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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto “Polo Médico do Recife” a seguir: 

 

Polo Médico do Recife 
 

O Recife dispõe de um polo médico, que é considerado o primeiro de todo o Norte/Nordeste e o segundo do 

Brasil em qualidade, modernidade e avanço tecnológico, ficando atrás apenas do polo da cidade de São Paulo. 

Formado por 417 hospitais, clínicas, laboratórios e centros de diagnósticos por imagem, esse polo médico oferece um 

total de 8,2 mil leitos e atende a uma clientela de cerca de 20 mil pessoas/dia, a maioria usuários dos planos de saúde. 

Grande gerador de empregos no Recife, o polo médico absorvia em 2002, segundo estudo do Instituto de 

Pesquisas Sociais Aplicadas (IPSA) da Universidade Federal de Pernambuco, a mão de obra de 20,8 mil pessoas na 

cidade. Considerando-se, também, a mão de obra de outras empresas diretamente ligadas ao polo, esse total chega a 

34,7 mil empregos formais em três mil estabelecimentos nas áreas de hotelaria, transporte, escritórios, informática, 
entre outras. 

Além de sua importância para a economia do Estado, o polo médico do Recife se destaca, sobretudo, pela oferta 

de serviços médico-hospitalares com alto padrão de especialização. Tanto isso é verdade que é graças ao polo que 

Pernambuco dispõe, hoje, de mais aparelhos de tomografia computadorizada do que países como o Canadá ou a 

França. Os hospitais recifenses são dotados de instalações e equipamentos dos mais avançados, e muitos deles têm até 

helipontos. 

Boa parte dos hospitais e clínicas médicas que integram o polo médico do Recife está localizada entre os 

bairros do Derby e Ilha do Leite. Entre os serviços prestados, destaque para as especialidades de cardiologia, 

patologia clínica, oftalmologia e hepatologia. Os clientes do polo se situam nas faixas de renda A, B e C, associados 

aos planos ou seguros saúde. A maioria dos hospitais e unidades instalados no local não atende pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). 
O Polo Médico do Recife surgiu entre o final dos anos de 1970 e início dos 1980, quando os primeiros médicos 

decidiram instalar suas clínicas no bairro da Ilha do Leite. A escolha do local teve, entre outros, um decisivo motivo: a 

proximidade com o Hospital Pedro II, unidade integrante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Pernambuco. As clínicas foram-se multiplicando, vieram os primeiros hospitais (como o Albert Sabin e João XXIII) e a 

consolidação do polo. 

Além dos serviços diretamente ligados à área de atendimento hospitalar, o Polo Médico do Recife agrega outras 

atividades complementares, como as de informática e software, vendas de produtos farmacêuticos, manutenção de 

equipamentos, organizações educacionais e de pesquisa, associações profissionais, empresariais e de classe. 
 

Disponível em: http://www.pe-az.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=442:polo-medico-do-

recife&catid=26&Itemid=184. (Adaptado) 

 
01. Após a leitura do texto “Polo Médico do Recife”, conclui-se que 
 
A) Recife, de todas as cidades brasileiras, é a que possui o melhor avanço tecnológico na área médica. 

B) Recife se destaca por apresentar um polo médico que atende exclusivamente usuários de classe social alta, gerando 

desconforto na população de menos poder aquisitivo. 

C) a maioria dos atendimentos nos hospitais é de usuários particulares, enquanto os de plano de saúde são minoria. 

D) o polo médico do Recife gera emprego em todas as áreas, facilitando a vida dos pernambucanos. 

E) o estado de Pernambuco supera alguns países estrangeiros no que se refere à aquisição de aparelhos de tomografia 

computadorizada. 
 

02. Ainda sobre o texto “Polo Médico do Recife”, é CORRETO afirmar que 
 
A) todos os hospitais pernambucanos, pertencentes ao polo médico, possuem helipontos. 

B) o polo médico do Recife surgiu nos fins da década de 70 e início da de 80, quando médicos se instalaram em local próximo 

ao Hospital Albert Sabin e João XXIII. 

C) o polo médico se volta apenas para a execução de serviços diretamente ligados à área de atendimento hospitalar. 

D) o polo médico teve suas origens com o aparecimento de clínicas que depois se multiplicaram e com a instalação dos 

primeiros hospitais implantados na Ilha do Leite. 

E) Pernambuco detém o melhor polo médico no que se refere à qualidade, modernidade e avanço tecnológico, superando o 

estado de São Paulo. 

 

03. Analisando-se o texto “Polo Médico do Recife”, 
 

I. encontra-se, no trecho “Grande gerador de empregos no Recife, o polo médico absorvia...”, a vírgula que foi 
empregada para separar o aposto. 

