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ENFERMEIRO 

 
1- Para o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006), a Hipertensão Arterial 
Secundária pode ser causada por diversos fatores. Assinale a alternativa que 
NÃO apresenta uma das causas dessa doença. 
 

A) Doença Parenquimatosa Renal (glomerulopatia, pielonefrite crônica, 
rins policísticos, nefropatia de refluxo).    

B) Prática diária de exercícios físicos (caminhada, corrida). 
C) Doença renovascular (aterosclerose, hiperplasia fibromuscular, 

poliarterite nodosa). 
D) Hipertensão gestacional. 

 
2- O Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) sugere atribuições mínimas 
específicas para o enfermeiro que atua na atenção básica/saúde da família, 
cabendo ao gestor municipal ou do Distrito Federal ampliá-las, de acordo com 
as especificidades locais. Analise as assertivas abaixo, relacionadas às 
atribuições do enfermeiro no controle da tuberculose. 
 
I. Realizar assistência integral às pessoas e às famílias na UBS e, quando 
indicado ou necessário, no domicílio ou nos demais espaços comunitários, bem 
como identificar os sintomáticos respiratórios. 
II. Realizar consulta de enfermagem, conforme protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as disposições legais 
da profissão. 
III.Orientar os auxiliares e técnicos de enfermagem, ACS e ACE, para o 
acompanhamento dos casos em tratamento e/ou em tratamento diretamente 
observado. 
 IV. Realizar a prova tuberculínica e, caso não tenha capacitação para tal, 
encaminhar para a unidade de referência. 
V.Solicitar exames (BAAR, raio-X de tórax, cultura, identificação e teste de 
sensibilidade para BK, prova tuberculínica), além do teste HIV sob autorização 
e aconselhamento, iniciar tratamentos e prescrever medicações (esquema 
básico de TB), observadas as disposições legais da profissão e conforme os 
protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da 
Saúde. 
 
Quais estão corretas? 

A) Apenas II, III e IV. 
B) Apenas II, III, IV e V. 
C) Apenas I, III, IV e V. 
D) Apenas I, II, III e IV. 

 
 
3- Durante uma visita domiciliar, o enfermeiro observa que uma pessoa da 
família, com 32 anos de idade, do sexo feminino, está com perda da 
capacidade de perceber as sensações de frio, calor e tato em alguns locais da 
pele, na região dos membros superiores e/ou inferiores. Ao conversar com a 
pessoa, percebe que estes sintomas já vêm ocorrendo há vários anos, mas 
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nunca houve preocupação com o problema. O enfermeiro encaminha a pessoa 
para uma consulta médica na unidade Básica de Saúde/ESF, com suspeita de: 

A) Hantavirose. 
B) Tuberculose. 
C) Hanseníase. 
D) Leptospirose. 

 
4- O Programa Nacional de Imunizações vigente em todo território Nacional 
está baseado na portaria Nº 3.318 (BRASIL, 2010), que apresenta o calendário 
básico da vacinação da criança, adolescente, adulto e idoso. Baseado nesta 
portaria, pode-se afirmar que: 
 
I.Na prevenção da transmissão vertical em recém nascidos (RN) de mães 
portadoras da hepatite B, administrar a vacina e a imunoglobulina humana anti-
hepatite B nas primeiras 12 horas ou no máximo até sete dias após o 
nascimento.  
II.A vacina e a HBIG devem ser administradas no mesmo local anatômico. 
III. A amamentação não traz riscos adicionais ao RN que tenha recebido a 
primeira dose da vacina e a imunoglobulina.  
IV. A vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis e Haemophilus influenzae b 
(conjugada): administrar aos 2, 4 e 6 meses de idade, sendo o intervalo entre 
as doses de 60 dias e mínimo de 30 dias. 
 
Quais estão corretas? 

A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas I, II e III. 
C) Apenas I, III e IV. 
D) Apenas II, III e IV. 

 
5- O índice tornozelo-braço (ITB) é uma medida da pressão arterial (PA) 
realizada durante o exame físico com o objetivo de:  

A) contribuir para o diagnóstico de insuficiência arterial. 
B) obter indícios de insuficiência venosa crônica. 
C) encontrar a pressão arterial média. 
D) acompanhar adequadamente a neuropatia diabética. 

