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NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XIII.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos
chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em
mim o gosto sutil. [...]
Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a
tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela
ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para
baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma
gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro.
É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário
pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo
desaparecer antes do chute. Sem graça.
Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa;
eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...
- Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]
Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista,
uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que
arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já
me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos
de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando.
- Bom rapaz. Bom rapaz.
Como se isso estivesse me interessando...
Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas.
Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e
Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempre). [...]
Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo
prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação
boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem
diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase
respondi...
- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas
de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade,
meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não
conheço chutador mais fino.
(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia:
gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996)

Vocabulário:
Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por
seus livros de ficção científica.
Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição
de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a
ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade
de revolução.
1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma
oposição básica entre dois comportamentos que
os caracterizam. Assinale a alternativa em que se
transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse
contraste.
a) “Chutar tampinhas que encontro no caminho” (2º§)/
“-Bom rapaz. Bom rapaz.” (6º§).
b) “Meu irmão, tino sério, responsabilidades”(3º§)/ “Faço
serão, fico até tarde.” (8º§).
c) “Você é um largado.” (4º§)/ “Como se estivesse me
interessando” (7º§).
d) “Meio burguês, metido a sensato.” (3º§)/ “Aluado,
farrista” (5º§).
e) “Cá no bairro minha fama andava péssima.” (5º§)/
“Onde se viu essa, agora!” (4º§).
2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a
construção “Nos começos chutava tudo o que achava.”
que evidencia uma construção incomum marcada por
uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo
sugere que:
a) o personagem não pode delimitar quando a mania
começou.
b) é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro
chute.
c) não se trata de uma atitude exclusiva do personagem
narrador.
d) não houve um início, de fato, para a prática dessa
mania.
e) foram várias situações em que se chutava tudo que
achava.

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é
alternada com o modo pelo qual os outros o veem.
Assim, percebe-se que o rótulo de “Bom rapaz. Bom
rapaz.” (6º§) deve-se ao fato de o narrador:
a) dedicar-se ao chute de tampinhas.
b) ler o livro de um autor famoso.
c) ter uma péssima fama no bairro.
d) passar a cumprimentar as senhoras.
e) conseguir um emprego noturno.
4) Em “Há algum tempo venho afinando certa mania.”
(1º§), nota-se que o termo destacado pertence à
seguinte classe gramatical:
a) substantivo.
b) adjetivo.
c) pronome.
d) advérbio.
e) interjeição.
5) No terceiro parágrafo, no trecho “Ele, a camisa; eu,
o avesso.”, foi empregado um recurso coesivo que
confere expressividade ao texto. Trata-se da:
a) elipse.
b) anáfora.
c) catáfora.
d) repetição.
e) sinonímia.
6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a
seu lado no lotação, o narrador revela uma visão:
a) objetiva.
b) depreciativa.
c) idealizada.
d) contestadora.
e) indiferente.
7) A oração “Depois que arrumei ocupação à noite,”(5º§) é
introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta
o mesmo valor semântico da seguinte conjunção:
a) porquanto.
b) conforme.
c) embora.
d) quando.
e) pois.
8) O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem
nos rostos sorrisos de confiança.“ (5º§) justifica-se
pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo:
a) Entregou o documento às meninas.
b) Manteve-se sempre fiel às suas convicções.
c) Saiu, às pressas, mas não reclamou.
d) Às experiências, dedicou sua vida.
e) Deu um retorno às fãs.
9) No último parágrafo, o período “- Olhe: sou um cara que
trabalha muito mal.” é composto e sua última oração
pode ser classificada como:
a) subordinada adjetiva.
b) subordinada adverbial.
c) coordenada sindética.
d) subordinada substantiva.
e) coordenada assindética.
10) A locução verbal “venho afinando”, presente no
primeiro período do texto, constrói um sentido de ação:
a) passada e concluída.
b) que ainda será realizada.
c) pontual e ocorrida no presente.
d) com ideia de continuidade.
e) passada que não mais se realiza.
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração
que representa o que ainda resta da tarefa é:

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,
autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu
suas competências. No que diz respeito a essas
competências definidas pela legislação, analise as
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso
(F).
( ) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos
hospitais universitários e federais e a outras instituições
congêneres, com implementação de sistema de gestão
único com geração de indicadores quantitativos e
qualitativos para o estabelecimento de metas
( ) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa
de instituições federais de ensino superior e de
outras instituições congêneres, cuja vinculação com o
campo da saúde pública ou com outros aspectos da
sua atividade torne necessária essa cooperação, em
especial na implementação das residências médica,
multiprofissional e em área profissional da saúde, nas
especialidades e regiões estratégicas para o Poder
Executivo
( ) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar
serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no
âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)
( ) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento
em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos
hospitais universitários federais e a outras instituições
congêneres
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) F, V, F, F
b) V, F, V, V
c) V, F, V, F
d) V, V, V, F
e) F, F, V, F

a)

21
50

b)

42
100

c)

29
50

d)

27
50

e)

31
50

12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se
que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir
à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores
opinaram, então o total deles que não gostam nem de
TV e nem de ir à academia é:
a) 32
b) 55
c) 14
d) 36
e) 43
13) De
acordo
com
a
sequencia
lógica
3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
a) 20
b) 21
c) 22
d) 23
e) 24
14) Considerando a frase “João comprou um notebook e
não comprou um celular”, a negação da mesma, de
acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
a) João não comprou um notebook e comprou um celular
b) João não comprou um notebook ou comprou um celular
c) João comprou um notebook ou comprou um celular
d) João não comprou um notebook e não comprou um
celular
e) Se João não comprou um notebook, então não comprou
um celular

17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº
12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos
recursos da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares) assinale a alternativa INCORRETA.
a) As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos
b) Doações, legados, subvenções e outros recursos que
lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de
direito público ou privado
c) As receitas decorrentes dos acordos e convênios que
realizar com entidades nacionais e internacionais
d) Recursos oriundos de dotações consignadas no
orçamento da União, Estados e Municípios
e) As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais
como aluguéis, foros, dividendos e bonificações