II. no trecho “Entre os serviços prestados, destaque para as especialidades de cardiologia, patologia clínica, 

oftalmologia e hepatologia...”, as duas últimas vírgulas foram empregadas para separar elementos de mesma 

função sintática. 

http://www.pe-az.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=442:polo-medico-do-recife&catid=26&Itemid=184
http://www.pe-az.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=442:polo-medico-do-recife&catid=26&Itemid=184
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III. registra-se, no trecho “A escolha do local teve, entre outros, um decisivo motivo: a proximidade com o Hospital 

Pedro II, unidade integrante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco.”, o uso dos dois-

pontos para introduzir palavras que esclarecem o que se afirmou anteriormente. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I, II e III. B) I e III, apenas. C) II, apenas. D) III, apenas. E) I, apenas. 

 

04. Em qual das alternativas abaixo, o termo em parênteses NÃO apresenta o mesmo significado do termo sublinhado? 
 
A) Você tem a mente flexível. (maleável) 

B) Devemos ter pensamentos otimistas. (positivos)  D) Precisamos cumprir nossas metas. (objetivos) 

C) Aprendemos que tudo na vida é efêmero. (duradouro) E) Os erros diários são os futuros acertos. (cotidianos) 

 

05. Sobre a Grafia das palavras, é INCORRETO afirmar que, na frase 
 
A) A morte de Eduardo Campos foi uma grande perda para o Estado de Pernambuco, a palavra “perda” está grafada 

corretamente. 
B) Os Assistentes de Saúde têm enfarte quando recebem os seus contracheques, a palavra “enfarte” também pode ser grafada 

assim: infarto, infarte. 

C) Moro numa casa geminada onde há muitos germes, a palavra “geminada” está grafada corretamente. 

D) Não pertube! Gente doente, a palavra “pertube” está grafada corretamente. 

E) Só os pobres de coração cometem estupros, a palavra “estupros” está corretamente grafada. 

 

Leia o texto a seguir: 
 

ELEIÇÕES 2014 

 

Passada a Copa do Mundo, chegou a hora de torcermos pelo Brasil de outra forma: torcer por educação e 

saúde de mais qualidade, torcer por políticos que honrem nossos votos. Voto não é moeda de troca para interesses 

pessoais, mas poder de mudança e melhorias. O que foi de bom no governo passado deve continuar e, de preferência, 

ser incrementado. O que foi de ruim deve mudar em nome do bem da coletividade. Para isso, é necessário conhecer a 

plataforma de governo, além da vida pregressa dos candidatos às eleições. Uma vez eleito, o candidato deve ser 

fiscalizado, cobrado do que foi prometido em época de campanha. O voto não é um gesto único, mas estende-se por 

todo o mandato. Temos que nos comprometer com nossas escolhas. 
Disponível em: http://rabiscosdiversos.blogspot.com.br/ 

 
06. No texto “ELEIÇÕES 2014”, 
 

I.  encontra-se a palavra “saúde” acentuada porque o “u” tônico forma um hiato. 

II.  registra-se a presença dos termos “único” e “políticos” que recebem acento por serem proparoxítonos. 
III.  identificam-se os termos “preferência” e “necessário”, acentuados por serem paroxítonos terminados em ditongo. 

IV.  tem-se o termo “além”, acentuado por ser um oxítono terminado em EM. 
 
Estão CORRETOS os itens 
 
A) I, II e IV, apenas. B) I, II e III, apenas. C) III e IV, apenas. D) II e IV, apenas. E) I, II, III e IV. 

 

07. No trecho “O voto não é um gesto único, mas estende-se por todo o mandato.”, o pronome oblíquo átono SE 

encontra-se depois do verbo, resultando em uma ênclise.  

 Qual alternativa abaixo apresenta ERRO quanto à Colocação Pronominal? 
 
A) Nunca o vi solicitando voto. 
B) Vê-lo-ei realizando todas as promessas de campanha. 

C) Deus abençoe-os, candidatos vencedores das últimas eleições! 

D) Quando se terá a certeza do cumprimento das promessas feitas pelos candidatos? 

E) Ontem me decepcionei com as notícias que circularam sobre a Petrobras. 
 
08. Analisando-se os pensamentos abaixo: 
 

I.  As lágrimas não pedem perdão, mas o alcançam. (Santo Ambrósio) 

II.  Podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. (Autor desconhecido) 
 
encontram-se conectores que ligam, respectivamente, orações 
 
A) independentes e exprimem adição de pensamentos. 