 
 
6- Temos visto que, apesar dos avanços e conquistas do SUS, ainda existem 
grandes lacunas no acesso e no modo como o usuário é acolhido nos serviços 
de saúde (BRASIL, 2009). É preciso restabelecer no cotidiano, o acesso e a 
responsabilização das instâncias públicas pela saúde dos cidadãos. Quando se 
fala em acesso, é preciso entendê-lo em suas várias dimensões, quais sejam: 
 
I.Acesso às unidades e serviços (garantia do cuidado). 
II.Acesso à continuidade do cuidado. 
III.Acesso à saúde como bem com “valor de uso” e não como mercadoria 
(formas dignas/potentes de viver a vida com autonomia). 
IV.Acesso à qualidade da/na assistência 
(escuta/vínculo/responsabilização/resolutividade). 
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V.Acesso à participação nos projetos terapêuticos e de produção de saúde 
(autonomia e protagonismo do cidadão – usuário e sua rede social). 
 
Quais estão corretas? 

A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas I, II e V. 
C) Apenas I, III, IV e V. 
D) I, II, III, IV e V. 

 
 
7- A Enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de 
vida da pessoa, família e coletividade. Considerando o Capítulo I das Relações 
Profissionais, (COFEN, 1986), relacione a primeira coluna com a segunda. 
 
Primeira Coluna: 
1. Direitos. 
2. Responsabilidades e Deveres. 
3. Proibições. 
 
Segunda Coluna: 
( ) Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro 
ato, que infrinja postulados éticos e legais. 
( ) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na 
solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. 
( ) Exercer a Enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo 
ospressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. 
( ) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão 
sustentação à sua prática profissional. 
 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

A) 3 – 1 – 3 – 2. 
B) 3 – 2 – 1 – 1. 
C) 1 – 3 – 2 – 2. 
D) 2 – 3 – 1 – 1. 

 
8- De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de julho de 1986, são atividades 
privativas do Enfermeiro, EXCETO: 

A) Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da 
instituição de saúde, pública e privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem. 

B) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas 
atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.  

C) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos 
serviços da assistência de enfermagem. 

D) Prescrição da assistência de enfermagem e de medicamentos. 
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9- Sobre a Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Envelhecimento, assinale a 
alternativa correta. 

A) A Saúde do Idoso aparece como uma das prioridades no Pacto pela 
Vida, mantendo a preocupação histórica com a saúde da população idosa 
brasileira nas políticas públicas do Brasil. 

B) De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), atualmente existem no Brasil, aproximadamente, 20 milhões de 
pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, o que representa pelo menos 
10% da população brasileira. Segundo projeções estatísticas da Organização 
Mundial de Saúde – OMS, no período de 1950 a 2025, o grupo de idosos no 
país deverá ter reduzido em quinze vezes.  

C) Os agravos decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis têm 
sido as principais causas de óbito na população idosa, seguindo uma tendência 
mundial. Quando são analisadas as causas específicas, a doença 
cerebrovascular ocupa o primeiro lugar em mortalidade no país, tanto em 
idosos quanto na população geral, e as doenças cardiovasculares, o segundo 
lugar.  

D) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, 
em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, apenas para 
recuperação da saúde, incluindo atenção especial às doenças que afetam 
preferencialmente os idosos. 
 
10- No pneumotórax hipertensivo, é CORRETO afirmar que: 

A) um dos sinais é a dor súbita, que pode ser pleurítica.  
B) não é necessário aliviar o pneumotórax hipertensivo, pois esta não é 

considerada uma medida de emergência. 
C) a ocorrência de enfisema subcutâneo depende do tipo de trauma 

torácico. 
D) no pneumotórax aberto, a gravidade não depende da velocidade de 

sangramento torácico. 
 
11- Sobre as teorias de enfermagem, relacione a coluna 1 com a coluna 2. 
 
Coluna 1  
I. Teoria ambientalista 
II. Teoria das necessidades humanas básicas 
III. Teoria do autocuidado 
IV. Teoria da relação interpessoal 
V. Teoria do ser humano unitário 
VI. Teoria da enfermagem humanística 
 
Coluna 2 
( ) Tem entre seus pressupostos que o ser humano e o meio trocam matéria e 
energia continuamente entre si, e que a enfermagem é baseada em um modelo 
humanista e não em um modelo mecânico. 
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( ) O ambiente social é essencial para a prevenção de doenças. A doença 
assume características diferentes para cada paciente e a enfermeira deve estar 
atenta a elas. 
 
