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(- Língua Portuguesa )

Como seremos amanhã?

Estar aberto às novidades é estar vivo. 
Fechar-se a elas é morrer estando vivo. Um certo 
equilíbrio entre as duas atitudes ajuda a nem ser 
antiquado demais nem ser superavançadinho, 
correndo o perigo de confusões ou ridículo.

Sempre me fascinaram as mudanças - às 
vezes avanço, às vezes retorno à caverna. Hoje 
andam incrivelmente rápidas, atingindo usos e 
costumes, ciência e tecnologia, com reflexos nas 
mais sofisticadas e nas menores coisas com que 
lidamos. Nossa visão de mundo se transforma, mas 
penso que não no mesmo ritmo; então, de vez em 
quando nos pegamos dizendo, como nossas mães 
ou avós tanto tempo atrás: “Nossa! Como tudo 
mudou!”

Nos usos e costumes a coisa é séria e nos 
afeta a todos: crianças muito precocemente 
sexualizadas pela moda, pela televisão, muitas vezes 
por mães alienadas. [...]

Na saúde, acho que melhorou. Sou de uma 
infância sem antibióticos. A gente sobrevivia sob os 
cuidados de mãe, pai, avó, médico de família, aquele 
que atendia do parto à cirurgia mais complexa para 
aqueles dias. Dieta, que hoje se tornou obsessão, era 
impensável, sobretudo para crianças, e eu pré- 
adolescente gordinha, não podia nem falar em 
“regime” que minha mãe arrancava os cabelos e o 
médico sacudia a cabeça: “Nem pensar” .

Em breve estaremos menos doentes: células- 
tronco e chips vão nos consertar de imediato, ou 
evitar os males. Teremos de descobrir o que fazer 
com tanto tempo de vida a mais que nos será 
concedido... [...]

Quem sabe nos mataremos menos, se as 
drogas forem controladas e a miséria extinta. Não 
creio em igualdade, mas em dignidade para todos. 
Talvez haja menos guerras, porque de alguma forma 
seremos menos violentos.

[...]
As crianças terão outras memórias, outras 

brincadeiras, outras alegrias; os adultos, novas 
sensações e possibilidades. Mas as emoções 
humanas, estas eu penso que vão demorar a mudar. 
Todos vão continuar querendo mais ou menos o 
mesmo: afeto, presença, sentido para a vida, alegria. 
Desta, por mais modernos, avançados, biônicos, 
quânticos, incríveis, não podemos esquecer. Ou não 
valerá a pena nem um só ano a mais, saúde a mais, 
brinquedinhos a mais. Seremos uns robôs cinzentos 
e sem graça!

Lya Luft, Veja. São Paulo, 2 de março, 2011, p.24

(  CONHECIMENTOS BÁSICOS )

Pela leitura do texto, compreende-se que:

A)
apresentavam  menos doenças, como a 
obesidade.

B)
facilmente solucionado pelo médico de família.

C)
poderão controlar as nossas emoções.

D)
ser humano enfrenta no momento.

E)
continuará desejando as mesmas coisas.

(Questão 01 )------------------------------------------------------------

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

Se no trecho “Hoje andam incrivelmente rápidas, 
atingindo usos e costumes, ciência e tecnologia, com 
reflexos nas mais sofisticadas e nas menores coisas 
COM QUE lidamos.” for trocado o verbo lidar pelo 
verbo conversar, também será necessário trocar as 
palavras destacadas por:

A) pela qual.

B) cujas as.

C) de que.

D) em que.

E) sobre as quais

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Em uma das opções a seguir o termo destacado 
funciona como sujeito. Identifique-a.

A) “ESTAS eu penso que vão demorar a mudar.”

B) “Fechar-se a ELAS é morrer estando vivo.”

C) “de vez em quando NOS pegamos dizendo”

D) “Talvez haja menos GUERRAS”

E) “Sempre me fascinaram AS MUDANÇAS”

(Questão 04 )-

“às vezes retorno à caverna.” , a autora faz uso de 
uma figura de linguagem chamada:

A) eufemismo.

B) hipérbole.

C) antítese.

D) personificação.

E) metáfora.



(Questão 05 )------------------------------------------------

O elemento destacado em ANTIbiótico significa

A) oposição.

B) movimento para dentro

C) repetição.

D) embaixo de.