B) independentes e exprimem oposição de pensamentos.  D) dependentes e exprimem oposição de pensamentos. 

C) independentes e exprimem conclusão de pensamentos. E) dependentes e exprimem conclusão de pensamentos. 
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09. Sobre o pensamento “O melhor meio de multiplicar a felicidade é dividi-la com os outros.” (Mark Twain), analise os 

itens abaixo: 
 

I.  O termo “la” completa o significado do verbo dividir sem ser regido de preposição. 

II.  O termo “felicidade” completa o sentido do verbo “multiplicar” regido da preposição “a”. 

III.  Os verbos “multiplicar” e “dividir” exigem complemento regido de preposição. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, apenas. D) III, apenas. E) II, apenas. 

 

10. Analise os itens abaixo: 
 

I.  No pensamento "O dinheiro faz homens ricos; o conhecimento faz homens sábios e a humildade faz homens 
grandes." (Autor desconhecido), os termos sublinhados são adjetivos que se referem ao substantivo “homens” e 

concordam com ele em gênero e número. 

II.  No pensamento “As únicas pessoas verdadeiramente felizes são as que buscam uma maneira de ser úteis às 

outras.” (Albert Schweiter), o adjetivo “úteis” exige um complemento, no caso os termos “às outras” para 

completar seu sentido. 
III.  No pensamento “Nunca tenha medo das sombras. Elas somente mostram que há uma luz que resplandece por 

perto.” (Ruth E. Renkel), o verbo sublinhado concorda com o seu sujeito “uma luz”. 
 
Está CORRETO o que se afirma, apenas, em 

 

A) I. B) II. C) III. D) I e II. E) II e III. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. De acordo com o Art. 198, da Constituição Federal de 1988, as ações e os serviços públicos de saúde constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 

1.  Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 

2.  Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 
3.  Participação da comunidade. 

4.  O Sistema Único de Saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade 

social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os itens 1 e 4 estão incorretos. 
B) O item 1 está incorreto.  D) Apenas o item 2 está correto. 

C) Os itens 2 e 3 estão corretos. E) Os itens 3 e 4 estão incorretos. 

 

12. A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 35, dispõe sobre a administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:   
 

1.  Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos 
em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 

2.  A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de 

provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

3.  Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo 

Poder Executivo. 

4.  É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 

pessoal do serviço público. 

5.  Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado 

para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos. 

B) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.  D) Os itens 4 e 5 estão incorretos. 

C) Os itens 1, 4 e 5 estão incorretos. E) Os itens 1 e 5 estão incorretos. 
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13. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei nº 6.123/1968), a 

reintegração é o reingresso no serviço público com o ressarcimento das vantagens ligadas ao cargo decorrente 
 
A) do término do período de afastamento. 

B) do término do período de disponibilidade.  D) do término do período de licença-prêmio. 

C) de decisão administrativa ou judiciária. E) do término do pedido de remoção. 

 

14. O Art. 81 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Pernambuco (Lei Nº 6.123/1968) dispõe sobre a 

vacância do cargo público, que ocorre mediante 

 

A) disponibilidade.  B) reversão. C) substituição. D) promoção. E) licença.  

 

15. Conforme estabelece a Lei Federal Nº 8.080/1990, são objetivos e princípios do Sistema Único de Saúde – SUS: 
 

1.  a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
2.  a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

3.  a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 

4.  a descentralização político-administrativa com direção única em cada esfera de governo. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O item 1 está incorreto. 

B) Os itens 1 e 3 estão corretos.  D) Os itens 2 e 4 estão incorretos. 

C) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos. E) Os itens 3 e 4 estão incorretos. 

 

16. Considerando o Decreto Presidencial Nº 7.508/2011, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 

B) Para ser instituída, a Região de Saúde não precisa conter ações e serviços de vigilância em saúde. 
C) Região de Saúde corresponde a uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de 

saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada. 

D) São considerados portas de entrada do SUS os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de 

agravo ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. 

E) Rede de Atenção à Saúde compõe um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

 

17. Fundamentado nos enunciados do Relatório de Belmont (1978), o filósofo Tom Beauchamp e o teólogo James 

Childress, em 1979, publicaram o livro Princípios da Ética Biomédica, que oferece uma análise sistemática dos 

princípios morais, relevantes à ética em pesquisa com seres humanos e como base de uma teoria bioética consistente. 

De acordo com esses autores, os princípios são: 
 

A) integralidade, equidade, justiça e beneficência. 

B) autonomia, justiça, beneficência e não maleficência.  D) equidade, beneficência, não maleficência e justiça. 

