no texto, o vocábulo: 
A) Céu. 
B) Edifício. 
C) Playground. 
D) Movimento da rua. 
 

Questão 10 
“A mulher olhava a parede cinzenta, [...]” (9º§) Das alternati-
vas a seguir, assinale aquela cujo verbo destacado está flexio-
nado no mesmo tempo verbal do trecho anterior. 
A) “Depois, entendi.” (8º§) 
B) “Quem tem ouvidos ouça, [...]” (10º§) 
C) “[...] que se mantivesse serena debaixo da canga de solidão 

[...]” (8º§) 
D) “Mas a janela não era ao nível da rua, como as de anti-

gamente.” (2º§) 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 11 
Em relação aos procedimentos na Atenção Primária à Saúde 
(APS), quanto à atenção e cuidados clínicos em saúde do 
adulto e do idoso, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
(     ) Atendimento das populações em situação de vulnera-

bilidade, como população vivendo em situação de rua 
e quilombola. 

(     ) Prevenção, busca ativa, diagnóstico, tratamento e acom-
panhamento da pessoa com hanseníase. 

(     ) Prevenção, identificação e aconselhamento em relação 
ao uso abusivo de álcool e outras drogas. 

A sequência está correta em 
A) V, V, V. 
B) F, V, V. 
C) F, F, V. 
D) F, F, F. 
 

Questão 12 
O HumanizaSUS, como também é conhecida a Política Na-
cional de Humanização (PNH), aposta na inclusão de traba-
lhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cui-
dado e dos processos de trabalho. A comunicação entre 
esses três atores do SUS provoca movimentos de perturba-
ção e inquietação que a PNH considera o “motor” de mu-
danças e que também precisam ser incluídos como recur-
sos para a produção de saúde. A Política Nacional de Hu-
manização (PNH) tem como um de seus princípios a “trans-
versalidade” que consiste em: 
A) Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de 

saúde podem conversar com a experiência daquele que é 
assistido. Juntos, esses saberes podem produzir saúde de 
forma mais corresponsável. 

B) Reconhecer o que o outro traz como legítima e singular 
necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e 
sustentar a relação entre equipes/serviços e usuários/po-
pulações. Como valor das práticas de saúde, o acolhimento é 
construído de forma coletiva. 

C) Alteração na mudança da gestão e na atenção é mais con-
creta se construída com a ampliação da autonomia e von-
tade das pessoas envolvidas, que compartilham responsa-
bilidades. Os usuários, não são só pacientes, como os tra-
balhadores não somente, cumprem ordens: as mudanças 
acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Um 
SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima 
cidadã de direitos e valoriza e incentiva sua atuação na 
produção de saúde. 

D) Busca dos trabalhadores e usuários em conhecer como fun-
ciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como 
participar ativamente do processo de tomada de decisão nas 
organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Ao 
mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde não se 
restringem às responsabilidades da equipe de saúde. O usuário 
e sua rede sociofamiliar devem também se corresponsabilizar 
pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo posição prota-
gonista com relação à sua saúde e a daqueles que lhes são 
caros. 
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Questão 13 
Considerando a Política Nacional de Atenção Hospitalar 
(PNHOSP), que se aplica a todos os hospitais, públicos ou 
privados, prestando ações e serviços de saúde no âmbito 
do SUS, analise as afirmativas a seguir. 
I. Acessibilidade hospitalar se refere à condição para utilização 

com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, 
mobiliários e equipamentos do hospital por uma pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida.  

II. Apoio matricial consiste no suporte técnico especializado, 
que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de saúde, a fim 
de ampliar o seu campo de atuação e qualificar suas ações, 
invertendo a lógica da fragmentação dos saberes. 

III. Classificação de risco é o protocolo pré-estabelecido, com a 
finalidade de proporcionar o atendimento ao usuário de 
acordo com as normas burocráticas do hospital, a partir da 
análise do grau de necessidade do usuário, possibilitando 
atenção lenta e centrada no nível de complexidade e na 
ordem e chegada. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 14 
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em sua conferência 
internacional sobre Atenção Primária à Saúde (APS), realizada em 
1978 em Alma-Ata, reafirmou a saúde como um direito humano 
fundamental. Além disso, preconizou, como a mais importante 
meta social mundial a ser alcançada, a obtenção do mais alto nível 
possível de saúde, o que requer a ação de muitos outros setores 
sociais e econômicos, além do setor saúde. Partindo do marco 
teórico acadêmico, as mais importantes evidências na literatura 
mundial sobre APS advêm de Barbara Starfield, professora e 
pesquisadora da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Uni-
dos. Starfield define a APS como o primeiro nível de assistência 
dentro do sistema de saúde, caracterizando-se pela longitudinali-
dade e integralidade nas ações, acrescida da coordenação da 
assistência, da atenção centrada na pessoa e na família, da ori-
entação comunitária das ações e da existência de recursos huma-
nos com atitude cultural voltada para a Atenção Primária a Saúde. 

(Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br.) 

 

De acordo com os atributos da Atenção Primária à Saúde 
(APS), a “longitudinalidade” é definida como: 
A) Coordenação do serviço da Atenção Primária à Saúde (APS), 

que integra todo o cuidado do cidadão nos diferentes níveis 
do sistema de saúde. 

B) Atenção centrada na família através da orientação familiar, 
resguardando o conhecimento dos fatores familiares relacio-
nados à origem e ao cuidado das doenças. 

C) Organização para que o cidadão tenha todos os serviços de 
saúde necessários, identificando e proporcionando os servi-
ços preventivos, bem como os serviços que possibilitem o 
diagnóstico e o tratamento das doenças. 

D) Presença de uma fonte continuada de atenção, assim como 
sua utilização ao longo do tempo. Ademais, a ligação entre a 
população e sua fonte de atenção deve refletir-se em rela-
ções interpessoais intensas que expressem a identificação 
mútua entre as pessoas atendidas e os profissionais de saúde. 

Questão 15 
Os serviços de saúde são organizados da seguinte forma – 
vigilância em saúde; promoção à saúde; atenção e cuidados 
centrados na saúde do adulto e do idoso; atenção e cuidados 
centrados na saúde da criança e do adolescente; procedimen-
tos na aps; e, atenção e cuidados relacionados à saúde bucal. 
O município, através do gestor municipal, poderá adequar 
(acrescentando, retirando ou reformulando) itens materiais e 
insumos de acordo com as necessidades e condições locais, a 
fim de adaptar a oferta nacional à realidade do munícipio. No 
que tange à vigilância em saúde, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Análise epidemiológica da situação de saúde local. 
(     ) Emissão de atestados médicos e laudos, incluindo de-

claração de óbito, quando solicitados e indicados. 
(     ) Discussão e acompanhamento dos casos de violências 

(doméstica, sexual e/ou outras violências) em parceria 
com outros setores. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F. 
B) V, F, F. 
C) F, V, V. 
D) V, V, V. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
Denominam-se artigos hospitalares os materiais empregados 
com o objetivo de prevenir danos à saúde das pessoas ou de 
restabelecê-la, necessários aos cuidados dispensados. A equipe 
de enfermagem tem importante papel na manutenção dos 
artigos hospitalares e deve-se considerar as necessidades de 
consumo, as condições de armazenamento, a validade dos 
produtos e o prazo de esterilização. Os artigos utilizados nos 
serviços de saúde são classificados em três categorias, conforme 
o grau de risco de provocar infecção nos pacientes. Diante do 
exposto, relacione adequadamente as colunas a seguir.  
1. Artigos críticos. 
2. Artigos semicríticos. 
3. Artigos não críticos. 
(     ) Materiais com elevado potencial de risco de provocar in-

fecção, porque são introduzidos diretamente em tecidos 
normalmente estéreis como instrumental cirúrgico, agu-
lhas, cateteres intravasculares.  

(     ) Materiais que entram em contato somente com a pele 
íntegra e, geralmente, oferecem baixo risco de infecção 
como artigos como comadre, papagaio, termômetros.  

(     ) Aqueles que entram em contato com mucosa íntegra e pele 
não intacta; pode-se tornar artigo crítico se ocorrer lesão 
acidental durante a realização do procedimento como equi-
pamentos de anestesia e endoscópios.  