E) movimento para trás.

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

A conjunção destacada em: “Quem sabe nos 
mataremos menos, SE as drogas forem controladas e 
a miséria extinta.” introduz uma oração que expressa 
ideia de:
A) consequência.

B) causa.

C) condição.

D) conformidade

E) comparação.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

A última vírgula do trecho: “As crianças terão outras 
memórias, outras brincadeiras, outras alegrias; os 
adultos, novas sensações e possibilidades.” foi 
empregada para:

A) separar o vocativo.

B) separar elementos de mesma função sintática.

C) indicara omissão de uma palavra.

D) marcar o aposto.

E) separar orações coordenadas.

(Questão 08 )---------------------------------------------------------

A conjunção destacada em “Nossa visão de mundo 
se transforma, MAS penso que não no mesmo ritmo”, 
pode ser substituída sem alteração de sentido, por:

A) por isso.

B) logo.

C) portanto.

D) no entanto.

E) por conseguinte.

Assinale a opção em que a palavra destacada foi 
acentuada segundo a mesma regra de acentuação 
de SAÚDE.

(Questão 09 )------------------------------------------------------------

A) Esse é um recurso muito ÚTIL.

B) Ele chegou SÓBRIO à casa dos pais.

C) Ela tirou todas as coisas de dentro de um BAÚ

D) Aquele instrumento é muito VERSÁTIL.

E) Esse animal é um RÉPTIL.

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que a classe gramatical da 
palavra ou locução destacada foi corretamente 
indicada entre parênteses.

A) “ÀS VEZES avanço” (locução adverbial de modo)

B)
(adjetivo)

C)
(substantivo)

D)
ajuda” (pronome indefinido)

E)
de intensidade)

(- Raciocínio Lógico e Matemático )

(Questão 11

Considere a proposição “Antônio trabalha, mas não 
recebe o suficiente”. Nela, o conectivo lógico é:

A) condicional.

B) disjunção exclusiva.

C) conjunção.

D) bicondicional.

E) disjunção inclusiva.



Se a cantora Alcione é maranhense, então ela é 
nordestina com muito orgulho, portanto:

A)
orgulho, então ela não é maranhense.

B) ..................  ..................................................
orgulho, então ela não é maranhense.

C)
não é nordestina com muito orgulho.

D)
orgulho, então ela é maranhense.

E)
ela é nordestina com muito orgulho.

(Questão 12 )------------------------------------------------------------

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

Considere que as seguintes afirmações são 
verdadeiras:

“Algum maranhense é pescador.”
“Todo maranhense é trabalhador.”

Assim pode-se afirmar, do ponto de vista lógico, que:
A) Algum maranhense trabalhador é pescador

B)
trabalhador

C) Todo maranhense trabalhadoré pescador

D) Algum maranhense pescador não é trabalhador

E) Todo maranhense pescador não é trabalhador

(Questão 14

No carnaval 2016, no Maranhão, os foliões foram 
entrevistados sobre dois tipos de danças e o 
resultado foi registrado na tabela a seguir:

Danças Percentual
Tambor de crioula 40%
Reggae 64%
Tambor de crioula e Reggae X
Outros 8%

De acordo com a tabela, o percentual de foliões que 
optaram pelos dois tipos de dança foi:

A) 14%.

B) 12%.

C) 4%.

D) 20%.

E) 8%.

Isabela, Flávia e Leonardo combinaram de se 
inscrever em um concurso. Depois do período de 
inscrições, os três fizeram as seguintes afirmações:

- Isabela: Não é verdade que Flávia e Leonardo se 
inscreveram no concurso.

- Flávia: Se Isabela não se inscreveu no concurso, 
então Leonardo se inscreveu no concurso.

- Leonardo: Eu não me inscrevi no concurso, mas 
Isabela ou Flávia se inscreveram no concurso.

Se somente a afirmação de Flávia é falsa, então é 
correto afirmar que:

A) Isabela e Flávia não se inscreveram no concurso.

B) Isabela se inscreveu no concurso.

C) Isabela e Leonardo se inscreveram no concurso.

D) Flávia se inscreveu no concurso.

E) Leonardo se inscreveu no concurso.

(Questão 15

(Questão 16 )-

Dizer que “Alexandre foi aos Lençóis Maranhenses, 
se e somente se, fez sol” é logicamente equivalente 
dizerque:

A)
Lençóis Maranhenses.