C) autonomia, beneficência, não maleficência e equidade. E) autonomia, justiça, beneficência e integralidade. 

 

18. A NR (Norma Regulamentadora) 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que 

exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Sobre as medidas de proteção, assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) A vestimenta deve ser fornecida com ônus para o empregado. 

B) O empregado deve garantir a conservação e a higienização dos materiais e instrumentos de trabalho. 
C) Os trabalhadores podem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas 

em suas atividades laborais. 

D) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso destas. 

E) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter apenas lixeira provida de sistema de abertura 

sem contato manual. 
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19. Conforme o Plano Estadual de Saúde, o governo de Pernambuco implantou o SANAR (Programa para 

Enfrentamento das Doenças Negligenciadas). Sobre as doenças negligenciadas incluídas no programa, analise os 

itens abaixo: 
 

1.  HIV/AIDS e sífilis 

2.  Tuberculose, doença de Chagas e tracoma 
3.  Geo-helmintíases e filariose 

4.  Sífilis e hepatite 

5.  Hanseníase e esquistossomose 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Os itens 1, 2 e 3 estão corretos. 

B) Apenas os itens 2 e 3 estão corretos.  D) Os itens 2, 3 e 5 estão corretos. 

C) Os itens 3, 4 e 5 estão incorretos. E) Os itens 4 e 5 estão incorretos. 
 

20. Sobre o que dispõe a Lei Nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, analise os itens abaixo: 
 

1.  A participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS 

2.  Os princípios que regem a organização do SUS 

3.  As transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 

4.  O planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa 
 
Estão CORRETOS 

 

A) 1 e 2. B) 1, 2 e 3. C) 1 e 3. D) 2 e 4. E) 3 e 4. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

21. Para administrar 1500mL de soro glicosado a 5% em 20 horas, qual o gotejamento em gotas/min? 

 

A) 17 gotas/min. B) 13 gotas/min. C) 25 gotas/min. D) 28 gotas/min. E) 33 gotas/min. 

 

22. Sobre administração de medicação, leia as afirmativas abaixo: 
 

I. Para administrar 650mg de keflin, diluído em 5mL de água destilada, deverão ser aspirados 4,3 mL. 
II. Está prescrito Heparina IV 12000 UI – apresentação FA de 5000 UI/mL. Para cumprir a prescrição, deverão ser 

aspirados 2,4 mL. 

III. Para administrar garamicina 80mg, apresentação do medicamento no serviço – ampola de 60mg/mL – 2mL, 

deverão ser aspirados 2,5mL. 
 
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

A) I e II. B) II e III. C) I e III. D) III. E) II. 

 

23. Sobre administração de medicação, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Na administração intradérmica de medicação, o máximo de volume indicado é 1,5mL. 
(   )  A via de administração subcutânea faz com que o líquido seja absorvido lentamente, a partir do tecido subcutâneo, 

prolongando, assim, seus efeitos. Via de administração frequentemente utilizada na aplicação de medicamentos em 

tratamento de longa duração e pós-operatório. 

(   )  Na administração de medicação por via intramuscular, o vastolateral é a 1a. via de escolha, seguido do glúteo e 

depois do deltoide, exceto em vacina. 

(   )  A aplicação método trajeto Z é uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de 

tecidos subcutâneos; é um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F-V-V-V B) F-F-F-V C) V-F-F-V D) F-V-F-F E) V-V-V-V 

 

24. A vacina SRC (tríplice viral) está indicada em dose única 

 

A) aos 4 meses. B) aos 6 meses. C) aos 9 meses. D) aos 12 meses. E) aos 2 meses. 
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25. Sobre Sinais Vitais, leia as afirmativas abaixo: 
 

I. A febre é classificada de acordo com seu curso clínico e suas características. A febre constante é caracterizada por 

hipertermia diária, com variações de até 10C, sem períodos de apirexia. 

II. É considerado valor normal da temperatura axilar: Temperatura normal – 35,50C a 370C, Febre leve - até 37,50C, 

Febre alta - acima de 38,50C. 
III. O pulso é o limite palpável do fluxo sanguíneo observado em vários pontos sobre o corpo. Quando a onda do 

pulso alcança a artéria periférica, ela pode ser sentida pela palpação suave da artéria contra o osso ou músculo 

subjacente. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 
A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I, II e III. D) II, apenas. E) III, apenas. 

 

26. Leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  A traqueostomia pode ser temporária ou definitiva; quando é do tipo definitiva e o paciente respira 

espontaneamente, pode ser utilizada uma cânula sem balonete, uma cânula de metal. 