15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o
valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas
condições, o valor lógico da proposição r na proposição
composta {[q v (q ^ ~p)] v r} cujo valor lógico é verdade,
é:
a) falso
b) inconclusivo
c) verdade e falso
d) depende do valor lógico de p
e) verdade
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18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares – EBSERH, determina quais são
seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO
poderá participar da composição destes órgãos. Analise
os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no
que concerne aos impedimentos.
I. Os declarados inabilitados para cargos de administração
em empresas sujeitas a autorização, controle e
fiscalização de órgãos e entidades da administração
pública direta e indireta.
II. Os que houverem sido condenados por crime
falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de
corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato,
contra a economia popular, contra a fé pública, contra
a propriedade ou que houverem sido condenados à
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos.
III. Os que detiveram o controle ou participaram da
administração de pessoa jurídica concordatária, falida
ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à
data da eleição ou nomeação, ainda que na condição
de síndico ou comissário.
IV. Os que detenham controle ou participação relevante
no capital social de pessoa jurídica inadimplente com
a EBSERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda
não ressarcido, estendendo-se esse impedimento
aos que tenham ocupado cargo de administração em
pessoa jurídica nessa situação, no exercício social,
imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.
V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral
ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho
Consultivo.
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
d) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
e) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas
19) O Regimento interno da EBSERH específica que o
corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos
Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também
determina quais são os órgãos de apoio vinculados à
Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a
que apresenta a informação INCORRETA sobre esses
órgãos de apoio.
a) Consultoria Jurídica
b) Assessoria Técnica-Parlamentar
c) Coordenadoria de Formação Profissional
d) Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
e) Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira
de Serviços Hospitalares – determina as competências
da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas
atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
( ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a
realização de inspeções preventivas e a requisição de
perícias e laudos periciais
( ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades
de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades
descentralizadas, inclusive no que se refere às ações
preventivas, objetivando a melhoria do padrão de
qualidade no processo de gestão e, como consequência,
na prestação de serviços à sociedade
( ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos
administrativos, quando constatadas fragilidades nas
metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar
eventuais riscos e desvios de conduta funcional e
irregularidades
( ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de
empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio
público e adotar os procedimentos correcionais cabíveis,
dando ciência das medidas adotadas aos agentes que
as formularam
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
a) F, V, V, V
b) V, F, F, V
c) F, V, F, V
d) V, F, V, F
e) F, F, V, V
LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela
Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos
marcos da construção do SUS. Analise os objetivos
desse eixo abaixo e assinale o incorreto.
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da
Saúde, de responsabilidade dos três gestores
b) Enfatizar a mudança de comportamento da população
brasileira de forma a internalizar a responsabilidade
individual da prática de atividade física regular,
alimentação adequada e saudável e combate ao
tabagismo
c) Articular e promover os diversos programas de
promoção de atividade física já existentes e apoiar a
criação de outros
d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do
câncer de mama e do câncer do colo uterino
e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação
saudável
22) Analise as representações abaixo e assinale a
alternativa que contempla aquelas que são permitidas
no Conselho de Saúde.
I. Poder Judiciário.
II. Poder Legislativo.
III. Poder Executivo.
a) I, II e III
b) Apenas III
c) Apenas II
d) Apenas I e II
e) Apenas I e III
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23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do
Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a
alternativa incorreta:
a) Otimiza a digitação e remessa de dados
b) Emite relatórios gerenciais
c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do
efetivo pagamento
d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente
pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos
dados das Autorizações de Internações Hospitalares e
envio dos dados às Secretarias de Saúde
e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão
da saúde no município, estado, Distrito Federal e União
24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único
de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos
brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm
direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale
a alternativa que corresponde a esse princípio.
a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Equidade
e) Autonomia
25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é
previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse
contrato, assinale a alternativa incorreta:
a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o
controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de
Ação Pública da Saúde
b) A humanização do atendimento do usuário será fator
determinante para o estabelecimento das metas de
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação
Pública de Saúde
c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde
observará diretrizes básicas para fins de garantia
da gestão participativa, como o estabelecimento de
estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das
ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria
d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão
pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite),
cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a
sua implementação
e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato
Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de
informações em saúde organizado pelo Ministério da
Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de
Saúde para monitoramento
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) Sobre o princípio da não maleficência, analise as
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
( ) É a obrigação de “não causar danos”, de “não prejudicar”
intencionalmente.
( ) O “dano” se restringe apenas aos aspectos físicos,
como a dor, as incapacidades e a morte.
( ) Não se pode esquecer de que, em função da autonomia,
o que representa dano para uma pessoa pode não ser
para outra, pois os entendimentos de bem-estar e os
interesses de cada um ou de grupos são distintos.
a) V,V,V
b) V,F,V
c) V,F,F
d) F,V,V
e) F,V,F
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27) A Constituição de 1988 incorpora um conceito mais
abrangente de saúde. Assinale a alternativa correta
que contempla um exemplo de fator determinante e
condicionante de saúde relacionado ao meio físico.
a) Educação
b) Ocupação
c) Água
d) Idade
e) Sexo
28) Sobre os instrumentos do Sistema Nacional de
Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação
(SNVEAPV), analise as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa correta.
I. Todos os eventos adversos graves e/ou inusitados
devem ser notificados imediatamente ao nível
hierárquico superior, com a finalidade de alertar a
vigilância e obter orientações quanto à investigação, se
necessário.
II. Deve ocorrer o fluxo imediato desses eventos, dentro
das primeiras 24 horas por meio de telefone, e-mail, fax.
III. O tempo máximo para se iniciar uma investigação
de campo em tempo oportuno é de 96 horas após a
notificação.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas
b) I apenas
c) II e III, apenas
d) I e III, apenas
e) I, II e III
29) Assinale a alternativa correta que contemple um
exemplo de presunção de gravidez.
a) Amolecimento da cérvice uterina, com posterior
aumento do seu volume
b) Paredes vaginais aumentadas, com aumento da
vascularização (pode-se observar pulsação da artéria
vaginal nos fundos de sacos laterais)
c) Percepção dos movimentos fetais (de 18 a 20 semanas)
d) Presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF), que
são detectados pelo sonar a partir de 12 semanas e
pelo Pinard a partir de 20 semanas
e) Atraso menstrual
30) Sobre a técnica para medida da altura uterina, analise as
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta de cima para baixo.
( ) Posicione a gestante em decúbito lateral esquerdo, com
o abdome descoberto.
( ) Delimite a borda superior da sínfise púbica e o fundo
uterino.
( ) Por meio da palpação, procure corrigir a comum
dextroversão uterina.
a) V,V,V
b) V,F,V
c) F,V,F
d) F,V,V
e) V,V,F
31) Assinale a alternativa correta que contemple os índices
de Apgar, que no quinto minuto de vida do recémnascido, relacionam-se a maior risco de mortalidade e
leve aumento de risco para paralisia cerebral.
a) 4 a 6
b) 7 a 10
c) 3 a 5
d) 0 a 3
e) 5 a 7
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32) A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana
(HIV) e sua manifestação clínica em fase avançada,
ou síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS),
ainda representam um problema de saúde pública de
grande relevância na atualidade, em função do seu
caráter pandêmico e de sua transcendência. Sobre este
assunto, analise as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa correta.
I. HIV-1 e HIV-2 são retrovírus da família Lentiviridae.
II. Pertencem ao grupo dos retrovírus citopáticos e não
oncogênicos, necessitando, para se multiplicar, de uma
enzima denominada transcriptase reversa, responsável
pela transcrição do ácido ribonucleico (RNA) viral para
uma cópia do ácido desoxirribonucleico (DNA), que
pode então se integrar ao genoma do hospedeiro.
III. Esses vírus são bastante duráveis no meio externo, não
sendo inativados por uma variedade de agentes físicos
(calor).
IV. Esses vírus são inativados por agentes químicos como
hipoclorito de sódio e glutaraldeído.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I e II, apenas
c) I, II e IV, apenas
d) II, III e IV, apenas
e) II e IV, apenas
33) Sobre a Hanseníase, analise as afirmativas a seguir e
assinale a alternativa correta.
I. O modo de transmissão ocorre principalmente pelas
vias respiratórias.
II. O período de incubação dura em média de 1 a 3 meses.
III. Os doentes considerados multibacilares, não são
considerados importantes como fonte de transmissão
da doença devido à baixa carga bacilar.
IV. As pessoas com a forma paucibacilar, no entanto,
constituem o grupo contagiante, mantendo-se como
fonte de infecção, enquanto o tratamento específico não
for iniciado.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I apenas
c) I, III e IV, apenas
d) III e IV, apenas
e) I e II, apenas
34) Sobre o teste de sensibilidade com monofilamento
de 10g realizado em paciente diabético, assinale a
alternativa correta.
a) Recomenda-se que quatro regiões sejam pesquisadas:
hálux (superfície plantar da falange distal) e as 1º, 3º e
5º cabeças dos metatarsos de cada pé, determinando
uma sensibilidade de 90% e especificidade de 80%
b) A perda da sensação de pressão usando o
monofilamento de 10 g é pouco preditiva de ulceração
futura
c) Qualquer área sensível indica perda da sensibilidade
protetora (PSP)
d) O filamento é aplicado sobre a pele perpendicularmente,
produzindo uma curvatura no fio. Essa curvatura deve
encostar-se à pele da pessoa, para produzir estímulo
extra. Áreas com calosidades também devem ser
avaliadas
e) Mesmo que o filamento escorregue na pele no momento
do toque, deve ser considerado a resposta e não há
necessidade de repetir o teste no mesmo ponto

