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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta o 

vicio de linguagem, redundância em Língua 
Portuguesa. 
a) Ele chegou há dois meses. Iniciou o trabalho dois 
meses atrás. 
b) Sair fora. Subir para cima. Descer para baixo. 
c) Encarar firmemente. Enfrentar com decisão. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

2) Em Língua Portuguesa, a redundância ocorre em 
expressões tais como; -Elo de ligação. Pois elo já 
significa ligação. E: Viúva do falecido. Pois não há 
viúva sem falecido. Indique abaixo a resposta 
CORRETA que apresenta outras formas de 
redundância. 
a) Habitat natural; Ganhar grátis. 
b) Ele é o elo entre a empresa e os funcionários. 
c) Faz dez dias que choveu. Fez dois meses que voltei da 
viagem. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

3) Em relação à formação de Singular e Plural em 
Língua Portuguesa, devemos dizer: Tornaram-se 
cidadãos do mundo. E não: Tornaram-se cidadões do 
mundo. Indique abaixo a resposta CORRETA que 
apresenta outras formas corretas do uso do 
Singular/Plural em Língua Portuguesa. 
a) acórdãos, artesãos, bênçãos, cristãos, irmãos, órfãos, 
órgãos, pagãos. 
b) acordeão,  artesanato,  bençãs,  manos,  pianões, 
pagõems. 
c) acórdões, artesões, benções, cristões, irmões, orfões, 
órgões, pagões. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

4) A  fonética e fonologia são ramos complementares da 
linguística. Têm como objetivo investigar e estudar os 
sons da fala. Analise as afirmativas abaixo sobre a 
fonética: 
I- Investiga as características físicas dos sons que 
permitem a sua articulação e recepção auditiva. 
II- Analisa e descreve os sons da fala  como entidades 
isoladas, com base em características acústicas e 
perceptivas, em sua realização concreta. 
III- Estuda a organização dos sons em sistemas sonoros, 
entendendo suas funções e o papel linguístico que 
desempenham numa determinada língua. 
IV- Estuda os aspectos físicos envolvidos na produção do 
som: estuda o aparelho fonador, os movimentos dos lábios 
e da língua, os pontos de articulação, a obstrução do ar, a 
vibração das cordas vocais. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Somente I, II, IV. 
b) Somente II, III, IV. 
c) Somente I, III, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

5) O gerúndio apresenta duas formas: simples e 
composta. A forma simples expressa uma ação em 
curso, e a composta uma ação concluída. Exemplos: -
Chegando a hora da partida, o trem apitou. Tendo 
vencido o jogo, saiu para comemorar. Indique abaixo a 
resposta CORRETA que apresenta formas de usos 
condenáveis do gerúndio, ou seja,  modismos. 
a) Tinha expulsado. Foi expulso. Havia suspendido. 
Estava suspensado. 

b) Vamos iniciar as entregas amanhã; O chefe vai 
embarcar as 18h. 
c) Vamos estar iniciando as entregas amanhã. O chefe vai 
estar embarcando as 18h. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

INFORMÁTICA 

 
6) Assinale a alternativa que se refere à uma das 

possíveis sequências para realizar a troca de senha do 
usuário no Windows 8: 
a) Painel de controle – Contas Usuários e Proteção 
p/Família – Contas de Usuário – Fazer alterações na 
minha conta nas configurações do computador – Alterar 
sua senha; 
b) Painel de controle – Sistema e Segurança – Central de 
Ações – Alterar configurações de Controle de Conta de 
Usuário – Alterar sua senha; 
c) Painel de controle – Facilidade de Acesso – Central de 
Facilidade de Acesso – Facilitar acesso de usuário – 
Alterar sua senha; 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

7) Assinale a alternativa correspondente a aba que 
possui a opção de Sumário Automático no Microsoft 
Word 2013 com sua configuração original: 
a) Inserir; 
b) Design; 
c) Referências; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