(   )  Obrigatoriamente a drenagem do estoma da traqueostomia é intensa e purulenta, e o curativo deve ser realizado a 
cada 4 horas. 

(   )  Os balonetes dos traqueóstomos devem ser inflados com ar. Os que causam menos lesão traqueal são os que 

proporcionam baixa pressão. 

(   )  A aspiração traqueal tem por objetivo impedir a obstrução ao fluxo aéreo por secreção em um paciente com tubo 

orotraqueal. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 

A) F-F-V-F B) F-V-V-F C) V-V-V-V D) F-F-F-V E) V-F-V-V 

 

27. Paciente adulto classificado como hipertenso moderado apresenta o seguinte nível tensional: 
 
A) 120 x 70 mmHg. 

B) 160 x 100 mmHg.  D) 150 x 90 mmHg. 

C) 140 x 80 mmHg. E) 130 x 80 mmHg. 

 

28. Sobre as ações estratégicas para enfrentamento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), leia as afirmativas 

abaixo: 
 

I. Uma das ações estratégicas para o diagnóstico precoce de câncer de mama é aumentar a cobertura de mamografia 
em mulheres entre 50 e 69 anos. 

II. Outra ação é ampliar a cobertura do exame preventivo do câncer de colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos. 

III. O exame clínico anual das mamas (a partir de 40 anos) e a mamografia, a cada 2 anos, dos 50 aos 69 anos, são os 

métodos recomendados para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) II, apenas. B) I, apenas. C) III, apenas. D) I, II e III. E) I e III, apenas. 
 
29. A depressão é uma doença dolorosa e pode ser incapacitante. Sobre ela, leia as afirmativas abaixo: 
 

I. As causas exatas dos distúrbios depressivos não foram estabelecidas. Esses distúrbios parecem resultar de 

interações complexas que envolvem vários fatores. 
II. O risco de desenvolver depressão é 1,5 a 3 vezes maior em indivíduos com parente de primeiro grau com 

depressão. 

III. A doença depressiva não tratada pode levar ao suicídio. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e II, apenas. B) II e III, apenas. C) I e III, apenas. D) III, apenas. E)  I, II e III. 
 

30. Sobre os sinais e sintomas da infecção puerperal, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Febre, cefaleia, dor na região uterina, taquicardia e agitação. 

B) Febre, lóquios fétidos, anorexia, taquicardia e cefaleia. 

C) Febre, lóquios fétidos, dor na região uterina, taquicardia e agitação. 

D) Febre, anorexia, lóquios fétidos, diarreia e taquicardia. 

E) Febre, dor abdominal, diarreia e cefaleia. 
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31. Sobre os principais sintomas ginecológicos que levam as mulheres a buscar atendimento, observe os itens abaixo: 
 

I.  Dor 

II.  Modificações dos ciclos menstruais 

III.  Hemorragias 

IV.  Corrimento vaginal 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

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

 

32. Sobre os cuidados de enfermagem, numa sala de recuperação pós-anestésica, analise as afirmativas e coloque V nas 

Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Manipular lentamente o paciente, prevenindo alterações cardiovasculares. 

(   )  Manter a cabeça do paciente lateralizada. 
(   )  Registrar e observar o paciente continuamente. 

(   )  Estimular o paciente a tossir e a respirar profundamente nos primeiros minutos pós-cirúrgico. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 

A) V-V-V-F B) F-V-F-V C) F-V-V-F D) V-F-V-F E) V-F-V-V 

 

33. O Processo utilizado para destruir bactérias vegetativas, fungos e vírus, no qual se utilizam soluções germicidas, 

como ácido peracético e glutaraldeído a 2%, denomina-se de 
 
A) Esterilização. 

B) Assepsia.  D) Descontaminação. 

C) Desinfecção de alto nível. E) Antissepsia. 

 

34. Em relação à sala de vacinas, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Local destinado ao preparo e à administração dos imunobiológicos, soros e medicamentos. 
(   )  Ambiente, que necessita de estrutura física, que propicie a manutenção de boas condições de higiene, além de 

funcionar para uso exclusivo do serviço de imunização. 

(   )  Local destinado ao armazenamento, ao preparo e à administração de imunobiológicos. 

(   )  Ambiente frequentado por pessoas doentes, cujo acesso deve-se dar, preferencialmente, de forma independente de 

outros setores. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F-F-V-V B) F-V-F-V C) F-V-V-F D) V-F-V-F E) V-F-V-V 

 

35. Um dos procedimentos invasivos mais utilizados na clínica é o Cateterismo vesical. Esse procedimento pode estar 

relacionado tanto à necessidade do controle do equilíbrio hidroeletrolítico como também a outros tipos de controle 

necessários ao paciente no período de internamento. Sobre esse procedimento, leia as afirmativas abaixo: 
 

I.  Existem vários riscos relacionados ao uso do cateter vesical ou à manipulação instrumental das vias urinárias; 
dessa forma, deve-se avaliar risco-benefício do procedimento interdisciplinarmente. 