( ) Tem entre seus pressupostos que cada situação de enfermagem 
reciprocamente evoca e afeta a expressão e as manifestações das 
capacidades existenciais dos seres humanos e sua condição. 
 
( ) Saúde/doença ocorrem porque o ser humano está sujeito a estados de 
equilíbrio e desequilíbrio no tempo e no espaço. 
 
( ) Tem entre seus pressupostos que a enfermagem é um serviço de ajuda 
deliberado, desempenhado pelo enfermeiro para outras pessoas, por um 
período de tempo. 
 
( ) O enfermeiro deve ser capaz de fornecer a assistência que o paciente está 
necessitando, pois tem um corpo de conhecimentos especializados e 
capacidade de utilizá-los, com o objetivo de manter o máximo grau de saúde 
possível. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para 
baixo. 

A) V – I – VI – II – III – IV 
B) VI – III – IV – I – V – II 
C) VI – I – III – II – IV – V 
D) V – I – IV – III – II – VI 

 
12- Em termos gerais, os indicadores de saúde são medidas-síntese que 
contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do 
estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Em relação 
aos indicadores de saúde, assinale a alternativa CORRETA. 

A) O coeficiente de incidência da doença representa o risco de 
ocorrência de novos casos de uma doença na população. 

B) O coeficiente de mortalidade geral representa a proporção de óbitos 
entre os casos da doença, sendo um indicativo da gravidade da doença ou 
agravo na população. 

C) O coeficiente de mortalidade infantil precoce representa a proporção 
de óbitos de crianças de 0 a 27 dias (inclusive) em relação ao total de nascidos 
vivos (por 1000). 

D) O coeficiente de prevalência da doença representa o risco de 
ocorrência de novos casos de uma doença na população. 
 
 
13- Que local de verificação do pulso oferece avaliação mais acurada da 
função cardíaca em usuários de medicação cronotrópica? 

A) Apical. 
B) Ulnar. 
C) Braquial. 
D) Radial. 
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14- A consulta de enfermagem pode ser efetiva para a construção de vínculos 
entre o enfermeiro e a comunidade, e entendida como um espaço para a ação 
educativa, o que justifica sua utilização na atenção básica. A consulta de 
enfermagem: 
 

A) permite melhorias na atenção à saúde da comunidade como 
“substitutiva”, “seletiva” ou “reforço” da consulta médica, e deve ser entendida 
como atividade inerente ao enfermeiro e à sua equipe. 

B) fortalece e viabiliza a participação do enfermeiro nas atividades da 
equipe multiprofissional, excluindo as responsabilidades que ultrapassam a 
esfera administrativa, extremamente burocrática. 

C) contribui na adesão ao tratamento e colabora para a redução dos 
custos da assistência, favorecendo a identificação precoce de necessidades e 
possibilitando a reorganização da assistência à família e à comunidade. 

D) pressupõe a articulação de saberes científicos e educação da 
população para a sistematização da assistência de enfermagem, que resulte 
em assistência. 
 
 
15- De acordo com o Ministério da Saúde (Brasil, 2001), as atividades da sala 
de vacinação são desenvolvidas por equipe de enfermagem, com treinamento 
específico no manuseio, na conservação e na administração dos 
imunobiológicos. A equipe é composta, preferencialmente, por dois técnicos ou 
auxiliares de enfermagem, para cada turno de trabalho. A supervisão e o 
treinamento em serviço são da atribuição do enfermeiro.  
 
São funções da equipe que trabalha na sala de vacinação: 
 
I. Manter a ordem e a limpeza da sala, conforme orientado nesta Parte do 
Manual, no tópico 3, item 3.1.2. 
II. Prover, periodicamente, as necessidades de material e de imunobiológicos.  
III. Manter as condições ideais de conservação dos imunobiológicos.  
IV. Manter os equipamentos em boas condições de funcionamento.  
V. Encaminhar e dar destino adequado aos imunobiológicos inutilizados, 
colocando-os no lixo da sala de vacinação. 
 
