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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 01 (questão 01)  

 
Disponível em: www.facebook.com 

01. De acordo com o texto 01,  
 
A) na vida, os fatos acontecem em intervalos de tempo de longa duração. 

B) a vida humana é cercada de acontecimentos significativos. 

C) na efemeridade da vida, os cenários se multiplicam. 

D) virar páginas na vida é atitude de gente sábia. 

E) para muitos, a vida se torna monótona e insípida. 
 
TEXTO 02 (questão 02) 

 
Disponível em: www.facebook.com 

02. Analisando-se o texto 02, tem-se que  
 
A) para seguir a caminhada, é necessário se apassivar diante dos fatos. 

B) coragem é sentimento imprescindível para apaziguar situações constrangedoras. 

C) é preciso ter o coração esvaziado de entusiasmo para avançar. 

D) obstáculos nem sempre precisam ser vencidos. 

E) a vitória acontece quando o amor rege os sonhos. 
 

TEXTO 03 (questões 03 e 04) 
 

A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde: tudo o que é absoluto pertence à 

patologia.  (Friedrich Nietzsche) 
 
03. Em relação aos Sinais de Pontuação, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A terceira vírgula poderia ser permutada pelo conectivo "e", e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais 

vigentes.  

B) As três primeiras vírgulas separam termos explicativos. 

C) Os dois pontos poderiam ser permutados por reticências, e a frase se manteria gramaticalmente correta. 

D) A segunda vírgula poderia inexistir, e isso não seria considerado desobediência às normas vigentes de pontuação. 

E) Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma exclamação, o que não se constituiria em erro gramatical. 

 

04. Observe abaixo o fragmento de trecho: 

"tudo o que é absoluto pertence à patologia." 
 
Nele, existe(m) 
 
A) três pronomes, sendo dois indefinidos e um relativo. 

B) um verbo cujo complemento não vem regido de preposição.  D) dois adjetivos de gêneros diferentes. 

C) um pronome demonstrativo. E) um verbo de 1ª. conjugação. 

Assim é a vida... 
Daqui a pouco a página vira, 
o cenário muda... 
Novos ventos, nova brisa, 
novos ares, novos mares... 

 
 

E o segredo é ter muita fé para 
seguir em frente, mais coragem 

para enfrentar os obstáculos 
e a certeza de que quando os 

nossos sonhos são movidos por 
amor, a vitória não demora a chegar... 

http://pensador.uol.com.br/autor/friedrich_nietzsche/
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TEXTO 04 (questões 05 e 06) 
 

Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em caso 

contrário, abstém-te de o ajudar.   (Sócrates) 
 
05. Em relação aos termos sublinhados, é CORRETO afirmar que  
 
A) ambos são exemplos de próclise. 

B) o primeiro é exemplo de próclise, ao passo que o segundo indica ênclise. 

C) um deles poderia estar mesoclítico ao verbo. 

D) ambos poderiam estar proclíticos ao verbo, sem caracterizar erro gramatical. 

E) ambos são exemplos de ênclise. 
 

06. Extraindo termos do texto 04, sobre ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém uma justificativa 

CORRETA. 
 
A) Acentua-se o termo "alguém" por ser paroxítona terminada em EM. 

B) O termo "saúde" é acentuado porque o "u" átono forma hiato com a vogal A. 

C) Acentua-se o termo "contrário" por ser paroxítona terminada em hiato. 

D) A tonicidade do termo "abstém" recai na última sílaba. 

E) Os termos "saúde" e "contrário" obedecem à mesma regra de acentuação. 

 

TEXTO 05 (questão 07) 
 

Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços; estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o 

que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta. (Marquês de Maricá) 
 
07. Em relação à Classe de Palavras, analise os itens abaixo: 
 

I.  "estes não invejam o juízo e a prudência..." - o termo sublinhado se classifica como pronome indefinido e se refere 

a "moços". 

II.  "uns conhecem o que perderam..." - ambos os verbos existentes neste trecho estão conjugados em tempo presente. 
III.  "os outros desconhecem o que lhes falta." - o primeiro termo se classifica como artigo definido, e o segundo, 

pronome pessoal que se refere a "outros". 

IV. "Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços..." - todos os termos sublinhados se classificam como substantivo. 

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em  

 

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

 

TEXTO 06 (questão 08) 
 

A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. (Diderot) 
 
08. Se o termo "cólera" fosse substituído por "maus pensamentos", preservando-se o tempo verbal do texto 06, estaria 

CORRETO o texto indicado na alternativa 
 
A) Maus pensamentos prejudicariam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscariam o julgamento e cegariam a razão. 

B) Maus pensamentos prejudicavam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscavam o julgamento e cegavam a razão. 

C) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscam o julgamento e cegam a razão. 

D) Maus pensamentos prejudicarão o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscarão o julgamento e cegarão a razão. 

E) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscaram o julgamento e cegaram a razão. 

 

TEXTO 07 (questões 09 e 10) 
 

AMOR É SÍNTESE 

Mário Quintana 

 
Por favor, não me analise 

Não fique procurando cada ponto fraco meu. 