B) -
Lençóis Maranhenses.

C)
então fez sol.

D)
fez sol.

E)
então não fez sol.



Dados do Ministério da Saúde mostram uma redução, 
entre março e abril de 2015, de 47,2% no número de 
casos de dengue no Maranhão. Em março foram 
registrados 2.281 registros da enfermidade no 
estado.
Fonte: http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/05/ - 
08/02/16-19h(modificado)

De acordo com o texto, o número aproximado de 
casos de dengue no Maranhão em abril do mesmo 
ano, foi:

(Questão 17

A) 1.077

B) 1.188

C) 3.357

D) 1.100

E) 1.204

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

Três primos: Amanda, Gabriela e Luiz viajaram para o
Maranhão, cada qual, em um único meio de
transporte. Considerem-se as informações a seguir:

- as hospedagens dos três serão: hotel, pousada e 
casa de amigos.

- os transportes utilizados por eles na viagem serão: 
avião, automóvel e ônibus.

- Luiz se hospedará na casa de amigos

- Amanda viajará de ônibus, para o Maranhão.

- o primo que se hospedará no hotel viajará de avião 
para o Maranhão.

De acordo com as informações, pode-se concluir que:

(Questão 19 }

Nas primeiras três horas de atendimento, em um 
hospital, um funcionário registrou o número de 
atendimentos. Sabe-se que, na 1a hora, foi atendida a 
metade do total de pacientes e, na 2a hora, a quarta 
parte dos pacientes restantes. Se na 3a hora foram 
atendidos os últimos 21 pacientes, então o total de 
pacientes atendidos foi:

A) 56.

B) 45.

C) 51.

D) 48.

E) 42.

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

Alguns turistas capixabas, durante o Carnaval de 
2016, no Maranhão, visitaram pelo menos uma das 
três praias a seguir:

S: Praia de São Marcos 
G: Praia da Guia 
M: Praia do Meio.

A quantidade de turistas capixabas, desse grupo, foi 
registrada, por praia, na tabela a seguir:

Praias Número de turistas
S 55
G 40
M 60

S e G 25
S e M 30
G e M 20

S. G e M 15

De acordo com a tabela anterior, o número de turistas 
capixabas que visitaram exatamente duas praias, foi:

A) Amanda não se hospedará na pousada.

B) Amanda se hospedará em um hotel.

C) Luiz viajará de avião para o Maranhão.

D) Gabriela viajará de automóvel para o Maranhão

E) Gabriela se hospedará em um hotel.

A) 75

B) 60

C) 45

D) 55

E) 30

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2015/05/


(- Legislação Aplicada ao SUS )

(  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

De acordo com as diretrizes do SUS previstas na 
Constituição Federal, o atendimento integral deve 
priorizar as atividades:

A) preventivas.

B) assistenciais.

C) curativas.

D) complementares.

E) especializadas.

(Questão 22 )---------------------------------------------------------

A respeito dos Conselhos de Saúde é correto afirmar 
que são órgãos:

A) individuais.

B) temporários.

C) consultivos.

D) deliberativos

E) legislativos.

Considerando as disposições do Decreto n° 7.508, de
28 de junho de 2011, analise as afirmativas a seguir.

I. As Comissões Intergestores são instâncias de 
pactuação consensual entre os entes federativos 
para d e fin iç ã o  das reg ras  da ges tão  
compartilhada do SUS.

II. Os serviços de saúde específicos para o 
atendimento da pessoa que, em razão de agravo 
ou de situação laborai, necessita de atendimento 
especial são denominados Porta de Entrada.

III. As Redes de Atenção à Saúde são definidas 
como o espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de Municípios limítrofes.

Está correto apenas o que se afirma em:

(Questão 23 )------------------------------------------------------------

A) II.

B) III.

C) II e III

D) I e II.

E) I

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

De acordo com o Decreto n° 7.508, de 28 de junho 
de 2011, sobre o Planejamento da Saúde é correto 
afirmarque:

A) é obrigatório para os entes públicos.

B) é indiferente para a iniciativa privada.

C) deve ser elaborado pelos Conselhos de Saúde.

D) deve ser descendente e integrado.

E) é aprovado pelas Comissões Intergestores.

