
LÍNGUA PORTUGUESA
1) Em qual oração abaixo o uso da crase está 
CORRETA segundo a norma culta da língua 
portuguesa?

A) Sairei às três horas do trabalho.
B) Carreguei à vassoura até a cozinha.
C) Vou à pé para casa.
D) Dei o livro à esta menina ontem.
E) Solicito à vossa presença.

2) Assinale a opção em que o termo destaca-
do foi corretamente analisado:

A) Juliana anda apreensiva. (Predicativo do  
     sujeito).
B) São horríveis essas cosias. (Predicativo  
     do objeto)
C) O trem chegou atrasado. (Predicativo do  
     objeto).
D) Maria comprou rosas perfumadas. (Pre-        
     dicativo do sujeito).
E) Ele acha-se um gênio. (Predicativo do  
     sujeito).

3) Assinale a questão em que existam pala-
vras usadas no sentido conotativo:

A) Ela ficou uma fera quando soube da notí- 
     cia.
B) Os domadores conseguiram enjaular a  
     fera.
C) Ninguém limpou a casa.
D) Eu não tenho capital para isso.
E) Eu sempre ando pelos caminhos mais  
     difíceis.

4) Todas as orações a seguir apresentam 
predicado verbo-nominal, exceto:

A) As meninas acabaram o trabalho cansa- 
    das.
B) Maria completou a prova feliz.
C) Todos o chamam de ingrato.
D) Eu quero viajar pela Europa.
E) Nós consideramos esta chave dis-         
     pensável.

5) “ Nunca ninguém sentou nesse sofá.” Qual é 
o sujeito e o tipo de sujeito dessa oração:

A) Ninguém/ simples.
B) Nunca/simples.
C) Nunca ninguém/ composto
D) Nunca ninguém/ simples.
E) Ninguém/ indeterminado.

6) Assinale a sentença correta:

A) Moro numa casa germinada.
B) De uma boa palavra germina o bem.
C) Houveram problemas de difícil solução.
D) Nomearam Jaqueline no cargo de assis- 
     tente administrativa.
E) Ao invés de jantar, saiu com a Juliana.

7) A análise morfológica da frase: “Os dois 
meninos brincam na rua. ” é respectivamente:

A) Artigo, numeral, substantivo, verbo, prep- 
    osição, substantivo.
B) Sujeito composto, verbo intransitivo, com- 
     plemento adverbial de lugar.
C) Complemento nominal, substantivo, verbo,  
     artigo, objeto direto.
D) Sujeito simples, verbo transitivo direto,  
     objeto direto.
E) Sujeito simples, verbo intransitivo direto,  
     complemento adverbial de lugar.

8) São palavras parônimas:

A) Almoço/almoço, o cabeça/a cabeça, colher/
colher.
B) Acender/ascender, paço/passo, espiar/ex-
piar.
C) Coser/cozer, sexta/cesta, tacha/taxa.
D) Absolver/absorver, emergir/imergir, imigrar/
emigrar.
E) Cedo/cedo, caminho/caminho, livre/livre.

9) São palavras homógrafas:

A) Almoço/almoço, o cabeça/a cabeça, colher/ 
     colher.
B) Acender/ascender, paço/passo, espiar/ex- 
     piar.
C) Coser/cozer, sexta/cesta, tacha/taxa.
D) Absolver/absorver, emergir/imergir, imigrar/ 



     emigrar.
E) Cedo/cedo, caminho/caminho, livre/livre.

10) Assinale a alternativa que apresente o 
antônimo dos advérbios depressa, bem, muito, 
cedo, respectivamente:

A) Devagar, mal, pouco, tarde.
B) Lentamente, mau, intenso, tardio.
C) Rapidíssimo, boníssimo, muitíssimo, cedin-    
ho.
D) Lentíssimo, mal, muitíssimo, ao aman- 
     hecer.
E) Rápido, excelentemente, vários, alvorecer.

MATEMÁTICA
11) Uma empresa tem produção em massa 
de determinado perfume e este mês produziu 
3.200 litros desse perfume. Se o frasco para 
o acondicionamento do perfume tem 40 cm3 
então, quantos frascos serão necessários para 
colocar toda a produção?

A) 80
B) 800
C) 8.000
D) 80.000
E) 800.000

12) No banheiro de Maria há um vazamento 
na torneira da pia com o desperdício de 200 ml 
de água por dia. Maria está preocupada com 
o consumo de água no final do mês. Nesse 
contexto quantos litros de água serão desper-
diçados nos próximos 15 dias?

A) 0,03 litros
B) 0,3 litros
C) 3 litros
D) 30 litros
E) 0,003 litros

13) Ao somar 2,4 km mais 82 hm mais 12,5 
dam vamos obter qual medida em metros?

