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QUESTÃO 01 

Assinale qual alternativa não indica os critérios 
que o profissional de saúde deverá observar quanto ao 
rastreamento da Diabetes Mellitus em adultos: 

a) Histórico da doença presente nos pais 
b) Histórico de doenças cardiovasculares 
c) Histórico de diabetes gestacional 
d) Excesso de atividade física 

QUESTÃO 02 

O processo de destruição da célula beta, que 
leva ao estágio de deficiência absoluta de insulina, tem 
o termo de: 

a) Diabetes Mellitus tipo 1 
b) Diabetes Mellitus tipo 2 
c) Pré-diabético 
d) Nenhuma das opções acima 

QUESTÃO 03 

Para a medida de pressão arterial, devemos 
observar: 

I – A câmara inflável deve cobrir pelo menos 
2/3 da circunferência do braço do paciente 

II – Medir após 30 minutos de repouso 

III – Desinflar o manguito lentamente (2 a 4 
mmHg/seg) 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas os itens I e II estão corretos 
c) Apenas o item II está correto 
d) Apenas os itens I e II estão incorretos 

QUESTÃO 04 

Para considerarmos uma pressão arterial 
limítrofe em adultos, os valores deverão ser: 

a) Pressão sistólica < 120mmHg / Pressão 
diastólica < 80mmHg 

b) Pressão sistólica 130 – 139 mmHg / 
Pressão diastólica 85 – 89mmHg 

c) Pressão sistólica < 130mmHg / Pressão 
diastólica < 85mmHg 

d) Pressão sistólica > 140 – 159mmHg / 
Pressão diastólica 90 - 99mmHg 

QUESTÃO 05 

Sabemos que é de extrema importância a 
realização de primeira consulta do recém-nascido 
depois de sua alta. Esta por sua vez deve ser realizada: 

a) Na primeira semana de vida do bebê 
b) Após 15 dias do seu nascimento 
c) No primeiro mês de vida do bebê 
d) No primeiro dia de vida do bebê 

QUESTÃO 06 

Quando os usuários mudam seu estilo de vida 
e garantem uma redução de peso que mantém o seu 
IMC entre 18,5 e 24,9, consequentemente há uma 
redução de pressão arterial em mmHg. 

Esta redução representa valores de: 

a) 5 a 20 mmHg 
b) 1 mmHg 
c) 2 a 4 mmHg 
d) 2mmHg 

QUESTÃO 07 

Assinale qual alternativa não é considerada 
como elemento clínico na suspeita de DM: 

a) Poliúria 
b) Visão turva 
c) Hipertrofia 
d) Polifagia 

QUESTÃO 08 

Durante a consulta do recém-nascido, os 
seguintes fatores devem ser observados: 

I – Peso 

II – Perímetro cefálico 

III – Desenvolvimento social 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas o item II está correto 
c) Apenas os itens I e II estão corretos 
d) Todos os itens estão corretos 

QUESTÃO 09 

O medicamento cuja a denominação genérica 
dá-se por “Carvedilol” e que está disponível na 
RENAME 2012 é utilizado na patologia: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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a) Desnutrição 
b) Diabetes Mellitus 
c) Hanseníase 
d) Hipertensão arterial 

QUESTÃO 10 

Com a finalidade de fortalecer as ações 
terapêuticas para os usuários que possuem 
transtornos mentais, os profissionais de saúde devem 
(exceto): 

a) Exercer boa comunicação 
b) Manter uma distância segura do paciente 
c) Exercitar a habilidade de empatia 
d) Reconhecer os modelos de entendimento 

do usuário 

QUESTÃO 11 

Durante o exame físico do usuário portador da 
doença DM, deve-se observar os seguintes aspectos 
(exceto): 

a) Medidas antropométricas 
b) Exames dos pés 
c) Pontuação da escala de dor 
d) Sinais de cacifo 

QUESTÃO 12 

Atualmente o conceito que abarca ações e 
políticas públicas voltadas à prevenção de problemas 
com drogas e álcool, é titulado de: 

a) Redução de danos 
b) Diminuição de danos 
c) Redução de uso 
d) Diminuição de uso 

QUESTÃO 13 

Durante a abordagem da família dos usuários 
com doenças mentais, deve-se: 

I – Conceituar a família e considerar a sua 
complexidade 

II – Promover apoio mútuo e compreensão 
entre os membros da família 

III – Trabalhar apenas com o doente, 
independente do contexto familiar 

Assinale a alternativa correta: 

a) Os itens I e III estão corretos 

b) Os itens II e III estão corretos 
c) Os itens I e II estão corretos 
d) Todos os itens estão corretos 

QUESTÃO 14 

Para orientar os pacientes portadores de 
Hipertensão Arterial Sistêmica quanto à alimentação 
saudável, devemos (exceto): 

a) Minimizar o uso de sal no preparo dos 
alimentos 

b) Preferir temperos naturais 
c) Evitar alimentos defumados 
d) Sempre utilizar óleo vegetal 

QUESTÃO 15 

De acordo com o relatório da Organização 
Mundial de Saúde – OMS, a violência interpessoal se 
refere a: 

a) Quando é cometida por quaisquer 
membros da família ou comunidade 

b) Quando é uma alto mutilação 
c) Quando é uma violência do Estado aos 

cidadãos 
d) Quando é uma violência que envolve 

organizações 

QUESTÃO 16 

São situações de vulnerabilidade à saúde dos 
recém-nascidos (exceto): 

a) Mães com mais de 18 anos de idade 
b) Criança residente em área de risco 
c) Mãe com baixa escolaridade 
d) Apgar menor do que 7 no 5º minuto 

QUESTÃO 17 

Considerando as insulinas disponíveis através 
do SUS, podemos afirmar que a de categoria “regular” 
tem uma duração de: 

a) 2 a 3 horas 
b) 8 a 10 horas 
c) 12 a 18 horas 
d) Acima de 18 horas 

QUESTÃO 18 

O acesso universal do SUS deve ser igualitário 
e ordenado às ações e serviços de saúde, respeitando 
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um desenho de rede ordenado que se inicia pelas 
portas de entradas do SUS, garantindo uma forma 
regionalizada e hierarquizada baseada nas 
complexidades dos serviços. 