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

Assinale a alternativa que corresponde ao sistema de 
saúde do SUS que possibilita a apresentação e o 
p r o c e s s a m e n t o  m e n s a l  d a s  A l H s  d o s  
estabelecimentos de saúde públicos, conveniados e 
contratados.

A) Sistema de InformaçõesAmbulatoriais.

B) Sistema de Gestão Financeira.

C) Sistema de Apoio à Construção da Gestão.

D) Sistema de Informação de Atenção Básica.

E) Sistema de Informações Hospitalares.



(Questão 27 ) ■

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

Todos os profissionais envolvidos na fase intra- 
operatória são responsáveis por fornecer e manter 
um ambiente seguro. Aadesão à prática asséptica faz 
parte dessa responsabilidade. Assinale a alternativa 
que apresenta um dos princípios básicos da técnica 
asséptica.

A)
uma zona estéril. A mesa coberta com os campos 
é toda estéril. Durante a aplicação dos campos 
cirúrgicos sobre uma mesa ou sobre o paciente, o 
campo cirúrgico estéril é fixado bem abaixo da 
superfície a ser coberta e é posicionado de trás 
para frente.

B)
campo estéril através de métodos que preservam 
a esterilidade dos artigos e a integridade do 
campo estéril. Depois que uma embalagem 
estéril é aberta, as bordas ainda são 
consideradas estéreis.

C)
considerados estéreis na parte frontal, desde o 
tórax até o nível do campo estéril. As mangas não 
são consideradas estéreis.

D)
não estéreis para estéreis e da área estéril para a 
área não estéril.

E)
deve causar contaminação do campo. As áreas 
estéreis devem ser mantidas dentro do campo de 
visão durante o movimento ao redor da área. 
Uma distância de pelo menos 30 cm do campo 
estéril deve ser mantida para evitar a 
contaminação inadvertida.

O decreto no 94.406, de 8 de junho de 1987 
regulamenta a Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986, 
que dispõe sobre o exercício da enfermagem e dá 
outras providências. Conforme este decreto uma das 
atividades do técnico de enfermagem é:

A)
programação, orientação e supervisão das 
atividades de assistência de enfermagem.

B)
normal.

C)
por via oral e parenteral.

D)
prevenção e controle sistemático de danos que 
possam ser causados aos pacientes durante a 
assistência de enfermagem.

E)
apropriada à assistência de saúde.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

As infecções relacionadas à assistência à saúde 
(IRAS) são adquiridas durante o processo de cuidado 
em um hospital ou unidade de saúde que não 
estavam presentes ou em encubação na admissão 
do paciente. Marque a alternativa que apresenta, 
respectivam ente, os fa tores de risco e as 
manifestações clínicas ocasionadas pela infecção 
hospitalar.

A)
infecção urinária.

B)
pneumonia.

C)
cirúrgico.

D)
corrente sanguínea.

E)
tuberculose.



(Questão 29 ) -

A p reva lênc ia  de in fecções  s ex ua lm en te  
transmissíveis em situação de violência sexual é 
elevada. A medicação usada na profilaxia da 
gonorre ia visando ao contro le de doenças 
sexualmente transmissíveis, é:

A) nistatina.

B) metronidazol.

C) cefalotina.

D) amoxicilina.

E) ceftriaxona.

(Questão 30 )-

A obesidade vem afetando cada vez mais a 
população, principalmente, ocidental, afetando 
ambos os sexos e todas as faixas de idade. É um dos 
fatores de maior risco para o adoecimento. As 
doenças endócrinas associadas ao excesso de 
peso, são, EXCETO:

A) síndrome de ovário policísticos.

B) síndrome de Cushing.

C) deficiência de hormônio do crescimento.

D) doença de Graves.

E) hipotireoidismo.

(Questão 31 )-

A intermação é uma emergência médica aguda. Com 
relação a esse quadro clínico marque a forma de 
tratamento correto para ela.

A)
esponjas embebidas de água fria.

B)
para preservara permeabilidade da via aérea.

C) Reposição líquida.

D) Usar cobertores aquecidos.

E) Administrar oxigênio suplementar por máscara.

(Questão 32 ) -

Os primeiros socorros para picada de cobra são 
importantes porque podem salvar a vida da vítima. 
Um dos primeiros cuidados que o técnico deve ter 
com a chegada dessa vítima é:

A)
cobertores.