A sequência está correta em  
A) 3, 2, 1. 
B) 1, 3, 2.  
C) 3, 1, 2.  
D) 2, 3, 1. 
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Questão 17 
A assistência da enfermagem se baseia em conhecimentos cien-
tíficos e métodos que definem sua implementação. Assim, a Sis-
tematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é uma forma 
planejada de prestar cuidados aos pacientes, e toda a equipe de 
enfermagem deve se envolver no processo. Na fase inicial, é re-
alizado o levantamento de dados, que tem como objetivo: 
A) Analisar e interpretar os dados coletados que determinam os 

problemas de saúde do paciente. 
B) Identificar as necessidades de assistência de enfermagem 

para a elaboração do plano assistencial. 
C) Levantar importantes informações para a elaboração de um 

plano assistencial e prescrição de enfermagem a ser imple-
mentada por toda a equipe. 

D) Verificar a resposta do paciente aos cuidados de enferma-
gem a ele prestados e as necessidades de modificar ou não o 
plano inicialmente proposto. 

 

Questão 18 
Descontaminação é o processo que visa destruir micro-orga-
nismos patogênicos, utilizado em artigos contaminados ou em 
superfície ambiental, tornando-os seguros ao manuseio. A de-
sinfecção é o processo de destruição de micro-organismos em 
estado vegetativo (com exceção das formas esporuladas, resis-
tentes ao processo) utilizando agentes físicos ou químicos. O 
termo desinfecção é aplicado tanto no caso de artigos quanto 
superfícies ambientais. Pode ser de: 
A) Nível intermediário ou médio: quando há eliminação de 

todos os micro-organismos e de alguns esporos bacterianos. 
B) Nível terciário: processo utilizado para destruir todas as for-

mas de vida microbiana por meio do uso de agentes físicos e 
químicos. 

C) Baixo nível: quando há eliminação de bactérias e alguns 
fungos e vírus; porém, sem destruição de micobactérias 
e esporos. 

D) Alto nível: quando há eliminação de micobactérias (bacilo da 
tuberculose), bactérias na forma vegetativa, muitos vírus e 
fungos; porém, não de esporos. 

 

Questão 19 
Para ser eficaz e prevenir a transmissão de micro-organismos 
infecciosos durante a prestação de cuidados de saúde, a higie-
nização das mãos deve ser realizada sempre que necessário e 
da forma mais eficaz, usando a técnica adequada com produ-
tos prontamente disponíveis no local de cuidado. Sobre a ade-
quada higienização das mãos, assinale a afirmativa correta. 
A) Antes da realização de procedimento limpo/asséptico não é 

necessário lavar as mãos, visto o uso de luva estéril. 
B) A higiene das mãos não é considerada uma das ações mais 

eficazes que se pode executar para reduzir a propagação de 
patógenos e prevenir infecções. 

C) As luvas esterilizadas, denominadas luvas cirúrgicas, são indi-
cadas para a realização de procedimentos invasivos ou mani-
pulação de material estéril; elas substituem a lavagem das 
mãos quando estiverem indisponíveis. 

D) É necessário lavar as mãos antes de tocar o paciente; antes da 
realização de procedimento limpo/asséptico; após o risco de 
exposição a fluidos corporais ou excreções; após tocar o paci-
ente; após tocar superfícies próximas ao paciente. 

Questão 20 
A biossegurança compreende um conjunto de ações destinadas 
a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos inerentes às ati-
vidades que possam interferir na qualidade de vida ou compro-
metê-la, além de expor a perigo, também, à saúde humana e ao 
meio ambiente. Dessa forma, a biossegurança caracteriza-se 
como:  
A) Ações para busca de um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social. 
B) Estratégia de acesso à universalidade, igualdade e integrali-

dade no atendimento à saúde. 
C) Estratégia de vigilância em saúde por meio de coleta e análise 

sistemática de dados, investigação epidemiológica, informa-
ção sobre doenças ocupacionais.                                                                                              

D) Estratégia essencial para o desenvolvimento de atividades de 
assistência à saúde, sendo de fundamental importância para 
garantir a segurança e a prevenção dos possíveis riscos ocupa-
cionais.  

 

Questão 21 
As mãos são consideradas uma das principais ferramentas dos 
profissionais que atuam nos serviços de enfermagem; é por 
meio delas que os profissionais executam suas atividades. Elas 
também são consideradas as principais vias de disseminação de 
infecções relacionadas à assistência à saúde. NÃO condiz com a 
forma segura de higiene de mãos: 
A) Uso coletivo de toalhas de tecido pode ser indicado, desde 

que elas sejam trocadas diariamente. 
B) O álcool é indicado como produto de escolha para a higieniza-

ção das mãos se não houver sujeira visível nestas.   
C) Clorexidina (2% ou 4%) é indicada como produto de escolha 

para a higienização das mãos se não houver sujeira visível nes-
tas. 

