
 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SANTA LUZIA 

 

C A D E R N O  D E  P R O V A S  

CADERNO 

5.1 
CARGO: 
 

CUIDADOR 
 

PROVAS: 
 

• CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

 

Leia, atentamente, as instruções gerais que se enco ntram no 
verso desta capa. 

 

 
 

P R O CE SS O SE L E TI V O S IM PL I F I C AD O  

E d i t a l  0 0 4 / 2 0 1 7  
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INSTRUÇÕES GERAIS: 

 

1. Este caderno de provas contém um total de 10 (dez) questões objetivas 
de Conhecimentos Específicos. Confira-o. 

2. A prova objetiva de múltipla escolha terá duração de 1 h 30 min (uma 
hora e trinta minutos) , incluído o tempo destinado à transcrição de suas 
respostas no gabarito oficial. 

3. Respondidas as questões, você deverá passar o gabarito para a sua folha 
de respostas, usando caneta esferográfica azul ou preta. 

4. Em nenhuma hipótese haverá substituição da Folha de Respostas por erro 
do candidato. 

5. Este caderno deverá ser devolvido ao fiscal, juntamente, com a folha de 
respostas, devidamente preenchidos e assinados. 

6. Você pode transcrever suas respostas na última folha deste caderno e a 
mesma poderá ser destacada. 

7. As questões da Prova Objetiva e o gabarito serão publicados no quadro 
de avisos da sede da Prefeitura de Santa Luzia, situada à Avenida VII, nº 
50 – Bairro Carreira Comprida, Santa Luzia – MG, e divulgados nos ende-
reços eletrônicos www.santaluzia.mg.gov.br e www.fumarc.org.br no 1º 

(primeiro) dia útil subsequente à realização das provas. 
8. A comissão organizadora da FUMARC Concursos lhe deseja uma boa 

prova. 
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  Prezado(a) candidato(a): 
 
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo: 

 
  Nº de Inscrição  Nome 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.  
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 01  

 
A partir da implantação do Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS) com a Cons-
tituição de 1988, várias portarias e decretos têm procurado alcançar os princípios 
e fundamentos de tão inclusivo sistema. No sentido de redefinir a Atenção Domi-
ciliar (AD) no âmbito do SUS, foi aprovada a Portaria GM 2.527, de 27 de outubro 
de 2011. 
De acordo com essa portaria, a AD se organizou em três modalidades de acordo 
com 
 
(A) a caracterização do paciente cuidado e o tipo de atenção e procedimentos 

utilizados para o cuidado. 
(B) a vulnerabilidade social da população adscrita nas unidades básicas de saúde 

do país. 
(C) as características socioeconômicas de cada município brasileiro. 
(D) o número de unidades de saúde e unidades de pronto atendimento em cada 

município brasileiro. 
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QUESTÃO 02  

 
No que se refere à modalidade de Assistência Domiciliar 2 (AD2), está CORRETA 
a afirmativa: 

 
(A) Essa modalidade destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde 

controlados/compensados e com dificuldade ou impossibilidade física de loco-
moção até uma unidade de saúde, que necessitem de cuidados com menor 
frequência e menor necessidade de recursos de saúde. 

(B) Essa modalidade destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde 
e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de sa-
úde e que necessitem de maior frequência de cuidado, recursos de saúde e 
acompanhamento contínuos, podendo ser oriundos de diferentes serviços da 
rede de atenção. 

(C) Essa modalidade destina-se aos usuários que possuam problemas de saúde 
e dificuldade ou impossibilidade física de locomoção até uma unidade de sa-
úde, com necessidade de maior frequência de cuidado, recursos de saúde, 
acompanhamento contínuo e uso de equipamentos, podendo ser oriundos de 
diferentes serviços da rede de atenção à saúde.  

(D) Nessa modalidade, a prestação da assistência é de responsabilidade das equi-
pes de atenção básica, incluindo equipes de Saúde da Família e Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família, por meio de visitas regulares em domicílio, no mí-
nimo, uma vez por mês. 
 

QUESTÃO 03  

 
No Sistema Único de Saúde, a Atenção Domiciliar (AD) possui princípios e diretri-
zes operacionais que devem ser observados e cumpridos de forma a promover a 
equidade. São diretrizes da AD, EXCETO: 

 
(A) Adotar modelo de atenção centrado no modelo biomédico com foco nas doen-

ças crônico-degenerativas. 
(B) Articular com os outros níveis da atenção à saúde, com serviços de retaguarda 

e incorporada ao sistema de regulação. 
(C) Ser estruturada de acordo com os princípios de ampliação do acesso, acolhi-

mento, equidade, humanização e integralidade da assistência.    
(D) Ser estruturada na perspectiva das redes de atenção à saúde, tendo a atenção 

básica como ordenadora do cuidado e da ação territorial. 



 5

QUESTÃO 04  

 
A biossegurança trabalha a prevenção de acidentes biológicos e a prevenção da 
transmissão de infecções, por meio do uso adequado de medidas-padrão.  
Sobre esse assunto, identifique as afirmativas que se seguem com (F) para as 
falsas e (V) para as verdadeiras. 

 
(   ) O protocolo de biossegurança deve ser elaborado pela Comissão 

de Controle e Infecção Domiciliar juntamente com as equipes do 
Serviço da Atenção Domiciliar e deve conter os padrões de bios-
segurança, controle de antimicrobianos e precauções, de forma 
a orientar usuários, cuidadores e familiares. 

(   ) Ao Serviço de Atenção Domiciliar cabe a padronização e dispo-
nibilização de equipamento de proteção individual (EPI) para cui-
dadores e familiares. 