8) O Disquete, também conhecido como Floppy disk, é 
um dispositivo de armazenamento composto de: 
a) Um disco magnético; 
b) Um cartão de memória flash; 
c) Um disco de policarbonato; 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

9) Um conteúdo de mídia digital armazenado no 
computador ou em uma unidade de rede 
compartilhada, quando executado é conhecido como 
mídia: 
a) local; 
b) compartilhada; 
c) alternada; 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

10) Assinale a alternativa que se refere a um processo 
que envia uma determinada quantidade de 
informações para o computador antes do conteúdo de 
mídia de fluxo contínuo ser realmente executado: 
a) Loading; 
b) Buffer; 
c) Charge; 
d) Nenhuma das alternativas.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11) As conferências de saúde são espaços 

institucionais de participação social e democrática da 
sociedade responsáveis por avaliar a situação de 
saúde e propor diretrizes para as políticas de saúde 
para os três níveis de governo (federal, estadual e 
municipal) que servem para orientar os governos no 
planejamento da saúde e na definição de ações 
prioritárias nos munícipios, estados e em âmbito 
nacional. O tema da 15ª Conferência Nacional de 
Saúde (15ª CNS) foi: 
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a) Todos usam o SUS! SUS na Seguridade Social - 
Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro” e como 
eixo “Acesso e acolhimento com qualidade: um desafio 
para o SUS. 
b) Saúde  pública  de  qualidade para cuidar bem das 
pessoas: direito do povo brasileiro. 
c) Saúde  e  Qualidade de  Vida: Política de Estado e 
Desenvolvimento. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

12) De acordo com a Lei nº 8080/90 Art. 13. A articulação 
das políticas e programas, a cargo das comissões 
Inter setoriais, abrangerá, em especial, as seguintes 
atividades: EXCETO: 
a) Alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente. 
b) Vigilância  sanitária  e  farmacoepidemiologia;  recursos 
humanos. 
c) Ciência e tecnologia;  saúde do trabalhador. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

13) Conforme a  Lei nº 8080/90: Analise as afirmativas 
abaixo referente ao Art. 16. A direção nacional do 
Sistema Único da Saúde (SUS) compete: III - definir e 
coordenar os sistemas: 
I- de saneamento básico; 
II- de redes integradas de assistência de alta 
complexidade; 
III- de rede de laboratórios de saúde pública; 
IV- de vigilância epidemiológica;  
V- de vigilância sanitária; 
VI- de saúde do trabalhador; 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, III, IV, VI. 
b) Apenas II, III, V, VI. 
c) Apenas II, III, IV, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

14) Com base na Lei nº 8142/90 Assinale V(verdadeiro) e 
F(falso) sobre o Art. 2° Os recursos do Fundo Nacional 
de Saúde (FNS) serão alocados como: 
(M) despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e 
indireta. 
(M) investimentos previstos em lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 
(m) investimentos em  consórcios para execução de ações 
e serviços de saúde. 
(m) investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 
(m) cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V, V, F, V, V. 
b) F, V, V, F, V. 
c) V, V, V, F, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

15) Para a avaliação do crescimento individual de uma 
criança devem ser considerado alguns  aspectos. 
Sendo um deles a primeira medição observar a 
posição do peso em relação aos pontos de corte 
superior e inferior: Analise as afirmativas abaixo sobre 
esse aspecto: 
I-acima do percentil 97: classificar como risco nutricional;   

II- entre os percentis 97 e 3: faixa de normalidade 
nutricional;  
III- entre os percentis 10 e 3: classificar como sobrepeso;  
IV- entre os percentis 3 e 0,1: classificar como peso baixo;  
V- abaixo do percentil 0,1: classificar como peso muito 
baixo; 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, III, V. 
b) Apenas II,IV, V. 
c) Apenas I, III, IV, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