D) Podem ser utilizados como agentes tópicos para a higieniza-
ção das mãos: o sabonete comum e os antissépticos (álcool, 
clorexidina, iodo/iodóforos e triclosan).                                                                                              

 
Questão 22 
A segurança da vida é a área de conhecimento referente a um 
conjunto de práticas e ações técnicas destinadas a conhecer e a 
controlar os riscos biológicos que o trabalho pode oferecer ao 
ambiente e às pessoas. As vacinas protegem o indivíduo de 
diversas doenças causadas pelos agentes infecciosos, vírus e 
bactérias, reduzindo, assim, os riscos de o profissional de saúde 
contrair doenças. De acordo com o calendário de vacinação para 
os profissionais de saúde, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Todas as vacinas recomendadas pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) são fornecidas de forma gratuita pelo SUS.  
B) A vacina atua, portanto, da mesma forma que uma infecção 

contraída naturalmente; porém, não há riscos ao receptor, pois 
ela não é capaz de provocar o desenvolvimento da doença.                                                                                              

 C) Deve-se priorizar a imunização do trabalhador, uma vez que 
existem vacinas para todos os tipos de doenças infecciosas, e 
os demais cuidados podem ser colocados em segundo plano. 

 D) A vacinação deve obedecer às recomendações específicas 
do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da 
Saúde e deve ser registrada no prontuário clínico individual 
do profissional. 
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Questão 23 

As medidas de proteção coletiva visam controlar os perigos, cri-
ando uma barreira entre o trabalhador e a fonte de risco. Em sua 
maioria, são inerentes à própria instalação ou processo de tra-
balho e abrangem o coletivo dos profissionais, usuários e tercei-
ros expostos à mesma condição. Os Equipamentos de Proteção 
Individual (EPIs) são dispositivos ou produtos de uso individual, 
utilizados pelo trabalhador, destinados à proteção aos riscos 
suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. São 
considerados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs): 
A) Extintores de incêndio e luvas de procedimento.                                                                                        
B) Máscara de proteção respiratória e óculos de proteção. 
C) Caixa coletora de objetos perfurocortantes e lavatório para 

higiene das mãos. 
D) Placas de sinalização contendo informações, advertências e 

informações de rota de fuga. 
 

Questão 24 
O ambiente de trabalho se trata de um local importante para 
as ações de educação em saúde, visto que é o espaço organi-
zacional, onde o indivíduo passa grande parte do seu dia. 
Neste ambiente deve ser oferecido ao trabalhador oportuni-
dade de refletir sobre sua saúde e sua qualidade de vida, bem 
como receber orientações quanto às seguintes ações de pro-
teção, EXCETO:  
A) Cuidados preventivos para doenças ocupacionais. 
B) Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
C) Ações educativas como treinamentos, cursos e capacitações. 
D) Mudança de categoria de acordo com a vontade do traba-

lhador, mesmo quando não treinado. 
 

Questão 25 
A redução da mortalidade infantil é, ainda, um grande desafio 
no país; apesar da queda importante na última década, os índi-
ces ainda são elevados. A promoção da saúde integral da criança 
e o desenvolvimento de ações de prevenção de agravos combi-
nadas às de assistência são objetivos que apontam para o com-
promisso de se prover qualidade de vida para a criança. São 
ações para o monitoramento da criança ao nascer, EXCETO:  
A) Apgar; idade materna. 
B) Aferição do peso; prematuridade. 
C) Prematuridade; idade gestacional. 
D) Aferição do peso; tipagem sanguínea da puérpera. 
 

Questão 26 
A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autori-
dade de saúde e deve ser realizada por meio do Sistema de In-
formação de Agravos de Notificação (Sinan), que é alimentado, 
principalmente, pela notificação e investigação de casos de do-
enças e agravos que constam da Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, e deve ser realizada por: 
A) Médicos, apenas. 
B) Enfermeiros, apenas. 
C) Responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 

privados. 
D) Médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos 

estabelecimentos de saúde, públicos ou privados. 