35) Sobre o atendimento odontológico ao paciente
hipertenso, analise as afirmativas abaixo, dê valores
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( ) Para o usuário normotenso e/ou pressão arterial (PA)
limítrofe, deve-se realizar o atendimento odontológico
convencional.
( ) Pessoas com PA limítrofe não necessitam fazer
avaliação para identificar a presença de fatores de risco
para doença cardiovascular.
( ) Os usuários com níveis tensionais abaixo de
140/90mmHg, podem receber qualquer tratamento
odontológico.
( ) Os pacientes hipertensos no estágio I e II, na primeira
sessão, devem ter sua PA verificada novamente cinco
minutos após a primeira aferição.
a) V,V,V,V
b) F,F,V,V
c) V,F,V,F
d) F,F,F,V
e) V,F,V,V
36) Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE), analise as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa correta.
I. O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de
modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes,
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado
profissional de Enfermagem.
II. O Processo de Enfermagem se organiza em seis etapas
inter-relacionadas, independentes e não recorrentes.
III. Quando realizado em instituições prestadoras de
serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas,
associações comunitárias, entre outros, o Processo
de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente
denominado nesses ambientes como Consulta de
Enfermagem.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III
b) I e II, apenas
c) I apenas
d) I e III, apenas
e) II e III, apenas
37) Sobre o componente sala de Estabilização, referida na
Política Nacional de Atenção às Urgências, assinale a
alternativa correta.
a) Tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento
do vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às
urgências e emergências
b) Tem como objetivo chegar precocemente à vítima após
ter ocorrido um agravo à sua saúde
c) Deverá ser ambiente para estabilização de pacientes
críticos e/ou graves, com condições de garantir a
assistência 24 horas, vinculado a um equipamento de
saúde, articulado e conectado aos outros níveis de
atenção, para posterior encaminhamento à rede de
atenção à saúde pela central de regulação das urgências
d) Se caracteriza como novo serviço de saúde para
assistência a toda demanda espontânea, e não somente
para garantir a disponibilidade de atendimento para
estabilização dos agravos críticos à saúde
e) Objetiva aglutinar esforços para garantir a integralidade
na assistência em situações de risco ou emergenciais
para populações com vulnerabilidades específicas e/ou
em regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade
na atenção, considerando-se seus riscos
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38) Sobre a cultura de segurança, descrita na Política
Nacional de Segurança do Paciente, assinale a
alternativa correta.
a) Cultura que prioriza as metas financeiras e operacionais
acima de segurança
b) Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/
ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo-se doenças,
lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção,
podendo, assim, ser físico, social ou psicológico
c) Cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo
profissionais envolvidos no cuidado e gestores,
assumem responsabilidade pela sua própria segurança,
pela segurança de seus colegas, pacientes e familiares
d) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou
resultou, em dano desnecessário ao paciente
e) Promoção de processos de capacitação de gerentes,
profissionais e equipes de saúde em segurança do
paciente
39) Em relação à febre e hipertermia, analise as afirmativas
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta de cima
para baixo.
( ) Para fins práticos e para a tomada de condutas,
considera-se febre quando há elevação da temperatura
corporal (axilar) > 37,8oC.
( ) Hiperpirexia é o termo utilizado para febres > 41,5oC.
( ) Hipertermia é um aumento de temperatura corporal
que ultrapassa a capacidade do corpo de perder calor,
sem mudança no set-point hipotalâmico, causado
por exposição excessiva ao calor ou pela produção
endógena de calor de forma exacerbada.
( ) Para manter uma temperatura mais elevada, o
organismo utiliza mecanismo de conservação de calor,
como a vasodilatação periférica, e produtores de calor,
como calafrios e a diminuição da atividade metabólica.
a) V,V,V,V
b) V,V,V,F
c) V,F,V,F
d) F,V,F,V
e) V,F,V,V
40) Assinale a alternativa correta que contemple o grau
de dispneia dado ao esforço físico, dispneia para
atividades habituais como tomar banho ou trocar de
roupa, segundo a classificação MRC (Medical Research
Council) da dispneia.
a) 0
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4
41) Assinale a alternativa correta que contemple um item
que o sistema de climatização da área de limpeza
do Centro de Material de Esterilização Classe II e
da empresa processadora devem atender, além do
disposto nas normatizações pertinentes.
a) Garantir vazão mínima de ar total de 18,00 m3/h/m2
b) Manter temperatura ambiente entre 22o e 28oC
c) Manter um diferencial de pressão positiva entre os
ambientes adjacentes, com pressão diferencial mínima
de 4,5 Pa
d) Não permitir exaustão forçada de todo ar da sala com
descarga para o exterior da edificação
e) O ar de reposição não pode ser proveniente dos
ambientes vizinhos