Se ninguém resiste a uma análise profunda, 

Quanto mais eu... 

Ciumento, exigente, inseguro, carente 

Todo cheio de marcas que a vida deixou 
Vejo em cada grito de exigência 

Um pedido de carência, um pedido de amor.  

 
Amor é síntese 

É uma integração de dados 

Não há que tirar nem pôr 

Não me corte em fatias 

Ninguém consegue abraçar um pedaço 

Me envolva todo em seus braços 
E eu serei o perfeito amor. 

Disponível em: http://muitaprosa.blogspot.com.br/2007/10/amor-sintese-mario-quintana.html 

http://pensador.uol.com.br/autor/socrates/
http://pensador.uol.com.br/autor/marques_de_marica/
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09. Observe os verbos dos itens abaixo: 
 

I.  "Se ninguém resiste a uma análise profunda" - o verbo deste trecho exige complemento não regido de preposição. 

II.  "Vejo em cada grito de exigência 

 Um pedido de carência, um pedido de amor." - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de 

preposição e o outro não. 
III.  "Não me corte em fatias" - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem 

ser regido de preposição. 

IV.  "Ninguém consegue abraçar um pedaço"- o verbo sublinhado exige um complemento e este não vem regido de 

preposição.  
 
Está CORRETO o que se afirma apenas em 
 

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

 

10. Observe os fragmentos do texto 07, atentando para os termos sublinhados e as letras destacadas em maiúsculo. 
 

I.  "Por favor, não me analiSe" - como o termo sublinhado, grafa-se "gaSe". 

II.  "Ciumento, exiGente, inseguro, carente" - o termo "anGina" escreve-se da mesma forma que o termo sublinhado. 
III.  "Todo CHeio de marcas que a vida deixou" - como o termo sublinhado, grafa-se "inCHaço". 

IV.  "É uma integraÇão de dados" - como o termo sublinhado, escreve-se "constipaÇão". 
 
Assinale a alternativa que contém apenas os itens CORRETOS. 

 

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

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Responda as questões de 11 a 13 de acordo com a legenda a seguir: 

 

A) Apenas as afirmativas a e c estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas b e c estão corretas. 

C) Apenas a afirmativa b está correta. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

11. Em relação ao SUS, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. 

b) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS. 

c) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada 

esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 8.142/90. 

 

12. Em relação à história da saúde pública no Brasil, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991. 

b) A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por 

profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil. 

c) Na esfera das políticas de saúde, o referencial da medicina comunitária se materializava em programas de extensão da 

cobertura de ações básicas, direcionados à população excluída do sistema previdenciário. 

 

13. É(São) princípio(s) norteador(es) da bioética: 

 
a) Justiça e beneficência. 

b) Não maleficência. 

c) Autonomia. 
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14. Em relação aos determinantes sociais de saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da 

saúde como um fenômeno social e humano. 
(   )  O conceito de determinação social da saúde deve abranger, por exemplo, o estudo de como as necessidades e as 

práticas de saúde são socialmente criadas e reforçadas pelo capitalismo avançado. 

(   )  Uma sociedade solidária é mais saudável que uma marcada pelo conflito interno e anomia, porque a solidariedade 

é, em si, o mais importante determinante social da saúde. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

15. Assinale a alternativa que contém, apenas, doenças de notificação compulsória. 

 

A) Hantaviroses – Sarampo – Paralisia Cerebral 

B) Febre Tifoide – Febre Amarela – Doença de Chagas Aguda 

C) Febre do Nilo – Síndrome de Down – Paralisia Flácida Aguda 

D) Dengue – Abscesso de Ludwig – Rubéola 

E) Cólera – Síndrome Respiratória Aguda Grave 
 

16. Em relação à Atenção Básica, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Uma ação da Atenção Básica é a de realizar as necessidades dos usuários internados na unidade hospitalar no 
tocante à prevenção das infecções hospitalares. 

(   )  As ações desenvolvidas na Atenção Básica, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 648, são as seguintes: 

sistematizar o encaminhamento de pacientes para os serviços de referência e solicitar ao nível secundário o 

planejamento da contrarreferência. 

(   )  É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro atendimento às urgências odontológicas. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

17. Analise as afirmativas abaixo: 
 

1 -  Ao entendermos a saúde como a capacidade de criar novas normas de vida, quando o trabalho limita essa 
capacidade, a chance de adoecermos é maior. 

2 -  As organizações de saúde devem ser espaços de produção de bens e serviços e de valorização do potencial 

inventivo dos atores desses serviços. 
 
Elas estão relacionadas ao conceito de 
 
A) Saúde Mental. 

B) Humanização em Saúde.  D) Clínica Ampliada. 

C) Promoção de Saúde. E) Política de Atenção Primária. 

 

18. A participação da comunidade na fiscalização e no controle das ações de saúde passa a ser ampliada a partir 
 
A) da Criação do Conselho de Secretários de Saúde. 

B) da Criação da Estratégia de Saúde da Família.  D) da Lei 8.142/90. 