(   ) Os profissionais envolvidos no Cuidado Domiciliar, bem como 
cuidadores e familiares, devem receber imunização de rotina 
para trabalhadores de saúde. 

(   ) Não estão estabelecidos os fluxos e as condutas em caso de aci-
dentes com perfurocortantes e exposição a material biológico 
para os cuidadores. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 
 
(A) F – V – F – V 
(B) F – V – V – V 
(C) V – F – V – F 
(D) V – V – V – F 
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QUESTÃO 05  

 
A segurança do usuário, em qualquer esfera de cuidado, deve ser garantida medi-
ante a garantia de seguimento de alguns passos considerados fundamentais. São 
eles, EXCETO: 

 
(A) A higienização das mãos.  
(B) A identificação do paciente. 
(C) A presença de equipamentos hospitalares no domicílio, como camas hospita-

lares e aspiradores de secreção. 
(D) A prevenção de quedas e úlceras.  
 
 
 

QUESTÃO 06  

 
A Atenção Domiciliar é hoje uma realidade do SUS. Entretanto, são necessários 
rearranjos para que o fato de a equipe de saúde não estar o tempo todo com o 
paciente não interfira no cuidado prestado. Dessa maneira, os familiares/cuidado-
res devem ser capazes de realizar algumas ações e procedimentos de menor com-
plexidade, quando necessário. Para que isso seja possível, a equipe deve desen-
volver uma relação de confiança e capacitá-los. Esse processo de corresponsabi-
lização desses atores no cuidado, além de desejável, é necessário, mas deve ser 
instituído de forma criteriosa, responsável e com bom senso.  
São procedimentos/ações em saúde que podem ser realizados pelos familia-
res/cuidadores, EXCETO: 

 
(A) Administração de medicamentos por via oral e parenteral. 
(B) Higienização do paciente e banho no leito. 
(C) Registro dos horários de sono, frequência da diurese e evacuações. 
(D) Troca de bolsas coletoras, administração de dietas enterais. 
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QUESTÃO 07  

 
A Lei Orgânica do SUS (Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990) define as diretrizes 
para a organização e o funcionamento do Sistema de Saúde brasileiro e se confi-
gura no principal eixo de compreensão da política de saúde no Brasil. 
Em seu Capítulo VI, referente ao Subsistema de Atendimento e Internação Domi-
ciliar, essa lei estabelece, EXCETO: 

 
(A) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indi-

cação médica, com expressa concordância do paciente e de sua família. 
(B) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multi-

disciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e re-
abilitadora. 

(C) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, in-
cluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisiote-
rapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao 
cuidado integral dos pacientes em seu domicílio. 

(D) A oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e 
hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema 
Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, 
conveniado ou contratado. 
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QUESTÃO 08  

 
Sobre os princípios norteadores da Política de Humanização, analise as afirmati-
vas, identificando as falsas com (F) e as verdadeiras com (V). 

 
(   ) Valoriza a dimensão subjetiva e social em todas as práticas de 

atenção e gestão, fortalecendo e estimulando processos integra-
dores e promotores de compromissos/responsabilização. 

(   ) Utiliza da informação, da comunicação, da educação permanente 
e dos espaços da gestão na construção da valorização da catego-
ria médica, do protagonismo de sujeitos e coletivos. 

(   ) Trabalha na perspectiva do estímulo a processos comprometidos 
com a produção de saúde e com a implantação de novos hospitais. 

(   ) Defende o fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, 
estimulando a transdisciplinaridade e a grupalidade. 

 
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:  
 
(A) V – V – V – V 
(B) V – F – V – F 
(C) V – F – F – V 
(D) F – V – F – V 
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QUESTÃO 09  

 
Atualmente, os serviços de urgência trabalham utilizando o acolhimento com ava-
liação e classificação de risco, de forma a realizar intervenções potencialmente 
decisivas na reorganização e realização da promoção da saúde em rede, pois se 
faz a partir da análise, problematização e proposição da própria equipe, que se 
constitui como sujeito do seu processo de trabalho.  
São pontos críticos desse processo: 
 

I. Ampliar o acesso sem sobrecarregar as equipes, sem prejudicar a quali-
dade das ações e sem transformar o serviço de saúde em excelente pro-
dutor de procedimentos. 

II. Superar a prática tradicional, centrada na exclusividade da dimensão bio-
lógica, de modo que amplie a escuta e recoloque a perspectiva humana 
na interação entre profissionais de saúde e usuários.  

III. Reconfigurar o trabalho médico no sentido de superar o papel central que 
ele vem ocupando e integrá-lo no trabalho da equipe, garantindo o com-
partilhamento de saberes para um ganho na potência das diferentes cate-
gorias.  

 
Estão CORRETOS os itens: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III. 
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QUESTÃO 10  

 
Com a promulgação da Lei 13.146, de 06/07/2015, conhecida Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), um 
grande passo foi dado no sentido de assegurar e promover, em condições de igual-
dade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas com 
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. Com isso fica assegurado à 
pessoa com deficiência o direito de habilitação e de reabilitação.  
Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com de-
ficiência, são garantidos, EXCETO: 

 
(A) Acessibilidade em todos os ambientes e serviços. 
(B) Capacitação continuada apenas para os cuidadores que participem dos pro-

gramas e serviços. 
(C) Organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às caracte-

rísticas de cada pessoa com deficiência. 
(D) Tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos 

adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de 
cada pessoa com deficiência. 
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA  
EDITAL 004/2017 

 
 

PARA VOCÊ DESTACAR E CONFERIR O SEU GABARITO. 
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