 

Questão 27 
O Brasil vem organizando, nos últimos anos, ações no sentido 
de estruturar e operacionalizar um sistema de vigilância espe-
cífico para as Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), 
que é realizado por meio dos sistemas de informações do SUS, 
para que tenham conhecimento sobre a distribuição, a mag-
nitude e a tendência dessas doenças e seus fatores de risco e 
apoiar as políticas públicas de promoção da saúde. O Plano de 
Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crôni-
cas Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil aborda quatro prin-
cipais doenças, bem como fatores de risco; assinale-as. 
A) DPOC; câncer; respiratórias crônicas; e, diabetes. 
B) Câncer; hipertensão; distúrbios hidroeletrolíticos; e, diabetes. 
C) Doenças do aparelho respiratório; anemia; dermatites; e, 

diabetes. 
D) Doenças do aparelho circulatório; câncer; respiratórias 

crônicas; e, diabetes.  
 

Questão 28 
A Portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020, altera a Portaria 
de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, re-
ferente à Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, 
agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públi-
cos e privados em todo o território nacional, acrescentando a 
doença: 
A) Botulismo. 
B) Toxoplasmose congênita. 
C) Doença de Chagas Aguda. 
D) Doença de Chagas Crônica. 
 

Questão 29 
A saúde do trabalhador constitui uma área da saúde pública que 
tem como finalidade de estudo e intervenção as relações entre 
o trabalho e a saúde. Tem como objetivos a promoção e a pro-
teção da saúde do trabalhador, por meio do desenvolvimento 
de ações de vigilância dos riscos presentes nos ambientes e con-
dições de trabalho, dos agravos à saúde do trabalhador e a or-
ganização e prestação da assistência aos trabalhadores. No que 
tange à saúde do trabalhador, analise as afirmativas a seguir. 
I. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a lista de doen-

ças é destinada ao uso clínico e epidemiológico, permitindo o 
desencadeamento de ações dirigidas à promoção e à prote-
ção da saúde dos trabalhadores, as quais reforçam a necessi-
dade da prevenção dos agravos nos processos e ambientes de 
trabalho, possibilitando a identificação das doenças. 

II. A lista de doenças foi elaborada tomando a taxonomia e 
a codificação da Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas à Saúde – CID na sua 10ª revisão. 

III. A classificação proposta por Schlling inclui três categorias 
divididas em grupos I, II e III, de acordo a relação trabalho x 
doença. 

IV. A codificação CID-10 visa, além da harmonização universal 
desejada, facilitar a utilização da lista de doenças para fins 
de vigilância da saúde, incentivando a operacionalização do 
conceito de evento sentinela. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I, apenas. 
C) III e IV, apenas.  
D) I, II e IV, apenas. 
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Questão 30 
O termo “trabalho” significa realizar uma obra que expresse 
resultados, que traga reconhecimento social e permaneça 
além da vida, como também é sinônimo de esforço rotineiro e 
repetitivo. Karl Marx (1985) afirma que o trabalho, ao constituir 
a substância dos valores, é trabalho humano, igual dispêndio 
da mesma força do homem. O sistema capitalista nada mais é 
do que a força de trabalho que se transforma em mercadoria 
e fica no mercado, como objeto de troca. Diante do exposto, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. A divisão do trabalho é fator primordial para o sistema capi-

talista e, como o trabalhador não tem condições de exercer 
as muitas profissões necessárias e capazes de satisfazer e ga-
rantir sua sobrevivência e todas as suas necessidades, ele é 
forçado a vender sua força de trabalho, ficando dependente 
de quem tem capital para comprá-la. 

II. O crescimento acelerado da indústria de bens de consumo, 
para os capitalistas, é curto, porque a base salarial não é igual, 
apenas algumas classes têm condições de consumi-los. 

III. A liderança é percebida como prestígio, manutenção de 
posto, característica de um indivíduo. 

IV. O desenvolvimento do sistema capitalista deu-se com a re-
volução industrial, quando a tecnologia aperfeiçoou os meios 
de produção. Este sistema acarreta cada vez mais o empo-
brecimento do proletariado; enquanto a classe privilegiada 
enriquece. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV.  
B) I, apenas.  
C) III e IV, apenas.  
D) I, II e IV, apenas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

INSTRUÇÕES 

 
O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 

 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos bem como a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos, ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o 
que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém 
o número de questões previsto, se corresponde à função a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, 
ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. Este período abrange a assinatura, assim como a transcrição 
das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição (CCI) ou em qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá se retirar do local 
de realização das provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá 
levar o seu caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação 
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado 
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior 
análise feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha.  

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via Internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, 
conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