II.  O cateter vesical mais utilizado é o de Foley feito de nelaton, que proporciona maior flexibilidade; apresenta 

tamanhos que variam entre 10 e 30 French. 

III.  O cateterismo vesical pode ser utilizado tanto para demora como para alívio; é indicado na retenção urinária, a fim 

de obter amostra de urina para exame laboratorial e esvaziar a bexiga em procedimentos cirúrgicos. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

A) I e III, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I, II e III. E) I, apenas. 

 

36. A inserção do cateter gástrico deve ser realizada pelo enfermeiro a partir da observação rigorosa do estado geral do 

paciente, antes e durante o procedimento. O técnico em enfermagem deve apoiar a realização desse procedimento. 

Sobre isso, leia as afirmativas abaixo: 

 

I.  Identificar as indicações do cateterismo gástrico e entérico que são: estenose de esôfago, pacientes com agitação, 

obstrução gástrica, trauma facial. 
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II. Para a realização do cateterismo gástrico, o técnico em enfermagem deve preparar o material para o início do 

procedimento que deve conter: luva estéril, sonda nasogástrica calibre 12 Fr para um adulto do sexo masculino 

com indicação de lavagem gástrica, frasco coletor estéril, esparadrapo, seringa de 20ml, copo com água, 
estetoscópio. 

III.  No momento da inserção da sonda nasogástrica, deve ser observado o aparecimento de tosse, cianose perioral, 

cianose de extremidades, indicando a possibilidade de erro de percurso no trajeto da sondagem. 

IV.  Em relação ao procedimento de medição da sonda, é importante medir a sonda da ponta do apêndice xifoide à 

ponta do nariz e deste ao lóbulo da orelha. 

V.  Após introdução da sonda, checar se está bem posicionada (auscultar ruídos hidroaéreos ou realizar a aspiração do 

conteúdo gástrico ou realizar a avaliação do ph do conteúdo gástrico com fita reagente). 
 
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

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

 

37. M.J, 55 anos, sexo feminino buscou uma Unidade de Saúde com queixas de tremores, tontura, sudorese, 

taquicardia, fome, cefaleia e uma sensação desagradável de apreensão. Informa que, por indicação de um educador 

físico, iniciou um programa de atividade física há alguns dias e faz uso de hipoglicemiante oral (sulfonilureia). 

Diante do quadro apresentado, foi solicitado ao técnico de enfermagem que realizasse o teste de glicemia capilar. O 

resultado do exame apresentou glicemia≤ 59 ml/dl. Como o técnico de enfermagem deve descrever esse resultado?  
 
A) A paciente apresenta hiperglicemia. 

B) A paciente apresenta hiponatremia. 

C) A paciente apresenta glicemia dentro dos padrões de normalidade. 
D) A paciente apresenta hipoglicemia. 

E) A paciente apresenta hiperpotassemia. 

 

38. O processo de cicatrização das feridas pode ser comprometido por diversos fatores. Alguns deles podem influenciar 

não apenas o processo de cicatrização como também a predisposição às infecções. Assinale a alternativa que lista 

esses fatores. 
 
A) Idade, estado nutricional e diabetes. 

B) Idade, desidratação, dores articulares. 

C) Obesidade, hipertensão, cefaleia. 

D) Estado nutricional, dor, desidratação. 

E) Ambiente inadequado, curativo úmido, colesterol HDL maior que 40. 

 

39. A utilização de compressas frias e quentes é de responsabilidade da equipe de enfermagem. Podemos destacar para 

a aplicação das compressas quentes o seguinte objetivo: 
 
A) Aplicar em áreas de edema, aumentando a vasoconstricção e evitando o rompimento do tecido subcutâneo. 
B) Reduzir o eritema e o risco de infecção assim como o estresse sobre a área de incisão operatória abdominal. 

C) Proteger proeminências ósseas, evitando úlceras de pressão. 

D) Realizar vasodilatação aliviando o edema. 

E) Estimular o trânsito gástrico no pós-operatório mediato. 

 

40. A coleta de exames complementares requer cuidados importantes quanto ao preparo do paciente e à orientação 

adequada no momento da coleta. Quanto a esse procedimento, é CORRETO afirmar que 
 
A) a coleta de urina para proteinúria das 24 horas deve ser realizada a partir da primeira urina da manhã até a última, 

desprezando sempre o primeiro jato. 