C) da Lei 8.080/90. E) do Decreto Presidencial nº 7.508/2011. 
 

19. Em relação à Biossegurança e ao controle de infecção hospitalar, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  Todos os profissionais de saúde devem estar vacinados, apenas, contra a hepatite B. 
(   )  Gotículas geradas por fonte humana têm diâmetro de até 5μ e se dispersam até um metro de distância, quando se 

depositam nas superfícies. 

(   )  Protetor respiratório é usado para proteger as vias respiratórias contra poeiras tóxicas e vapores orgânicos ou 

químicos. É indicado para entrar em quarto de isolamento de pacientes com tuberculose pulmonar, sarampo ou 

varicela. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) F-V-V C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 
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20. Em relação à Educação Permanente em Saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser compostas, também, por 
Trabalhadores do SUS e por representantes de Movimentos Sociais ligados à gestão das políticas públicas de 

saúde e do controle social no SUS. 

(   )  A formação dos trabalhadores de nível médio no âmbito do SUS não deve ser regida pelas diretrizes e orientações 

constantes da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. 

(   )  A Lei 8.080/90 em seu Art 14 dispõe que Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior seriam criadas a fim de propor prioridades, métodos e estratégias para 

a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente assim como em relação 

à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

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

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 
21. Infecção urinária é o problema urinário mais comum durante a gestação. Está presente em aproximadamente 20% 

das gestações e se associa a complicações, como ruptura prematura de membrana, parto prematuro e sepse 

materna. Sobre as infecções urinárias, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Está indicado, apenas no primeiro trimestre da gravidez, realizar cultura de urina para se detectar bacteriúria, uma 
vez que sua associação com o desenvolvimento posterior da pielonefrite resulta em baixo peso ao nascer.  

II. São características da cistite: disúria, polaciúria, urgência miccional, dor retropúbica, suprapúbica e abdominal e 

hematúria.  

III. Todas as gestantes com diagnóstico de pielonefrite devem ser hospitalizadas. Deve ser solicitado hemograma 

completo, níveis séricos de eletrólitos, creatinina e cultura de urina bem como hidratação com solução salina.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III. 

B) I e III, apenas. 

C) I, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) III, apenas. 

 

22. A incidência da cardiopatia na gravidez no Brasil está em torno de 4,2%. Quanto maior a sobrevida das mulheres 

com cardiopatias, maior atenção deverá ser dada durante a gravidez. Sobre cardiopatia na gestante, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. A hipervolemia da gestação é um mecanismo de adaptação materna ao sistema útero-placentário com importantes 
implicações clínicas, como uma correlação direta entre crescimento fetal uterino/peso ao nascimento e magnitude 

da expansão volêmica.  

II. Na gestação, ocorre queda na resistência vascular sistêmica. A dilatação arteriolar da gravidez tem sido atribuída 

aos componentes estrogênicos, à prolactina e ao aumento dos níveis de prostaglandinas circulantes.  

III. São consideradas cardiopatias com baixo risco à gravidez: hipertensão arterial pulmonar grave, Síndrome de 

Eisenmenger, Síndrome de Marfan com envolvimento aórtico e aneurisma de aorta.  

 

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em 

 

A) I e III. 

B) I.  

C) I e II. 

D) III. 

E) II. 
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23. Ao atender uma paciente com diabetes gestacional, o enfermeiro deve 

 

A) avaliar a presença de ganho de peso, indicando sobrepeso e ou obesidade como preditor do diabetes gestacional. 

B) incentivar o acompanhamento do pré-natal e avaliar a glicemia a partir da 32ª semana de gestação, período que, em geral, 

ocorre o início do diabetes gestacional. 

C) orientar quanto ao uso de medicação diabetogênica, uma vez que a insulina não deve ser administrada à gestante, por 

comprometer o desenvolvimento do fetal. 

D) em caso de hálito cetônico, oferecer um copo de suco ou refrigerante com a intenção de evitar hipoglicemia. 

E) orientar sobre a importância de realizar a alimentação balanceada, embora a realização de exercícios seja contraindicada 
nesse período. 

 

24. Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, que tem comprometimento sistêmico na saúde do 

indivíduo, inclusive da mulher grávida. Provoca a hiperresposividade das vias aéreas, edema de mucosa e produção 

de muco. Sobre asma, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  A alergia é um fator predisponente de pequena importância para a asma. A asma só é revertida de forma 
espontânea.  

(   )  Tosse, dispneia e sibilância são os principais e mais comuns sintomas da asma. A asma pode começar subitamente, 

embora normalmente seja precedida de sintomas crescentes.  

(   )  A inflamação difusa e reversível da via aérea causa edema da membrana que reveste as vias aéreas, contração da 

musculatura lisa brônquica, gerando irritabilidade adicional e produção aumentada de muco.  