B)
abrirtodasas portas e janelas.

C) remover itens constritivos, como anéis.

D) realizar lavagem gástrica.

E) aplicargeloetorniquete.

(Questão 33 )-

A notificação compulsória deve ocorrer no caso das 
seguintes doenças:

A) coqueluche ecriptococose.

B) candidíaseeestrongiloidíase.

C) herpes simples e sífilis congênita.

D) botulismoe cancro mole.

E) botulismo e síndrome da rubéola congênita.

(Questão 34 )-

É considerada contraindicação para administração 
da vacina tríplice virai:

A)
antiviral.

B) convalescença de doenças agudas.

C) mulheres grávidas.

D) uso de corticosteroides inalatórios ou tópicos.

E)
ou inflamação no lugar da injeção em dose 
anterior.



Sobre a insulinoterapia é correto afirmar:

A)
braços, abdome, coxas e nádegas. A velocidade 
de absorção varia conforme o local da aplicação, 
sendo mais rápida no abdome, intermediária nos 
braços e mais lenta nas coxas e nádegas.

B)
pré-prandial, escolhe-se uma insulina de curta 
ação ou rápida, enquanto que, para o tratamento 
da hiperglicemia associada à refeição, seleciona- 
se insulina basal (intermediária ou lenta).

C)
contraindicadas após o início do uso de insulina.

D)
porvia subcutânea.

E)
grávidas com diabetes mellitos tipo 1 e 2.

(Questão 35 )------------------------------------------------------------

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

A determinação do pulso é parte integrante de uma 
avaliação cardiovascular. Pode ser considerado 
normal o seguinte índice de frequência cardíaca na 
criança:

A) d e 8 a n o s -6 0 a  100 bpm.

B) d e 2 a n o s -7 5 a  115bpm.

C) de 11 meses-8 0  a 100 bpm.

D) de 10a n o s -7 0a  170bpm.

E) recém -nata-70a 170 bpm.

A baciloscopia é o exame básico para diagnóstico da 
tuberculose e também é utilizado para acompanhar a 
evolução bacteriológica do paciente pulmonar 
inicialmente positivo, durante o tratamento. Sobre a 
baciloscopia é correto afirmar:

A)
em ambiente refrigerado com temperatura 
de24°C.

B)
faringe ou por aspirações de secreções nasais.

C) É necessário jejum de 8 horas para a realização 
do exame.

D)
resíduos alimentares. Isto é conseguido através 
da escovação dos dentes e uso de antisséptico 
oral.

E)
duas amostras de escarro: uma por ocasião da 
primeira consulta, e a segunda na manhã do dia 
seguinte, ao despertar.

(Questão 37 )------------------------------------------------------------

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

A respiração é o mecanismo que o corpo utiliza para 
realizar a troca de gases entre a atmosfera e o sangue 
e entre o sangue e as células. Ao receber um paciente 
adulto com a frequência respiratória de 32 
respirações por minuto, o técnico de enfermagem 
deverá realizar o registro de enfermagem com a 
terminologia:

A) dispneia.

B) taquipneia.

C) hiperpneia.

D) taquicardia.

E) bradipneia



A fase pré-operatória é o período de tempo desde 
quando a decisão para intervenção cirúrgica ocorre 
até o paciente ser transferido para a mesa na sala de 
operação. São cuidados de enfermagem com o 
paciente na fase pré-operatória, EXCETO:

A)
como joias e entregar ao acompanhante do 
paciente.

B)
e sinais vitais.

C)
da cirurgia, para prevenir aspiração.

D)
mínimo 6 horas antes da cirurgia, em menor área 
possível.

E)
quando prescritos.

(Questão 39 )------------------------------------------------------------

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

Sobre os indicadores de acompanhamento da 
eficácia do processo de esterilização, assinale a 
alternativa INCORRETA.

A)
ut i l izadas para d i fe renc ia r  os pacotes 
processados dos não processados.

B)
registro de parâmetros, tempo, temperatura e 
pressão durante a esterilização.

C)
indicadores químicos de maior confiabilidade, 
pois foram projetados para reagir com todos os 
parâmetros críticos do processo de esterilização.

D)
eficácia do sistema de vácuo nas autoclaves de 
pré-vácuo.

E)
número de esporos bacterianos para assegurar a 
eficácia da esterilização.