16) A icterícia constitui-se em um dos problemas mais 
frequentes no período neonatal e corresponde à 
expressão clínica da hiperbilirrubinemia. Sobre a 
hiperbilirrubinemia indireta é CORRETO afirmar: 
a) Decorre de um processo patológico, podendo-se 
alcançar concentrações elevadas de bilirrubinas lesivas ao 
cérebro, instalando-se o quadro de encefalopatia 
bilirrubínica. 
b) Caracteriza-se por nível de BT sérica que aumenta 
após o nascimento, atinge seu pico médio ao redor de 
6mg/dL no 3º dia de vida (com um valor máximo que não 
ultrapassa 12,9mg/dL) e então declina em uma semana. 
c) 98% dos RN apresentam níveis séricos de BI acima de 
1mg/dL durante a primeira semana de vida, o que, na 
maioria das vezes, reflete a adaptação neonatal ao 
metabolismo da bilirrubina. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

17) Anemia aplástica (AA) ou aplasia de medula óssea é 
uma doença rara, caracterizada por pancitopenia 
moderada a grave no sangue periférico e 
hipocelularidade acentuada na medula óssea, sendo a 
mais frequente das síndromes de falência medular. A 
Anemia Aplástica pode ser classificada em moderada 
e grave. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
Anemia Aplástica grave: 
a) Medula óssea com menos de 30% de celularidade e 
presença de pelo menos citopenia em duas séries 
(hemoglobina < 10 g/dl, plaquetas < 50.000/mm3 ou 
neutrófilos abaixo de 1.500/mm3 ), com ausência de 
pancitopenia grave (definida pela presença de no mínimo 
2 dos 3 seguintes critérios: contagens de reticulócitos 
abaixo de 20.000/mm3 , neutrometria abaixo de 500/mm3 
e plaquetometria abaixo de 20.000/mm3 ). 
b) Medula óssea com menos de 25% de celularidade, ou 
com menos de 50% de celularidade e em que menos de 
30% das células são precursores hematopoiéticos, e 
presença de no mínimo 2 dos 3 critérios: contagens de 
reticulócitos abaixo de 20.000/mm3 , neutrometria abaixo 
de 500/mm3 e plaquetometria abaixo de 20.000/mm3 . O 
número de neutrófilos ao diagnóstico menor do que 
200/mm3. 
c) Medula óssea com menos de 45% de celularidade e 
presença de pelo menos citopenia em duas séries 
(hemoglobina < 10 g/dl, plaquetas < 80.000/mm3 ou 
neutrófilos abaixo de 1.500/mm3 ), com ausência de 
plaquetometria acima  de 20.000/mm3 ) e neutrometria 
acima de 500/mm3. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

18) A leucemia pertence a um grupo de doenças 
neoplásicas que acometem a medula óssea (órgão 
formador do sangue) e o sistema linfático, pode 
chamar de câncer do sangue. O tratamento da 
oncologia pediátrica pode ser quase tão doloroso 
quanto a própria doença, uma vez que lida com 
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situações-limite. Em geral, constitui-se de três fases. 
Identifique a fase de remissão assinalando a 
alternativa CORRETA: 
a) Fase durante a qual a quimioterapia tem por objetivo 
cessar a produção medular, ou seja, fazer desaparecer as 
células neoplásicas. 
b) Fase durante a qual a quimioterapia tem por objetivo 
proteger o sistema nervoso central de infiltração 
neoplásica. 
c) Fase durante a  qual a quimioterapia tem por objetivo 
evitar a produção de células neoplásicas, espera-se que a 
medula comece a produzir tecido normal. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