Quais estão corretas? 

A) Apenas I, II, III e V. 
B) Apenas I, II, III, IV. 
C) Apenas I, III, IV e V. 
D) Apenas II, III, IV e V. 

 
 
16- Em Gerenciamento em enfermagem (2011), o trabalho de enfermagem 
entendido como prática social e, portanto, articulado a outras práticas, como a 
da saúde, educação, produção de medicamentos, equipamentos, é efetivado 
na sociedade por meio do trabalho. Na atualidade, a transformação do 
_________________________em saúde e enfermagem pode se dar tanto na 
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perspectiva da _________________ como da prevenção e/ou recuperação da 
saúde. Nesse sentido, saúde não é apenas ________________, mas 
qualidade de vida e _______________- usuários e trabalhadores. 
 
As lacunas do trecho acima ficam correta e respectivamente preenchidas por: 

A) modelo racional – promoção – ausência de doenças – libertação 
B) planejamento – promoção – ausência de doenças – emancipação 
C) diagnóstico – promoção – tempo estimado de vida – libertação 
D) modelo histórico social – promoção – ausência de doenças – 

emancipação 
 
17- Cabe ao enfermeiro fazer a prescrição de medicamentos estabelecidos em 
programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde 
(COFEN, 1986). Para o exercício dessa prática, entre outras coisas, é 
indispensável conhecer os efeitos colaterais dos medicamentos a serem 
prescritos. Para Oliveira R. G.(Black book Pediatria, 2011), qual dos efeitos 
colaterais não está associado à hidroclorotiazida? 

A) Cefaleia. 
B) Hiperlipidêmica. 
C) Depressão medular. 
D) Pancreatite. 

 
 
18- Após a administração das três doses da vacina contra a infecção pelo vírus 
da hepatite B, a verificação da imunidade é realizada pela pesquisa do: 

A) anti-HBa. 
B) anti-HBs. 
C) anti-HBc. 
D) anti-HBe. 

 
 
19- Assinale a alternativa que indica as vacinas recomendadas para crianças 
menores de 1 ano de idade, segundo o calendário básico de vacinação da 
criança do Programa Nacional de Imunização (PNI). 
 

A) BCG, Vacina oral poliomielite (VOP), Vacina anti HIV, Vacina Hepatite 
B, DPT (tríplice bacteriana), Hib (contra Haemophilus influenza tipo b), Tríplice 
Viral. 

B) Vacina oral poliomielite (VOP), DPT (tríplice bacteriana), dT (dupla 
adulto), Toxoide Tetânico; Vacina Hepatite B, Vacina Antiamarílica.  

C) BCG, Vacina oral poliomielite (VOP), Tetravalente (DPT + Hib), 
Vacina oral de rotavírus humano (VORH), Vacina Hepatite B, Vacina 
pneumocócica. 

D) BCG, Vacina oral poliomielite (VOP), DPT (tríplice bacteriana), dT 
(dupla adulto), Toxóide Tetânico, Vacina Antisarampo. 
 
 
20- De acordo com o parágrafo 2° do Art. 6° da Lei n°8.080/1990, o “conjunto 
de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de 
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qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle ou agravos” refere-se: 

A) à vigilância epidemiológica. 
B) à saúde do trabalhador. 
C) à vigilância sanitária. 
D) à assistência terapêutica integral. 

 
21- Quanto às complicações do paciente com Diabetes Mellitus, é correto 
afirmar que: 

A) os sintomas são tremores, sudorese intensa e convulsão na 
cetoacidose. 

B) a hipoglicemia pode estar associada ao não uso da insulina ou à 
grande ingestão de alimentos. 

C) a cetoacidose é uma complicação que se caracteriza pelo aumento 
dos níveis de glicose no sangue e pode estar presente em pacientes com 
quadro clínico de infecções graves. 

D) os sintomas são poliúria, polidipsia e vômitos na hipoglicemia. 
 
 
22- A assistência domiciliar se caracteriza como um conjunto de atividades de 
caráter ambulatorial, programadas e continuadas, desenvolvidas em domicílio, 
cabendo ao enfermeiro: 
 

A) prestar cuidados de enfermagem, no âmbito preventivo e curativo, 
aos integrantes da família. 