Quanto à tais portas de entrada, é correto 
afirmar: 

a) Serão referências para a instituição das 
regiões de saúde, devendo ter sua área de 
abrangência previamente definida pelas 
Conferências de Saúde 

b) São pactuadas nas Comissões 
Intergestoras e definidas pelos respectivos 
Conselhos de Saúde 

c) São serviços de atendimento inicial à saúde 
do usuário no SUS que compreendem, 
entre outros, a atenção primaria e a 
atenção psicossocial 

d) Tem o objetivo de garantir transparência, 
integralidade e a equidade no acesso às 
ações e aos serviços de saúde 

QUESTÃO 19 

São sinais físicos e comportamentais e os 
sentidos decorrentes de violência sexual na criança, 
exceto: 

a) Ansiedade extrema 
b) Euforia 
c) Dilatação himenal 
d) Ambivalência 

QUESTÃO 20 

O profissional deve orientar o hipertenso a 
incluir na sua dieta alimentos riscos em potássio e 
magnésio. Os alimentos ricos em potássio são: 

a) Folhas verdes/escuras (couve e espinafre) 
b) Quiabo 
c) Mandioca 
d) Pães integrais 

 

 

QUESTÃO 21 

Um cone reto com raio da base medindo 10 cm 
e altura de 12 cm será seccionado por um plano 
paralelo à base, de forma que os sólidos resultantes da 
secção tenham o mesmo volume. A altura do cone 
resultante da seção deve, em cm, ser: 

a) 6 
b) 8 

c) 6√2 

d) 6√2
3

 

 

 

QUESTÃO 22 

A diferença de idade entre pai e filho é 25 anos. 
Hoje, tendo o filho 10 anos, a idade do pai é 35 anos, 
portanto 3,5 vezes a idade do filho. Se ambos viverem 
muitos anos, chegará um dia em que a idade do pai 
será apenas 1,5 vezes a idade do filho. Isso acontecerá 
daqui a: 

a) 15 anos 
b) 30 anos 
c) 25 anos 
d) 40 anos 

 

 

QUESTÃO 23 

Sendo D o Maior Divisor Comum entre os 
números 525 e 1120, e M o Mínimo Múltiplo Comum 
entre eles, determine o valor de M- 250.D: 

a) 8050 
b) 8750 
c) 16000 
d) 16835 

 

 

QUESTÃO 24 

Se f define uma função bijetora qual, das 
afirmações a seguir, é sempre verdadeira? 

a) (f –1) –1 = f 
b) f é par 
c) f é constante 
d) f é decrescente 

MATEMÁTICA 
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QUESTÃO 25 

A expressão f(t) = 2 – 2 cos (π/6) t , 0 ≤ t ≤ 12, 
representa a variação da profundidade do trabalho de 
uma ferramenta de corte em relação ao tempo de 
operação. Em que instante essa profundidade é 
máxima? 

a) T = 9 
b) T = 8 
c) T = 6 
d) T = 2 
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QUESTÃO 26 

Nas frases a seguir, o uso correto quanto à 
colocação dos pronomes átonos correspondente à 
sequência:  Ênclise – mesóclise – próclise é: 

a) Ninguém te convidou para a festa? 
A prova realizar-se-á neste sábado. 
Diga-lhe que estou aqui. 

b) Far-lhe-ei a proposta. 
Amem-se uns aos outros. 
O homem o qual me referi foi preso. 

c) Isso me deixa muito triste. 
Gostaria de convidar-te para jantar. 
Neste país talvez se combata a fome. 

d) Sigam-me. 
Os alunos esforçar-se-ão. 
Ela desmaiou logo que lhe contaram o 
acontecido. 

QUESTÃO 27 

Assinale a alternativa que ocorre o uso 
incorreto da crase: 

a) Diga à dona Lourdes que irei logo. 
b) Procuramos você de ponta à ponta. 
c) Chegamos à terra dos índios. 
d) Fomos à casa de Euclides ontem. 

QUESTÃO 28 

Poema de Cruz e Souza (1861-1898): 

“Vozes veladas, veludosas vozes. 

Volúpias de violões, vozes veladas. 

Vagam nos velhos vórtices velozes. 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas”. 

A figura de linguagem utilizada no poema é: 

a) Comparação 
b) Metonímia 
c) Aliteração 
d) Apóstrofe 

QUESTÃO 29 

Na tirinha de Jim Davis, os verbos precisar e 
dever estão conjugados consecutivamente em que 
tempo e modo verbais? 

a) Presente do indicativo e futuro do 
pretérito do indicativo. 

b) Pretérito perfeito do indicativo e futuro do 
subjuntivo. 

c) Presente do subjuntivo e presente do 
indicativo. 

d) Pretérito imperfeito do indicativo e futuro 
do subjuntivo. 

QUESTÃO 30 

Indique a alternativa que corresponde à 
palavras com 5 fonemas: 

a) Molhada 
b) Guerra 
c) Ficha 
d) Fixo 

PORTUGUÊS 