B) a glicemia de jejum deve ser coletada do sangue periférico,  a qualquer hora do dia. 

C) o Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) é realizado no paciente pré-diabético quando a glicemia de jejum apresentar 

resultado normal em mais de 3 coletas. 

D) a hemocultura é a cultura do sangue; este deve ser coletado a cada 30 minutos, no sangue periférico ou conforme solicitação 
médica, não sendo necessário que o paciente esteja em jejum para realizar tal coleta. 

E) os exames para acompanhamento metabólico terão a coleta realizada após jejum de 4 horas. 

 

41. O processo de cicatrização tecidual é acompanhado de fases didaticamente descritas, associadas a eventos inerentes 

a cada uma delas. Qual a afirmativa que melhor descreve a sequência das fases desse processo? 
 
A) Fase inflamatória e fase proliferativa 

B) Fase inflamatória, proliferativa e fase de maturação 

C) Fase de maturação, inflamatória e proliferativa 

D) Fase proliferativa e de maturação 

E) Fase de maturação e fase inflamatória 
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42. Na emergência de um hospital de grande porte, foi admitido um paciente que relatou ser morador de rua e fazer uso 

de substância química. Após avaliação criteriosa, foi definido que ele havia sido vítima de envenenamento. Quais 

sinais e sintomas devem ser observados pelo técnico de enfermagem ao acompanhar esse paciente? 
 
A) Vômitos, debilidade muscular, sialorreia e evidência de lesões pancreáticas 

B) Debilidade muscular, dor articular em membros inferiores e urticária 

C) Dor ao deglutir, debilidade muscular, dificuldade de deglutição e artrite 

D) Câimbras abdominais, sialorreia, ardor na cavidade oral e infecção retal 

E) Oligúria, dor intensa, ardor na cavidade oral e na faringe 

 

43. MJ, 47 anos, após 10 dias de internamento hospitalar, encontra-se na iminência de alta hospitalar. A rotina do 

serviço faz orientações para alta; assim, o enfermeiro da unidade solicitou ao técnico de enfermagem que realizasse 

as orientações, principalmente quanto aos cuidados com o estoma abdominal.  

 Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Orientar quanto à importância da limpeza do estoma que deve ser realizada de forma delicada e sem movimentos de vaivém 

na região. 

B) Orientar quanto à tricotomia dos pelos ao redor do estoma, utilizando para tanto lâmina de barbear, prevenindo o risco de 

infecção. 

C) A pele ao redor do estoma deve ser preservada e jamais exposta ao sol, pois essa área está exposta à drenagem de exsudatos 

que contêm substâncias nocivas à pele, tornando-a sensível. 

D) Orientar quanto à utilização de pomadas ou cremes na pele ao redor do estoma, a fim de prevenir reações alérgicas e 

vermelhidão. 

E) Observar a presença da coloração vermelho vivo do estoma, uma vez que representa risco de complicações, principalmente 

infecção da região, orientando que, na presença desse sinal, o médico deve ser procurado imediatamente.  

 

44. As normas para o controle da infecção hospitalar são ditadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e 

chanceladas pela ANVISA. Diversas substâncias químicas podem ser utilizadas em meio hospitalar, e, para se 

garantir a qualidade e eficácia dessas substâncias, recomenda-se que 
 
A) as substâncias químicas não perdem as suas propriedades físico-químicas, se forem expostas aos raios solares diretamente. 
B) todo material, antes de ser exposto à solução química, deve primeiro ser imerso em uma solução desincrostante, para a 

eliminação dos resíduos e secreções e, posteriormente, imerso na solução química sem enxague. 

C) um dos pré-requisitos para uma desinfecção química eficaz é que o material deve estar totalmente imerso na solução 

indicada, e, antes de ser exposto a essa solução, deve estar livre de resíduos, ou seja, limpo e seco.  

D) o tempo máximo de exposição do material em solução desinfetante deverá ser de 10 minutos, para que não haja risco de 

diluição desta. 

E) o processo de desinfecção química não exclui a exposição desse material ao vapor úmido sob pressão ou a exposição ao 

calor seco. 

 

45. As doenças sexualmente transmissíveis (DST) continuam sendo um problema de saúde pública e de difícil 

abordagem entre idosos, adultos e jovens. Acerca dessas patologias, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A revolução sexual e o uso dos métodos anticoncepcionais foram os principais fatores responsáveis pelo aumento dos 

índices das DSTs em idosos. 
B) Todas as DSTs podem ser transmitidas durante a gravidez, porém a sífilis, a gonorreia, o herpes e a AIDS raramente são 

transmitidos no momento do parto. 