43) Os acidentes por serpentes de importância médica
no Brasil são divididos em quatro tipos. Assinale a
alternativa que apresenta a serpente responsável pelo
acidente Elapídico.
a) Surucucu-pico-de-jaca
b) Coral verdadeira
c) Cobra-verde
d) Sucuri
e) Jibóia
44) O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de
Saúde (PGRSS) a ser elaborado nas diversas instâncias
deverá ter como base os resíduos gerados em suas
centrais. Sobre os resíduos resultantes de atividade de
vacinação, analise as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa correta.
I. Os resíduos classificados no Grupo D são aqueles
resultantes da administração de imunobiológicos que
contêm, na formulação, resíduos com micro-organismos
vivos atenuados, incluindo frascos de imunobiológicos
com expiração do prazo de validade, frascos vazios
com restos do produto ou conteúdo inutilizado.
II. Os resíduos provenientes de campanhas e de
vacinação extramuros ou intensificações, quando não
puderem ser submetidos ao tratamento nos locais
de geração, devem ser recolhidos e devolvidos às
secretarias de Saúde competentes, em recipientes
rígidos, resistentes à punctura, ruptura, vazamento com
tampa e, devidamente identificados, de forma a garantir
o transporte seguro até a unidade de tratamento.
III. Os resíduos gerados a partir de atividades da Rede de
Frio, como as caixas de poliuretano e/ou poliestireno
expandido (isopor), as bobinas reutilizáveis, os papéis
e derivados, são classificados no Grupo A1 e devem ser
submetidos a tratamento antes da disposição final.
Estão corretas as afirmativas.
a) II, apenas
b) I e II, apenas
c) II e III, apenas
d) I e III, apenas
e) I, II e III
45) Sobre os fatores que influenciam a resposta imune,
relacionados à vacina, analise as afirmativas abaixo,
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta de cima
para baixo.
( ) O uso de vias de administração diferentes da
preconizada não interferem na resposta imune.
( ) De modo geral, as vacinas inativadas necessitam
de mais de uma dose para uma adequada proteção,
enquanto as vacinas virais atenuadas geralmente
necessitam apenas de uma dose para uma adequada
proteção.
( ) Os adjuvantes são substâncias presentes na composição
de algumas vacinas e que aumentam a resposta imune
dos produtos que contêm micro-organismos inativados
ou seus componentes.
( ) Os adjuvantes são utilizados somente em vacinas que
contêm micro-organismos vivos.
a) V,V,V,V
b) F,F,V,V
c) F,V,V,F
d) V,F,V,F
e) F,V,F,V