19) Todo prematuro e recém-nascido com baixo peso, 
mesmo em aleitamento materno exclusivo, devem 
receber, a partir do 30º dia após o nascimento, 
suplementação de ferro. Relacione as colunas de 
acordo com a situação e a recomendação: 
I- Recém-nascido pré-termo e recém nascido de baixo 
peso até 1.500 g:  
II- Recém-nascido a termo, de peso adequado para idade 
gestacional em aleitamento materno:  
III- Recém-nascido pré-termo com peso menor que 1.000 
g:  
IV- Recém-nascido pré-termo com peso entre 1.500 e 
1.000 g : 
(m) 4 mg/kg peso/dia durante um ano e posteriormente, 1 
mg/kg peso/dia por mais um ano. 
(m) 1 mg/kg peso/dia a partir do sexto mês (ou da 
introdução de outros alimentos) até o 24º mês de vida. 
(m) 3 mg/kg peso/dia durante um ano e posteriormente, 1 
mg/kg peso/dia por mais um ano. 
(m) 2 mg/kg peso/dia durante um ano. Após este prazo, 1 
mg/kg peso/dia por mais um ano. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) III- II- IV- I. 
b) IV- I- III- II. 
c) II- I- III- IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

20) A vigilância epidemiológica tem como propósito 
fornecer orientação técnica permanente para os 
profissionais de saúde, que têm a responsabilidade de 
decidir sobre a execução de ações de controle de 
doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse 
fim, informações atualizadas sobre a ocorrência 
dessas doenças e agravos, bem como dos fatores que 
a condicionam, numa área geográfica ou população 
definida. Sendo uma das  funções da vigilância 
epidemiológica a  coleta de dados. Sobre  dados de 
morbidade é CORRETO afirmar: 
a) São de fundamental importância como indicadores da 
gravidade do fenômeno vigiado, sendo ainda, no caso 
particular de doenças de maior letalidade, há proporção 
significativa de registros sem causa definida, o que impõe 
cautela na análise dos dados de mortalidade. 
b) São os mais utilizados em vigilância epidemiológica, por 
permitirem a detecção imediata ou precoce de problemas 
sanitários, dados oriundos da notificação de casos e 
surtos, da produção de serviços ambulatoriais e 
hospitalares, de investigações epidemiológicas, da busca 
ativa de casos, de estudos amostrais e de inquéritos, entre 
outras fontes. 
c) Permitem quantificar grupos populacionais, com vistas à 
definição de denominadores para o cálculo de taxas. O 
número de habitantes, de nascimentos e de óbitos devem 

ser discriminados segundo características de sua 
distribuição por sexo, idade, situação do domicílio, 
escolaridade, ocupação, condições de saneamento, entre 
outras. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

21) Bronquiolite é uma doença frequente na infância, 
responsável por alta morbidade e elevadas taxas de 
hospitalização. Trata-se de um acometimento 
inflamatório primário das vias aéreas de pequeno 
calibre, identificado clinicamente como episódio de 
sibilância em uma criança com idade inferior a 2 anos, 
com sinais de infecção respiratória viral e sem 
antecedentes de atopia. Assinale a alternativa 
CORRETA que descreve uma das manifestações 
clínicas da bronquiolite: 
a) Inicia como infecção das vias aéreas superiores - tosse 
leve e congestão nasal-, com progressão nos 2-5 dias 
subsequentes para acometimento das vias aéreas 
inferiores, cursando com esforço respiratório e aumento da 
frequência respiratória. À propedêutica pulmonar, são 
notados hipertimpanismo, tempo expiratório prolongado, 
sinais de desconforto respiratório em graus variados, 
sibilos e mais raramente estertores grossos e finos. 
b) Inicia com  o aumento da frequência respiratória, 
caracterizada por falta de ar ou respiração difícil, 
associada ao aumento da hemoglobina não saturada de 
oxigênio e reflete hipoxemia acentuada. 
c) Inicia com o aumento de tecido conjuntivo vascularizado 
e edema intersticial, Caracteriza-se por graus variados de 
obstrução nasal e roncos durante o sono, hipertrofia de 
amígdalas  ou adenoides e apneia obstrutiva do sono. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

22) As meningites de origem infecciosa, principalmente 
as causadas por bactérias e vírus, são as mais 
importantes do ponto de vista da saúde pública, pela 
magnitude de sua ocorrência e potencial de produzir 
surtos. Em relação a Meningites bacterianas  sobre o 
agente bacteriano  Streptococcus pneumoniae  é 