C) A transmissão do vírus HIV é realizada através das vias sexual e sanguínea, da transmissão vertical, dos objetos pérfuro-

cortantes contaminados e da amamentação. 

D) A sífilis pode ser diagnosticada como congênita, quando transmitida da mãe para o feto, no último trimestre da gestação. 

E) As DSTs contaminam o indivíduo uma única vez, fato explicado pela presença de anticorpos contra o microrganismo após a 

primeira infecção. 

 

46. O posicionamento do paciente pela enfermagem é muito importante no processo de assistência, especialmente em 

algumas patologias, como o Edema Agudo de Pulmão, que tem por objetivo melhorar a oxigenação, ventilação e 

reduzir a congestão pulmonar. Qual a posição mais indicada para o paciente nesse caso? 
 
A) Posicionar o paciente sentado em ângulo de 90º, cabeça e ombros levantados, pés e pernas para baixo. 

B) Colocar o paciente em posição genupeitoral. 
C) Posicionar o paciente em Trendelemburg.  

D) Colocar o paciente em posição ereta, com os membros superiores estendidos ao longo do corpo. 

E) Colocar o paciente em posição de Sim's. 
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47. O envelhecimento é um processo dinâmico, progressivo, inevitável, com ritmo e características específicas de cada 

pessoa. Algumas doenças geriátricas, como as demências, são mais prevalentes.  

 Sobre elas, é CORRETO afirmar que pode haver disfunção 

 

A) cognitiva, sendo caracterizada por desequilíbrio, falta de cooperação e irritabilidade. 

B) comportamental, sendo caracterizada por falta de cooperação, aborrecimento, irritabilidade e hostilidade. 

C) funcional, sendo caracterizada por desorientação, anorexia e fadiga. 

D) comportamental, caracterizada por hostilidade, anorexia fadiga e esquecimento. 

E) cognitiva, caracterizada por dificuldade de cooperação, esquecimento e desequilíbrio. 

 

48. Em um paciente diabético tipo I, a aplicação de insulina é um procedimento, que deve ser realizado com cuidado. 

Recomenda-se realizar o rodízio nos locais de aplicação, no momento da administração da insulina, de forma 

sistemática, objetivando prevenir 
 

A) lipodistrofia. 

B) rigidez muscular com alteração da pele.  

C) hiperplasia da derme. 

D) comprometimento da vascularização da derme. 

E) queloide e rigidez muscular. 

 

49. A obesidade é um fator preditor para o diabetes mellitus tipo II, para hipertensão arterial e vem sendo associada a 

diversos tipos de câncer. Para diagnosticar a obesidade, o IMC (Índice de Massa Corporal) tem sido adotado, por 

ser barato, não invasivo, universalmente aplicável e com boa aceitação pela população. A OMS (Organização 

Mundial da Saúde) utiliza a seguinte classificação para a obesidade: peso em normal (18,5 – 24,9), sobrepeso (25– 

29,9) e obesos, de classe I (30 – 34,9), de classe II (35 – 39,9) e de classe III (= /> 40).  

 Tendo como base essa categorização, podemos classificar um paciente com 1,80m de altura e 120 Kg como 

 

A) obeso classe I. B) normal. C) sobrepeso. D) obeso classe II. E) obeso classe III. 

 

50. O aleitamento materno tem sido considerado um importante aliado e se revelado como importante estratégia para 

reduzir a morbimortalidade infantil. Sobre esse tema, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  O aleitamento materno exclusivo ocorre quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou 
ordenhado, ou leite humano de outra fonte. 

(   )  O aleitamento materno exclusivo deve ser oferecido ao bebê até os dois anos de idade. 

(   )  Os hormônios responsáveis pela ejeção e produção do leite materno são, respectivamente, prolactina e ocitocina. 

(   )  Os principais fatores relacionados à criança, refletindo um ganho de peso inadequado durante o aleitamento 
materno são: sucção débil; mamadas curtas e ou infrequentes; baixo rendimento do leite ingerido; aumento das 

necessidades energéticas. 

(   )  O colostro começa a ser secretado no terceiro trimestre da gestação até 29 dias após o parto. Não há diferença na 

composição do colostro para o recém-nascido a termo e pré-termo. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) F-F-F-V-V B) V-F-F-V-F C) F-V-F-V-V D) F-F-V-F-F E) V-V-F-F-V 
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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos 

do Cargo/Função de opção do candidato. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, 

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 

 
 
  

 

 