B) fazer o diagnóstico de doenças ou de agravos dos membros do grupo 
familiar. 

C) não permitir que o agente comunitário de saúde realize visitas 
domiciliares sem a sua presença. 

D) repassar a alguns membros da comunidade informações obtidas nas 
visitas domiciliares com o intuito de proteger a família. 
 
 
23- As parasitoses intestinais são doenças transmissíveis de alta prevalência 
em crianças. Sobre os tipos mais comuns de parasitoses, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
1. A transmissão da ascaridíase ocorre por ingestão de ovos embrionados 
através das mãos sujas, alimentos ou água contaminados. Nas parasitoses 
maciças pode ocorrer a oclusão intestinal e levar à morte. 
2. A ancilostomíase, também conhecida por amarelão, é uma infecção que 
atinge principalmente a porção superior do intestino. Pode ser adquirida pela 
ingestão de água ou alimentos contaminados pelos cistos. 
3. A amebíase é uma parasitose cujos sintomas variam desde a diarreia aguda, 
sanguinolenta e mocoide, acompanhada de febre, até uma forma branda 
caracterizada por desconforto abdominal leve ou moderado.  
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4. A enterobíase é uma infecção do intestino causada por um parasita que se 
aloja no final do intestino próximo ao ânus. Caracteriza-se pelo sintoma de 
prurido anal. 
 
 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4. 
B) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 
C) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 
D) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4. 

 
 
24- Indique qual o agente de desinfecção amplamente utilizado em artigos 
semicríticos e sensíveis ao calor, numa concentração de 2%, por um período 
de exposição de 30 minutos, que não danifica metais, borrachas e lentes. 

A) Iodo 
B) Cloro 
C) Formaldeído 
D) Glutaraldeído 

 
 
25- Não são consideradas “outras fontes” de financiamento do SUS, conforme 
a Lei Federal 8.080/90, os recursos provenientes: 

A) Do orçamento da seguridade social. 
B) De ajuda, contribuições, doações e donativos. 
C) De alienações patrimoniais e rendimentos de capital. 
D) Dos serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência 

à saúde. 
 
 
26- Na maioria dos casos, a evolução do câncer do câncer do colo do útero é 
lenta, passando por fases ré clínicas detectáveis e curáveis. Acomete, 
geralmente, os grupos com maior vulnerabilidade social, onde se concentram 
as maiores barreiras de acesso à rede de serviços para detecção e tratamento 
precoce das doenças advindo de dificuldades econômicas e geográficas, 
insuficiência de serviços e questões culturais, como medo e preconceito dos 
companheiros. 
Os fatores de risco para seu desenvolvimento são: 
 
I. Idade precoce na primeira relação sexual. 
II. Multiplicidade de parceiros. 
III. Obesidade. 
IV. Hipertensão. 
V. Atualmente, considera-se que a persistência elo Vírus do Papiloma Humano 
(HPV) representa o principal fator de risco. 
 
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 
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C) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
D) Apenas as afirmativas II, III e V estão corretas. 

 
 
27- É considerado um aspecto essencial da política de humanização, implica a 
recepção da mulher, desde sua chegada desde sua chegada à unidade de 
saúde, responsabilizando-se por ela, ouvindo suas queixas, permitindo que ela 
expresse suas preocupações, angústias, garantindo atenção resolutiva e 
articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da 
assistência, quando necessário. Estamos nos referindo ao(à): 

A) Ética. 
B) Gestão. 
C) Assistência. 
D) Acolhimento. 

 
28- As medicações orais do esquema de quimioterapia antituberculose devem 
ser administradas em uma só ingestão, de acordo com o seguinte esquema: 

A) Diariamente e, de preferência, em jejum. 
B) Em dias alternados e, de preferência, à noite. 
C) Diariamente e, de preferência, à noite. 
D) Em dias alternados e, de preferência, em jejum. 

 
 
29-O ser humano que não possui resistência contra determinado agente 
patogênico é conhecido por: 

A) Suscetível. 
B) Comunicante. 
C) Contato. 
D) Infectado. 