A) 96,9 metros
B) 969 metros
C) 3.725 metros
D) 5.969 metros
E) 10.725 metros

14) Sabendo que uma aplicação de R$ 
40.000,00 produziu um montante de R$ 
44.152,52 ao término de um bimestre, qual a 
taxa mensal composta relativa aos juros da 
aplicação?

A) 5,0234%
B) 5,0625%
C) 5,0499%
D) 5,0723%
E) 5,0821%

15) Qual é a taxa de juros mensal paga por 
uma instituição onde o aplicador recebeu após 
2 anos o montante de R$ 45.666,57, sendo 
que R$ 25.666,57 refere-se a juros?

A) 3,5% a.m.
B) 4,5% a.m.
C) 4% a.m.
D) 3% a.m.
E) 2,9% a.m.

16) Qual a capacidade de litros de uma caixa 
d´água em forma de paralelepípedo retângulo 
medindo 1,2 m de largura, por 1 m de altura,  
por 0,7 m de lado?

A) 84 litros
B) 8,4 litros
C) 840 litros
D) 8.400 litros
E) 0,84 litros

17) Considere um triângulo equilátero com 
perímetro igual a 24 cm. Utilizando essas in-
formações, qual a área do triângulo em cm²?

A) 15√3  cm²
B) 16√3  cm²
C) 17√3  cm²
D) 18√3  cm²
E) 19√3  cm²

18) Numa gincana, ganha quem subir primeiro 
uma rampa conforme a figura abaixo, ou seja, 
o participante de sair do ponto A e chegar até 
o ponto C. João está participando dessa gin-
cana e andou do ponto A até o ponto E cuja 
distância corresponde a 12,3 m. Quando che-

gou ao ponto E, ele sabe que a altura da ram-
pa é 1,5m. Nessas condições, quantos metros 
João ainda precisa caminhar para chegar até 
o ponto C?

A) 18,5 m
B) 19,5 m
C) 20,5 m
D) 21,5 m
E) 22,5 m

19) De acordo com a expressão  
e considerando-se as relações fundamentais 
trigonométricas, podemos afirmar que a ex-
pressão é igual a:

A) 1
B) 1 + sen θ
C) - 1 + sen θ
D) 1 - sen θ
E) sen θ

20) Considerando as relações fundamentais 
da trigonometria, a expressão,
w=(sec x-cos x)(cossec x-sen x)(tg x+cotg x)
pode equivalente a:

A) sec x + 1
B) sen x + 1
C) cos x + 1
D) tg x + 1
E) 1

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

21) A caixa térmica é ultilizada nas seguintes 
situaçõe, exceto:

A) Na sala de vacina para conservar os imu-
nobiológicos previstos para o dia de trabalho.
B) Nas atividades de vacinação extramuros 
em campanhas, intencificações e bloqueios.
C) No transporte de imunobiológicos numa in-
stancia da rede de frios para outra, ou para re-
manejamento entre um serviço e outro.
D) Nas situações de emergência, como por ex-
emplo, em razão de corte de energia elétrica 
quando da alteração da faixa de temperatura 
ideal para armazenamento dos imunobiológi-
cos.
E) Levar a caixa extra com bobinas para re-
posição.

22) O controle de temperatura é feito mediante 
a verificação sistemática dos termômetros. Na 
sala de vacinação, nos postos de vacinação 
fixos e volantes, por ocasião das atividades 
extramuros em campanhas, intensificações e 
bloqueios, bem como no transporte, os imuno-
biológicos devem ficar entre:

A) – 20 °C
B) 0 °C   a  +5 °C
C) + 1 °C   a  +4 °C
D) +2 °C  a  +8 °C
E) +1 °C   a  +8 °C

23) Evento adverso pós vacinação é qualquer 
ocorrência clínica indesejável em individuo 
que tenha recebido um imunobiológico. Quais 
são os eventos adversos à vacinação consid-
erados graves:

A) Hospitalização por pelo menos 24 horas, 
exames complementares e tratamento médi-
co.
B) Apenas exames complementares e trata-
mento.
C) Hospitalização por pelo menos 24 horas, 
disfunção ou incapacidade significativa o /ou 
persistente (sequela), risco de morte (neces-
sidade de intervenção imediata para evitar o 
óbito.



D) Exames complementares, hospitalização 
por pelo menos 24 horas, risco de morte , óbi-
to.
E) Tratamento médico, hospitalização por pelo 
menos 24 horas, óbito.