CORRETO afirmar: 
a) Bacilo não formador de esporos, sem flagelos e que 
não produz toxinas. É uma espécie aeróbica estrita, 
necessitando de oxigênio para crescer e se multiplicar. 
Tem a forma de bastonete, medindo de 1 a 4 micra. 
Quando corado pelo método de Ziehl-Neelsen, fixa a 
fucsina, não se descorando depois de tratado pelos 
álcoois (álcool-ácido resistente). 
b) Bactéria Gram-positiva com característica morfológica 
esférica (cocos), disposta aos pares. É alfahemolítico e 
não agrupável, possuindo mais de 90 sorotipos 
capsulares. 
c) Bactéria gram-negativa em forma de coco. Possui 
diversos sorogrupos, de acordo com o antígeno 
polissacarídeo da cápsula. Os mais frequentes são os 
sorogrupos A, B, C, W135 e Y. Podem também ser 
classificados em sorotipos e subtipos, de acordo com os 
antígenos protéicos da parede externa do meningococo. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
 

23) As cardiopatias congênitas que se manifestam no 
período neonatal são consideradas graves e 
invariavelmente necessitam de alguma intervenção, o 
diagnóstico de cardiopatia congênita deve ser feito 
antes que o RN apresente quadro clínico grave, 
preferencialmente antes da alta da maternidade. 
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Assinale a alternativa que se refere ao teste de 
hiperóxia: 
a) É o método de escolha para o diagnóstico de qualquer 
cardiopatia congênita no RN, fornecendo informações 
precisas sobre a anatomia do defeito cardíaco e a função 
cardíaca. É um exame não invasivo e de fácil 
reprodutibilidade, podendo ser realizado na própria 
unidade neonatal, evitando, assim, o transporte do RN. 
b) Apresenta o  objetivo de auxiliar no diagnóstico 
diferencial entre cardiopatia congênita, pneumopatia 
neonatal e hipertensão pulmonar persistente do RN. O 
teste consiste em oferecer oxigênio a 100% para o RN e 
obter PO2 por gasometria arterial da região pré-ductal 
(membro superior direito) e pós-ductal (um dos membros 
inferiores). 
c) Avaliação da trama vascular pulmonar: quando 
diminuída, sugere cardiopatias com fluxo pulmonar 
dependente do canal arterial (atresia pulmonar); quando 
aumentada, sugere cardiopatias com fluxo sistêmico 
dependente do canal arterial, cardiopatias com shunt misto 
e cardiopatias com shunt esquerda-direita. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

24) De acordo com a Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 
2008 - Art. 1º Criar os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família - NASF com o objetivo de: 
a) atuar em parceria com os profissionais das Equipes 
Saúde da Família - ESF, compartilhando as práticas em 
saúde nos territórios sob responsabilidade das ESF, 
atuando diretamente no apoio às equipes. 
b) buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e 
mental aos usuários do SUS por intermédio da 
qualificação e complementaridade do trabalho das 
Equipes Saúde da Família - ESF. 
c) ampliar a abrangência e o escopo das ações da 
atenção básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a 
inserção da estratégia de Saúde da Família na rede de 
serviços e o processo de territorialização e regionalização 
a partir da atenção básica. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

25) Conforme a  Portaria nº 648, de 28 de março de 2006 
em anexo Capítulo I da Atenção Básica. Analise as 
afirmativas abaixo sobre alguns  fundamentos da 
Atenção Básica: 
I- desenvolver relações de vínculo e responsabilização 
entre as equipes e a população adscrita garantindo a 
continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 
cuidado; 
II- valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo 
e do acompanhamento constante de sua formação e 
capacitação; 
III- garantir infraestrutura necessária ao funcionamento 
das Unidades Básicas de Saúde, dotando as de recursos 
materiais, equipamentos e insumos suficientes para o 
conjunto de ações propostas; 
IV- realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos 
resultados alcançados, como parte do processo de 
planejamento. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Somente I, II, IV. 
b) Somente I, III. 
c) Somente II, III, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 