 
30- Segundo o manual do Sistema de Informação de Atenção Básica do 
Ministério da Saúde (Brasília, 1998), por microárea entende-se: 

A) Cada família com sua moradia. 
B) Conjunto de áreas. 
C) Espaço de atuação de um agente de saúde. 
D) Conjunto de 2.400 a 4.500 pessoas. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

31– A energia mais limpa do mundo, disponível em diversos lugares e 
considerada uma boa alternativa às energias não-renováveis é a energia 
eólica. Esta energia é gerada a partir de: 

A) energia solar. 
B) água. 
C) vento. 
D) energia nuclear. 

 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO BELO 

SECRETARIA DE SAÚDE 

 
32 – o país que sediará as Olimpíadas de 2016 é: 

A) Estados Unidos. 
B) Brasil. 
C) China. 
D) Inglaterra. 

 

33 – sobre o perfil profissional desejável para os dias atuais, são corretas as 
afirmativas, EXCETO: 

A) desvalorizar a formação superior. 
B) enfrentar desafios éticos, sociais, culturais e ambientais. 
C) atualizar-se constantemente. 
D) dominar as novas tecnologias. 

 

34- O Uruguai, no último mês de dezembro, esteve presente nos noticiários 
com grande destaque em virtude da aprovação de uma legislação que gerou 
grande polêmica. 
Assinale a alternativa que a identifica. 

A) A legalização da produção, distribuição e venda de maconha, sob 
controle do Estado. 

B) Concedeu ao Cannabis- IRCCA, grupo privado autorizado pelo 
Ministério da Saúde Pública, o controle da produção, distribuição e venda de 
maconha. 

C) Legalizou a venda de drogas como a maconha e de pequenas doses 
de drogas pesadas (cocaína, heroína, etc.), desde que adquiridas em 
estabelecimentos do Estado. 

D) Permitiu o livre cultivo, distribuição e venda de maconha, em qualquer 
quantidade, desde que o comprador se identifique e tenha idade superior a 16 
anos. 
 
35- O Dia Mundial de Luta contra a AIDS foi instituído pela Organização 

Mundial de Saúde  

(OMS) em 1988. Este dia é comemorado internacionalmente em qual data?  

A) 02 de outubro.  

B) 22 de novembro.  

C) 01 de dezembro.  

D) 01 de outubro.  

 

 

36-O atual ministro da saúde é médico sanitarista e doutor em Saúde Coletiva, 
professor universitário, pesquisador nas áreas de gestão e planejamento em 
saúde, foi nomeado ministro em Fevereiro de 2014. O seu nome é: 

A) Arthur Chioro  
B) José Serra 
C) Alexandre Padilha 
D) Guido Mantega 
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37- Porto Belo é uma das cidades mais belas do litoral brasileiro e abriga 
algumas das praias mais concorridas de Santa Catarina e do Brasil.Tem como 
principais atividades econômicas a pesca e o turismo e comemora o seu 
aniversário no dia:  

A) 21 de Dezembro 
B) 11 de Janeiro 
C) 25 de Abril 
D) 13 de Outubro 

 
 
38- O relatório sobre a epidemia divulgado [em dezembro de 2010] mostra que 
o número de infecções pelo vírus caiu quase 20% nos últimos dez anos. O 
estudo do programa das Nações Unidas que coordena a campanha de 
combate à doença ressalta um fato inédito: pela primeira vez, a queda do 
número de novas infecções está ligada à disseminação do conhecimento sobre 
o vírus [causador da doença].  

A) HIV 
B) Hepatite 
C) Febre amarela 
D) Varíola 

 
 
39- No ano de 2013, o governo anunciou um programa bastante polêmico que 
tem em uma de suas propostas a vinda de profissionais de Cuba. Qual o 
profissional? E qual o nome do programa? 

A) Enfermeiro – Mais Saúde 
B) Médico – Mais Saúde 
C) Médico – Mais Médicos 
D) Dentista – Brasil Sorridente  

 
 

 

40-A Lei nº 14.651, de 12 de janeiro de 2009, institui um importante programa 

de atenção às crianças, jovens, adultos, etc., que sofrem com qualquer tipo de 

constrangimento, humilhação, intimidação, chantagem perante o outro.  

  

Esta Lei diz respeito:   
A) ECA – Estatuto da Criança e Adolescente.  
B) Lei dos Crimes da Internet.  
C) Programa de Combate ao Bullying.  
D) Plano Nacional da Educação. 