24) A atribuição do Enfermeiro na atenção ao 
pré-natal é, exceto:

A) Orientar as mulheres e suas famílias sobre 
a importância do pré-natal, da amamentação e 
da vacinação.
B) Realizar teste rápido
C) Prescrever medicações padronizadas para 
o programa de pré-natal (sulfato ferroso, acido 
fólico), além de medicamentos padronizados 
para o tratamento das DSTs, conforme proto-
colo de abordagem sindrômica).
D) Encaminhar toda a gestante ao serviço de 
saúde, buscando promover sua captação pre-
coce para a primeira consulta, e monitorar as 
consultas subsequentes.
E) Orientar as gestantes e a equipe quanto 
aos fatores de risco e à vulnerabilidade.

25) Para um bom acompanhamento de pré-na-
tal é necessário que sejam solicitados exames 
complementares na primeira consulta. Quais 
são eles?

A) Hemograma, TGO,TGP, glicemia de jejum, 
exame de secreção vaginal.
B) Hemograma, tipagem sanguínea, glicemia 
de jejum, urina, parasitológico de fezes .
C) Hemograma,ECG, TGO,TGP, parcial de uri-
na.
D) Glicemia de jejum, TAP, KPTT, parasitológi-
co de fezes
E) Hemograma , ultrassom, teste rápido de 
hepatite B.

26) Dificuldades com o aleitamento materno 
no período puerperal exceto:

A) Pega correta do mamilo
B) Fissura
C) Mastite
D) Mamas ingurgitadas
E) Pega incorreta do mamilo

27) O Ministério da Saúde, por meio do Pro-
grama Nacional de Imunização ampliou o 
Calendário  de  Vacinação com a introdução 
da vacina quadrivalente  papiloma virus huma-
no (HPV) no Sistema Ùnico de Saúde (SUS), 
para a prevenção do câncer de colo de úte-
ro. Para que estas adolescentes estejam di-
retamente protegidas contra o câncer de colo 
de útero deverão tomar vacina no esquema 
recomendado abaixo:

A) 1ª dose inicial será ofertada para adoles-
centes de 9 a 13 anos de idade, 2ª dose ad-
ministrada 6 meses após a 1ª dose e a 3ª dose 
administrada após a 1ª dose.
B)  1ª dose inicial será ofertada para adoles-
centes de 9 a 13 anos de idade, 2ª dose ad-
ministrada 6 meses após a 1ª dose e a 3ª dose 
administrada cinco anos após a 1ª dose.
C) 1ª dose inicial será ofertada para adoles-
centes de 9 a 13 anos, 2ª dose administrada 6 
meses após a 1ª dose.
D) 1ª dose inicial será ofertada para adoles-
centes de 9 a 11 anos, 2ª dose 9 meses após a 
1ª dose e a 3ª dose administrada 3 anos após 
a 1ª dose.
E) 1ª dose inicial será ofertada para adoles-
centes de 9 a 15 anos, 2ª dose administrada 5 
anos após a 1ª dose.

28) Ao nascer o Rn precisa de proteção e se-
gundo o calendáro vacinal do Ministério da 
Saúde quais são as vacinas que eles recebem:

A) hepatite B, pentavalente,febre amarela
B) meningocócica C, febre amarela
C) hepatite B, BCG
D) hepatite B , pentavalente
E) hepatite B, pneumocócica

29) Tendo como base a lei 8.080 (19 de setem-
bro de 1990) seguindo os princípios do SUS “ 
Universalidade” é:

A) Democratização do conhecimento do pro-
cesso de saúde/doença e dos serviços , estim-
ulando a organização da comunidade para o 
efetivo exercício do controle social na gestão 
do sistema.
B)Eficiência na capacidade de resolução das 
ações e serviços de saúde através da assistên-
cia integral, contínua e de boa qualidade.

C) Conjunto articulado e contínuo de ações e 
serviços preventivos e curativos, indivíduos e 
coletivos tem todos os níveis de complexidade 
do sistema.
D) Acesso garantido aos serviços de saúde 
para toda a população, em todos os níveis de 
assistência, sem preconceitos ou previlégios.
E) Responsabilização mútua entre os serviços 
de saúde  e a comunidade e estreitamento do 
vínculo entre as equipes de profissionais e a 
população.

30) Criado em 1994, o PSF, modelo de atenção 
primária adotado em quase toda a totalidade do 
país, veio atender necessidades fundamentais 
para o desenvolvimento da atenção primária e 
educação em saúde , reduzindo os problemas 
dos serviços públicos de saúde. Para isso pre-
cisa-se de uma equipe multiprofissional com-
posta por:

A) 1 médico, 1 enfermeiro,2 auxiliares de en-
fermagem, 6 ACS, 1 dentista e 1 ACD.
B)1 médico,1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfer-
magem, 1 dentista , 2ACS.
C) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfer-
magem, 3 ACS.
D) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfer-
magem, 1 dentista, 5 ACS.
E) 1 médico, 1 enfermeiro, 1 auxiliar de enfer-
magem, 5 ACS.