(   )  A exarcebação da asma é mais bem controlada pelo tratamento precoce e educação do paciente. Os medicamentos 

de ação rápida, como beta-adrenérgicos, são os primeiros utilizados para alívio imediato da obstrução do fluxo 

aéreo.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-F-F 

B) F-V-V-V 
C) F-F-V-V 

D) V-F-V-F 

E) F-F-F-V  

 

25. No Brasil, estima-se que 0,4% das gestantes sejam soropositivas para o HIV. A patogênese da transmissão vertical 

do HIV está relacionada a múltiplos fatores, quais sejam: 

 

A) Fatores maternos, incluindo estado clínico e imunológico, presença de DST, estado nutricional e tempo de uso de 

antirretrovirais. 

B) Fatores relacionados ao recém-nascido, como nascimento a termo e peso acima de 4kg. 

C) Fatores relacionados ao aleitamento materno não interferem na transmissão vertical do HIV. 
D) Fatores obstétricos, como tempo de rutura das membranas aminióticas, via do parto e hemorragia intraparto, não 

apresentam relação direta com a transmissão vertical do HIV. 

E) A prática sexual desprotegida não é um fator preponderante para a transmissão vertical do HIV. 

 

26. A educação em saúde é um campo multifacetado, para o qual convergem diversas concepções das áreas tanto da 

educação quanto da saúde. Em se tratando do aleitamento materno, sobre os principais aspectos a serem abordados 

pelo enfermeiro no preparo da mulher para a amamentação, ao realizar a educação em saúde, analise as afirmativas 

abaixo:  

 

I.  Incentivo ao aleitamento materno, uma vez que poderia evitar 13% das mortes em crianças menores de 5 anos em 
todo o mundo. 

II.  Orientar as mães esclarecendo que o aleitamento materno não evita diarreias ou infecções respiratórias entre 

outras. 

III.  Demonstrar a importância do aleitamento materno para a nutrição e prevenção da obesidade em crianças acima de 

3 anos. 
IV.  Orientar esclarecendo que não há interferência do aleitamento materno na formação da cavidade oral. Acrescentar, 

nesse sentido, que a chupeta é a responsável pela melhor conformação do palato duro. 

 

Estão CORRETAS apenas  

 

A) I, II e III. B) I e III. C) II e IV. D) I e IV. E) I e II. 
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27. Sobre Bioética e Ética, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  A Bioética inclui visão, decisão, conduta e normas morais das ciências da vida e da saúde. 
II.  A Bioética foi instituída nos EUA, na década de 70; na Europa, nos anos 80; na Ásia e nos países em 

desenvolvimento, no início dos anos 90 e, no Brasil, foi implementada com a aprovação da Resolução 196/96. 

III.  A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa é uma instância colegiada de natureza consultiva, deliberativa, 

educativa, independente e vinculada ao Conselho Nacional de Saúde. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas III está correta.  

C) Apenas II está correta. 

D) I, II e III estão corretas. 

E) Apenas I está correta. 

 

28. Anamnese significa trazer de volta à mente fatos relacionados com o doente e com a doença. Sobre isso, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I.  É pela anamnese que se estabelece a relação paciente profissional. É nela que são investigados sinais, sintomas, 
antecedentes pessoais, hábitos de vida e condições socioeconômica e cultural. 

II.  O interrogatório sintomatológico se constitui no complemento da história da doença atual. 

III.  A falta de conhecimento limita, de maneira extraordinária, a possibilidade de se obter uma investigação 

anamnética completa. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Apenas I e III estão corretas. 

B) Apenas II e III estão corretas.  

C) Apenas III está correta. 

D) I, II e III estão incorretas. 

E) I, II e III estão corretas. 

 

29. Sobre a Consulta de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Segundo Vanzin e Nery (1996), o exercício da Consulta de Enfermagem é um desafio para os enfermeiros nas 

instituições de saúde pela escassez de profissionais e pela presença de obstáculos para essa realização, o que 

retrata os dias atuais. 

(   )  Antes de ser uma função inteiramente nova, a Consulta de Enfermagem consiste na reunião de várias tarefas que 
vinham sendo desenvolvidas isoladamente, em uma só atividade. 

(   )  A Consulta de Enfermagem, apesar de criar espaço para a enfermagem, pouco contribui para a melhoria da 

condição de saúde da população. 

(   )  A Consulta de Enfermagem é a aplicabilidade do Processo de Enfermagem em nível ambulatorial, oferecendo ao 

enfermeiro uma forma lógica, sistemática e racional de organizar informações. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V-V 

B) V-V-F-F 

C) F-V-F-V 

D) V-V-F-V 

E) F-F-F-V 
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30. Sobre a Consulta de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A Consulta de Enfermagem é individualizada e requer conhecimento, competência e responsabilidade. Delega ao 
enfermeiro a autonomia de avaliar e decidir com o cliente sobre as metas a serem atingidas em conjunto, com o 

intuito de detectar, com precisão, os problemas que evidenciam desequilíbrio, distinguindo, com exatidão, as 

variações e o grau de comprometimento para a saúde de cada cliente. 

II. A Consulta de Enfermagem envolve toda a equipe multiprofissional de saúde, pois se baseia nas várias 

necessidades do indivíduo. Não se limita ao consultório, mas envolve o cliente, a família e a comunidade, 

possibilitando um acompanhamento extraconsultório. 