42) Assinale a alternativa correta que contemple um
exemplo de artigo considerado crítico.
a) Inaladores
b) Peças de mão de motores
c) Termômetro
d) Comadres
e) Baldes
6
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46) Sobre a vacina BCG, analise as afirmativas a seguir e
assinale a alternativa correta.
I. Imediatamente após a injeção da vacina BCG aparece
no local uma pápula de aspecto esbranquiçado e
poroso (tipo casca de laranja), com bordas bem nítidas
e delimitadas.
II. A compressão mecânica deve ser realizada no local da
vacinação, no dia seguinte de sua aplicação.
III. Como cuidados com a lesão, deve-se cobrir a úlcera e
fazer uso de compressas quentes.
IV. Não é necessário colocar qualquer medicamento na
úlcera da lesão vacinal.
Estão corretas as afirmativas:
a) I e IV, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) I apenas
d) II, III e IV, apenas
e) I, II, III e IV
47) A prescrição médica é soro glicosado 6,4% de 250ml
para infundir de 8/8h. Disponível soro glicosado 5%
de 250ml e ampolas de glicose de 20ml a 50%. Será
necessário acrescentar _______ml de glicose a 50%
para transformar o soro glicosado de 5% a 6,4%.
Assinale a alternativa que completa corretamente a
lacuna.
a) 12,8ml
b) 2,8ml
c) 5ml
d) 7ml
e) 3,75ml

49) Sobre hipoglicemiantes orais e insulina, assinale a
alternativa correta.
a) No cuidado com o preparo e associação de insulinas,
deve-se aspirar primeiro a insulina de ação rápida ou
ultrarrápida, que tem aspecto límpido e transparente;
em seguida, aspirar a insulina de ação intermediária
(NPH) que tem aspecto turvo, leitoso
b) Os hipoglicemiantes orais são derivados da insulina,
mostram-se ineficientes no tratamento de diabetes em
adultos
c) Os hipoglicemiantes orais têm efeito satisfatório em
jovens ou na vigência de quadro infeccioso
d) Preferencialmente, guardar o frasco de insulina em
geladeira (0 a 10oC), podendo ser congelada
e) O tempo de ação da insulina intermediária no organismo
é: início 10 a 20 minutos; pico 1 a 3 horas; e duração de
4 a 5 horas
50) Um local com intensa reação inflamatória e
microrganismos que podem produzir exsudato
purulento com odor fétido, como por exemplo na
deiscência de sutura, é uma ferida classificada como
______________. Assinale a alternativa que completa
corretamente a lacuna.
a) Limpa
b) Infectada
c) Contaminada
d) Potencialmente contaminada
e) Crônica

48) Foi prescrito preparar 500ml de KMnO4 a 1:10.000,
usando comprimidos de KMnO4 de 50mg. Será
necessário utilizar ________comprimido(s) de KMnO4
de 50mg para preparar a solução prescrita. Assinale a
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) 0,5
b) 2
c) 1,5
d) 3
e) 1
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