III. A enfermagem acumulou no decorrer de sua história conhecimentos empíricos e tem executado suas atividades, 

baseada em normas e rotinas repetidas, sem reflexão da sua atuação, mesmo com as modificações da clientela, da 

organização, do avanço tecnológico e dos próprios profissionais de enfermagem. Uma das estratégias para 

minimizar esse problema é a utilização de um método de trabalho que favoreça a individualização e a continuidade 

da assistência de enfermagem bem como o estudo crítico do atendimento a que se presta. 

 

Estão CORRETAS 

 
A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, apenas. 

E) I, II e III. 

 

31. O Centro de Material e Esterilização (CME) é uma unidade funcional, destinada ao processamento de produtos 

para os serviços de saúde. Em relação às técnicas de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e 

equipamentos, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado sempre da área limpa para a área suja.   
(   )  Produtos para saúde, classificados como críticos, devem ser submetidos ao processo de esterilização após a 

limpeza e as demais etapas do processo.  

(   )  Produtos para saúde classificados como semicríticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de 

desinfecção de alto nível após a limpeza.  
(   )  Produtos para saúde semicríticos, utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia, devem ser 

submetidos à limpeza e, no mínimo, à desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes, de 

conformidade com a normatização sanitária, ou por meio do processo físico de termodesinfecção, antes da 

utilização em outro paciente.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V-V 

B) F-V-V-F   

C) V-V-F-V   

D) V-V-V-V 

E) F-V-V-V 

 

32. Considerando os métodos e as técnicas de assepsia e antissepsia, analise as afirmativas abaixo sobre as indicações do 

uso de luvas estéreis. 

 

I.  Devem ser usadas em qualquer procedimento cirúrgico. 

II.  Devem ser usadas para o Parto Vaginal.  

III.  Em todos os procedimentos invasivos, devem-se utilizar luvas estéreis. 
IV.  Esse tipo de luva deve ser usado em qualquer procedimento no qual seja necessária a manutenção da técnica 

asséptica.  

 

Assim, verifica-se que 
 

A) apenas IV está correta. 

B) apenas I e II estão corretas. 

C) apenas I, II e IV estão corretas. 

D) apenas II e IV estão corretas. 

E) I, II, III e IV estão corretas. 
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33. A ANVISA e o CONAMA regulamentam o gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) por meio das 

resoluções RDC ANVISA Nº. 306/04 e CONAMA Nº. 358/05 quanto às ações de manejo internas e externas aos 

serviços, incluindo a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305/2010. Dentre os RSS, os 

resíduos dos serviços de saúde são classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E. O Grupo A se refere a 

 

A) materiais pérfuro-cortantes, tais como lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de 

bisturi, lancetas, espátulas e outros similares. 

B) componentes com presença de agentes biológicos que, devido a suas características de maior virulência ou concentração, 

podem apresentar risco de infecção. 

C) substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características 
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 

D) quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites 

de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

E) resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares. 

 

34. De acordo com o calendário vacinal do Programa Nacional de Imunização (PNI), a vacina contra Influenza deve ser 

administrada  

 

A) ao nascer. 

B) dos 2 meses aos 5 meses. 

C) dos 6 anos aos 8 anos. 
D) dos 6 meses aos 5 anos. 

E) dos 3 anos aos 5 anos. 

 

35. Sobre recém-nascido (RN) pré-termo, a termo e pós-termo, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas 

Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  A frequência cardíaca (FC) é o principal fator determinante da decisão para indicar as diversas manobras de 
reanimação. Logo após o nascimento, o RN deve respirar de maneira regular e suficiente, para manter a frequência 

cardíaca acima de 75 bpm.  

(   )  Nos RN que não precisam de procedimentos de reanimação ao nascer, a saturação de oxigênio com um minuto de 

vida situa-se em torno de 60% a 65%, só atingindo valores de 87% a 92% no quinto minuto de vida.  

(   )  São cuidados de rotina após estabilização clínica do RN na sala de parto: laqueadura do cordão umbilical, 

credeização, antropometria, administração de vit K, identificação do RN conforme Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

(   )  A pele apresenta diversas características que devem ser observadas durante o exame físico do RN, como: textura, 

umidade, cor, presença de milium, lanugo vérnix, mancha mongólica, icterícia e anomalias.  

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 
A) F-V-V-V 

B) V-V-F-F 

C) F-V-F-V 

D) V-V-V-V 

E) F-F-F-V 

 

36. Sobre diarreia, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  A doença diarreica aguda é originada apenas de infecção; bactérias, vírus e parasitos são os agentes responsáveis 
pela afecção.  

II.  O modo de transmissão da diarreia pode ocorrer via oral ou fecal-oral, e a transmissão pode ser direta e indireta.  

III.  O período de incubação da diarreia é de sete dias, independente do agente etiológico.  

IV.  O tratamento da doença diarreica aguda consiste da correção da desidratação e do desequilíbrio eletrolítico, 

combate à desnutrição, uso adequado de medicamento e prevenção de complicações.  

 

Estão CORRETAS apenas 

 

A) I e IV. 

B) II, III e IV. 
C) II e III. 

D) III e IV. 

E) I e III. 
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37. Sobre Infecções Respiratórias em crianças, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. O agente etiológico mais comum da Pneumonia bacteriana é o Streptococcus pneumoniae, responsável pela 
maioria das pneumonias bacterianas na faixa etária entre 1 mês e 6 anos. As manifestações clínicas se apresentam 

com febre alta, início abrupto de 39
0 

ou superior, agitação, angústia respiratória, palidez, cianose e batimento de 

asa de nariz.  

II. Na avaliação diagnóstica para Pneumonia estreptocócica, fazem parte o RX de tórax, hemocultura, cultura de 

secreções de nasofaringe, swab de orofaringe e leucograma.  

III. As complicações da Pneumonia por Mycoplasma podem ser fatais, caso a infecção se torne sistêmica ou a criança 

tenha uma doença pulmonar crônica pré-existente, anemia falciforme, imunodeficiências ou cardiopatias.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e III, apenas. 

B) II e III, apenas.   

C) II, apenas.  
D) I, II e III. 

E) III, apenas. 

 

38. A Anticoncepção de Emergência (AE) pode ajudar a prevenir os abortos provocados, na medida em que previne 

gestações indesejadas, que decorram de relações sexuais sem proteção anticoncepcional. Sobre a utilização desses 

hormônios, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A AE produz efeitos sobre o endométrio, modificando sua receptividade, alterando as condições para a 
implantação do blastocisto. 

II. Mulheres e adolescentes podem usar a AE com segurança, mesmo aquelas com contraindicação aos 

anticoncepcionais hormonais orais. 

III. Se a mulher que utilizou o AE apresentar vômitos, e esses ocorrerem nas primeiras uma a duas horas após a 

administração do hormônio, recomenda-se que a dose seja repetida. Caso o vômito ocorra novamente, dentro do 

mesmo prazo, recomenda-se a administração da AE por via vaginal. 

IV. O estado atual dos conhecimentos sobre a AE não permite determinar que o uso repetitivo de levonorgestrel na 

contracepção de emergência diminua a sua eficácia. 

 

Estão CORRETAS apenas 

 
A) I, II e IV. 

B) II e IV.   

C) I, III e IV.  

D) II e III. 

E) I, II e III. 

 

39. Considerando o estado atual de conhecimentos relacionados à prevenção e ao tratamento da infecção pelo Papiloma 

Vírus Humano (HPV) e as recomendações do Ministério da Saúde do Brasil, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) O diagnóstico definitivo da infecção pelo HPV é feito por meio de identificação da presença do DNA viral, através de testes 

de hibridização molecular. Esses testes têm utilidade na prática clínica das ações de saúde pública, porque são necessários 

para rastrear lesões subclínicas. 
B) O objetivo principal do tratamento da infecção pelo HPV é remover as lesões condilomatosas. No entanto, por se tratar de 

uma infecção viral, a maioria dos pacientes não ficam curados. 

C) As mulheres tratadas por lesões cervicais devem ser seguidas de rotina, após tratamento com a realização da citologia 

oncológica, a cada três meses, durante dois anos. 

D) A vacina quadrivalente para prevenção do HPV, instituída no Brasil em 2014, foi produzida para conferir proteção contra a 

infecção apenas por vírus de alto risco oncogênico. São eles: 6, 11, 16 e 18. 

E) A população-alvo da vacina quadrivalente contra o HPV, utilizada no Brasil, em 2014, foi meninas de 11 a 13 anos. No 

entanto, a faixa etária que melhor se beneficia pelos resultados da vacina é o grupo com faixa etária de 9 a 13 anos. 
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40. Considerando os conhecimentos científicos atualizados relacionados à assistência à mulher em situação de violência 

sexual, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Considerando os riscos da contaminação por diferentes agentes causadores de doenças sexualmente transmissíveis, a 

administração profilática do metronidazol não deverá ser postergada, mesmo naqueles casos em que há necessidade de 

prescrição de antirretrovirais. 

B) Recomenda-se a realização de profilaxia antirretroviral para o HIV, nos casos de penetração vaginal e ou anal desprotegida, 

em que a ejaculação ocorreu num prazo de até 72 horas. 
C) A Imunoglobulina Humana anti-hepatite B pode ser administrada em até, no máximo, sete dias após a violência sexual, 

embora seja recomendada a aplicação nas primeiras 72 horas após a violência. 

D) No caso de profilaxia com antirretrovirais, para usuárias de anticoncepcionais à base de progestágenos, deve-se recomendar 

a suspensão desses hormônios, em virtude da probabilidade de aumento da toxicidade hepática. A orientação deverá ocorrer 

no sentido de manter o uso de preservativos. 

E) O uso profilático de antibióticos, nos casos de realização de procedimentos para interrupção de gravidez, não revela redução 

das taxas de complicações infecciosas e, portanto, não justifica instituir essa rotina nos serviços. 

 

41. Considerando-se as Evidências Científicas sobre as Práticas utilizadas no Parto (Organização Mundial de Saúde), 

faça a correlação entre as condutas descritas na coluna do lado esquerdo com a Classificação das Práticas no Parto 

Normal, relacionadas na coluna da direita. 

 

                 Condutas 

 

 Classificação 

A. Esforços de puxos prolongados e dirigidos (manobra de 

valsalva) durante o segundo estágio do trabalho de parto. 

Massagem e distensão do períneo durante o segundo 

estágio do trabalho de parto. 

 

I. Práticas no parto normal demonstradamente 

úteis e que devem ser estimuladas. 

B. Restrição hídrica e alimentar durante o trabalho de parto. 

Correção da dinâmica uterina com a utilização de 

ocitocina. 

 

II. Práticas no parto normal claramente prejudiciais 

ou ineficazes e que devem ser eliminadas. 

C.  Administração profilática de ocitocina no terceiro estágio 

do parto em mulheres com risco de hemorragia pós-parto. 

 

III. Práticas no parto normal em que não existem 

evidências para apoiar sua recomendação e 

devem ser utilizadas com cautela. 

 

D. Métodos não farmacológicos de alívio da dor durante o 

trabalho de parto, com o uso de ervas e estimulação de 

nervos. 

IV. Práticas no parto normal frequentemente 

utilizadas de modo inadequado. 

 

A relação CORRETA entre as colunas aparece descrita na alternativa 
 

A) A-II / B-IV / C-I / D-III 

B) A-III / B-II / C-IV / D-I  

C) A-IV / B-III / C-II / D-I 

D) A-I / B-IV / C-III / D-II 

E) A-II / B-I / C-IV / D-III 

 

42. Abaixo, estão descritas ações que são recomendadas de acordo com os achados do exame mamográfico e a 

classificação do BI-RADS. Em relação às mulheres que apresentem BI-RADS 3, elas necessitam 

 

A) de rotina de rastreamento conforme a faixa etária. 
B) de prosseguimento da investigação, sempre que o exame clínico da mama for alterado também. 

C) por se tratar de achado com características suspeitas, definir conduta após estudo histopatológico. 

D) definir rotina de rastreamento, quando for realizada correlação com outros métodos de imagem e estudo histopatológico. 

E) de estudo histopatológico, quando houver impossibilidade de seguir o controle radiológico preconizado. 
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43. No Brasil, estima-se que 0,4% das gestantes sejam soropositivas para HIV e que a maior parte dos casos de 

transmissão vertical do HIV ocorra durante o trabalho de parto e parto propriamente dito. Sobre isso, analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I.  A carga viral elevada é destacada como principal fator de risco para transmissão vertical do HIV. 
II.  O diagnóstico definitivo da infecção pelo HIV deve ser informado à puérpera que foi submetida ao teste rápido de 

HIV após a alta hospitalar, durante a 1ª consulta de pós-natal.  

III.  A cesárea eletiva deve ser realizada na 38ª semana de gestação, a fim de evitar que a gestante entre em trabalho de 

parto, ou ocorra a ruptura prematura das membranas. 

IV.  O clampeamento do cordão umbilical deverá ser realizado imediatamente após a retirada do RN, e, em seguida, 

iniciar a primeira dose do AZT oral, ainda na sala de parto ou nas primeiras 6 horas após o nascimento. 

V.  Após o parto, recomenda-se a utilização de cabergolina para inibição de lactação, sem que seja necessário o 

enfaixamento das mamas. 

 

Estão CORRETAS apenas  
 

A) I, III, IV e V. 

B) I, III e V. 
C) II, III e IV. 

D) I, II, IV e V. 

E) III e V. 

 

44. Leia as afirmativas abaixo que se referem ao procedimento do abortamento seguro, baseadas nas orientações da 

Organização Mundial de Saúde e assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) Determinar a idade gestacional não é um fator crítico na escolha do método de abortamento mais apropriado. O mais 

importante é a condição clínica da mulher e a sua saúde ginecológica.  

B) A dilatação e curetagem constituem método seguro de abortamento cirúrgico e devem ser realizadas como rotina, por 

profissionais capacitados e em serviços de comprovada segurança. 

C) A preparação do colo uterino antes de um abortamento cirúrgico é especialmente vantajosa para as mulheres que 
apresentam anomalias ou cirurgia prévia no colo uterino, adolescentes e mulheres com gravidez avançada. 

D) Medicamentos para o tratamento da dor no caso de um abortamento farmacológico devem ser fornecidos apenas nos casos 

de comprovada necessidade, a fim de assegurar a agilidade na ação das drogas utilizadas para o preparo do colo uterino. 

E) É necessário realizar exame de rotina dos produtos da concepção mediante estudo patológico no laboratório, especialmente 

quando o exame dos tecidos puder ser realizado por profissionais capacitados. 

 

45. O partograma é uma representação gráfica, que permite ao obstetra acompanhar e documentar a evolução de 

processo do trabalho de parto com vistas a diagnosticar possíveis alterações e evitar intervenções desnecessárias. 

Diante do exposto, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) A abertura do partograma deverá ser realizada na fase latente ou no início da dilatação (menor que 4 cm) para evitar 
intervenções desnecessárias. 

B) Na evolução normal do trabalho de parto, a curva de dilatação cervical se processa à direita da linha de ação. Quando essa 

curva ultrapassa a linha de alerta, trata-se de um parto distócico.  

C) A OMS tornou obrigatório o uso do Partograma nas maternidades desde 1986. 

D) Quando a dilatação cervical cruzar a linha de alerta, a gestante deverá ser encaminhada para resolução do parto num tempo 

estimado de até 8 horas. 

E) A identificação das distócias é feita pela observação das curvas de dilatação cervical e de descida da apresentação expressas 

no Partograma. 

 

46. O pré-natal de alto risco abrange cerca de 10% das gestações que cursam com critérios de risco, o que aumenta 

significativamente nessas gestantes a probabilidade de intercorrências e óbito materno e ou fetal. Atenção especial 

deverá ser dispensada às grávidas com maiores riscos, a fim de reduzir a morbidade e a mortalidade materna e 

perinatal. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa em que a gestante deverá ser referenciada para o 

pré-natal de alto risco. 

 

A) Gestante com idade menor que 15 e maior que 35 anos. 

B) Situação familiar insegura e não aceitação da gravidez, principalmente em se tratando de adolescente. 

C) Cirurgias uterinas anterior, três ou mais cesarianas. 

D) Gemelaridade, abortamento habitual e restrição do crescimento intrauterino. 

E) Gestantes com ganho ponderal inadequado e infecção urinária. 
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47. A Síndrome Hellp é uma variação grave dos quadros de pré-eclâmpsia. Assinale a alternativa que apresenta, 

apenas, alterações típicas desse quadro. 

 

A) Plaquetopenia (<100.000) / Anemia microangiopática / Edema pulmonar 

B) Aumento da velocidade de hemossedimentação / Elevação das enzimas fibrinolíticas 

C) Aumento da desidrogenase láctea / Redução das taxas de glicogênio hepático 

D) Hiperbilirrubinemia / Anemia microangiopática / Elevação de transaminases 

E) Necrose hepática / Elevação de transaminases / Leucopenia 

 

48. O processo denominado de falso trabalho de parto caracteriza-se por 
 

1.  contrações uterinas presentes, porém de baixa intensidade e longo intervalo, associadas a queixas dolorosas na 

região lombar e formação da bolsa das águas. 

2. ocorrência de atividade uterina aumentada, com padrão de contrações descoordenadas. 
3. contrações fracas e colo uterino com dilatação inferior a 3cm, tendo início o processo de insinuação fetal. 

4. descida do fundo uterino, com ocorrência de contrações que melhoram no repouso. 

 

Está(ão) CORRETO(S), apenas, os itens 

 

A) 1, 3 e 4.  

B) 2 e 4.  

C) 4.  

D) 2.  

E) 1 e 3. 

 

49. Resultados de exame citopatológico anormal requerem procedimentos adicionais para o diagnóstico, tratamento e 

seguimento, os quais se encontram agrupados em uma das alternativas abaixo. Assinale-a. 

 

A) Atipias de significado indeterminado, com células escamosas provavelmente não neoplásicas - conduta: repetição da 

citologia em 6 meses ou 12 meses, a depender da faixa etária. 
B) Atipias de células escamosas, com lesão intraepitelial de baixo grau - conduta: repetição da citologia em 12 meses, após 

colposcopia normal. 

C) Atipias de significado indeterminado, com células de epitélio glandular, provavelmente não neoplásicas – conduta: 

encaminhamento para citologia com 6 meses e após este, realizar colposcopia, de acordo com o resultado do Paptest. 

D) Atipias em células glandulares, com sugestão de Adenocarcinoma in situ – Conduta: repetir citologia de imediato, seguida 

de colposcopia com biópsia dirigida. 

E) Atipias em células escamosas, lesão intraepitelial de alto grau - conduta: repetição da citologia em 12 meses, para mulheres 

com mais de 30 anos.  

 

50. A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde para qualificar a atenção às mulheres adultas, jovens e 

adolescentes, bem como às crianças, ampliando o acesso, fortalecendo o trabalho em rede e mudando as práticas de 

cuidado. Essa estratégia tem como diretrizes 

 

A) garantia do acolhimento e melhoria da qualidade da assistência à mulher e criança vítima de violência doméstica e sexual. 

B) garantia de vinculação da gestante à unidade de referência no seu município de residência, com vistas a melhorar as 

condições de acesso aos cuidados pré-natais e ao parto e nascimento. 

C) garantia das boas práticas e segurança na atenção ao aborto previsto em Lei, incluindo a atenção à mulher com gestação de 

anencéfalos. 

D) garantia da atenção à saúde das crianças de zero a quatro meses com qualidade e resolutividade. 

E) garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo. 
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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! 

 
 
  

 

 


