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QUESTÃO 01 

Em relação ao teste de diapasão na avaliação 
de um paciente com Diabetes Mellitus, assinale a 
alternativa correta: 

a) O uso dessa ferramenta é uma forma de 
avaliar a sensibilidade vibratória 

b) É considerado anormal quando a pessoa 
para de ouvir os sons da vibração enquanto 
o examinador ainda ouve o diapasão 
vibrando 

c) É usado para verificar as alterações 
sensoriais ligadas à redução da acuidade 
auditiva 

d) O cabo do disparo deve ser posicionado 
sobre o calcâneo 

QUESTÃO 02 

Considere uma situação onde foi avaliado a 
qualidade da saúde de um certo território, 
considerando diversos indicadores de saúde. 

Durante essa avaliação, destacou-se o número 
de óbitos de crianças com idade entre 07 a 25 dias. Tal 
indicador é denominado com taxa de mortalidade 
__________.  

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 

a) Institucional 
b) Perinatal 
c) Neonatal tardia 
d) Neonatal precoce 

QUESTÃO 03 

Sobre a “Atenção Domiciliar” executada pelas 
Equipes da Estratégia da Saúde da Família, na Atenção 
Básica, é correto afirmar: 

a) É uma prática exclusivamente centrada na 
equipe multiprofissional que dispõem de 
conhecimento e experiência necessários 
para definir necessidades prioritárias a 
serem atendidas 

b) A equipe deve respeitar o espaço familiar, 
ser capaz de preservar os laços afetivos das 
pessoas e fortalecer a autoestima, 
ajudando a construir ambientes mais 
favoráveis à recuperação da saúde 

c) Deve ser organizada pela Gestão Estadual 
d) Deve ser feita com o uso de tecnologias de 

baixa complexidade e alta densidade 

QUESTÃO 04 

Durante uma consulta de enfermagem, o 
profissional diagnosticou uma amamentação 
interrompida devido a um ingurgitamento mamário. 

Quanto à isso, é correto afirmar que: 

a) A congestão/aumento da vascularização 
da mama, a retenção de leito nos alvéolos 
e edema decorrente da congestão e 
obstrução da drenagem do sistema 
linfático são componentes básicos para a 
ingurgitação mamária 

b) Duração prolongada da mama, leite em 
reduzida quantidade e mamadas 
frequentes favorecem o aparecimento da 
ingurgitação mamária 

c) Um dos fatores de risco para o 
ingurgitamento mamário é a 
amamentação em livre demanda 

d) O ingurgitamento mamário ocorre com 
mais frequência em multíparas, 
considerando que obstruções anteriores 
podem ter deixado sequelas em ductos 

QUESTÃO 05 

Os governos estabeleceram uma forma direta 
para avaliar as ações básicas de prevenção e controle 
da doença hipertensiva. Tal forma é denominada “taxa 
de internação por _________”. 

Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna. 

a) Dor precordial 
b) Edema agudo de pulmão 
c) Aneurisma de aorta abdominal 
d) Acidente vascular cerebral 

QUESTÃO 06 

Durante a abordagem de uma família, 
identificou-se que a mãe de um recém-nascido era 
portadora de sífilis não tratada ou tratada de maneira 
inadequada. 

Indique qual tratamento é indicado para o 
recém-nascido, caso a mãe apresentasse alterações 
clínicas ou sorológicas: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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a) Tetraciclina 
b) Penicilina 
c) Lincomicina 
d) Floxacino 

QUESTÃO 07 

A Constituição Federal de 1988 consagrou o 
acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, 
como um direito de cidadania. 

A respeito disto, analise as afirmativas a seguir: 

I - A universalidade é um princípio estabelecido 
pela Constituição e que garantiu a inclusão de todos no 
amparo prestado pelo SUS 

II - A saúde passa a abranger o acesso a um 
conjunto de fatores, tais como alimentação, moradia, 
emprego e lazer  

III – O SUS torna-se de “relevância pública”, 
sendo atribuído ao poder público a sua 
regulamentação, fiscalização e o controle das ações e 
dos serviços de saúde 

Conforme a análise, assinale a alternativa 
correta: 

a) Os itens I e II estão corretos 
b) O item II está correto 
c) Os itens III e I estão corretos 
d) Todos os itens estão corretos 

QUESTÃO 08 

Durante uma consulta de enfermagem no qual 
uma mulher procurou o serviço de planejamento 
familiar, foi detectado que a mesma possuía um 
diagnóstico de hipertensão arterial e trombose venosa, 
além do uso de tabaco. 

Para garantir o melhor método 
anticoncepcional, contraindica-se: 

a) A colocação de DIU – Dispositivo 
Intrauterino 

b) A colocação do diafragma intravaginal 
c) O uso de Condom 
d) O uso da pílula anticoncepcional 

combinada de estrogênio e progesterona 

QUESTÃO 09 

A “Candida Albicanis” é o agente etiológico do 
(a): 

a) Cancro mole 

b) Herpes simples 
c) Gonorreia 
d) Monilíase 

QUESTÃO 10 

Durante a avaliação de pacientes classificados 
com risco cardiovascular moderado e utilizando o 
escore de Framinghan, a sugestão de periodicidade de 
acompanhamento em consulta de enfermagem é: 

a) Anual 
b) Bimestral 
c) Semestral 
d) Trimestral 

QUESTÃO 11 

De acordo com a classificação de pressão 
arterial para crianças e adolescentes, um enfermeiro 
avaliou que uma criança que se encontrava com o 
percentual de 95 a 99 mais 5 mmHg (hipertensão 
estágio 1). Sendo assim, a conduta correta do 
profissional seria: 

a) Reavaliar a criança em 1 ou 2 semanas 
b) Não reavaliar 
c) Reavaliar a criança em um intervalo de 1 

hora 
d) Reavaliar em 6 meses 

QUESTÃO 12 

Para o exame de pesquisa de sangue oculto nas 
fezes, deve-se excluir da dieta (exceto): 

a) Carne vermelha 
b) Beterraba e feijão 
c) Queijos 
d) Carne branca 

QUESTÃO 13 

Em relação ao aconselhamento pós-teste anti-
HIV e diante do resultado negativo, analise: 

I – Discutir estratégias de redução de riscos que 
levem em conta questões de gênero 

II – Lembrar que o uso de algumas drogas, 
mesmo lícitas, podem alterar a percepção do risco 

III – Informar que o resultado negativo afirma 
que ela não está infectada 

Assinale a alternativa correta: 
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a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas o item II está incorreto 
c) Apenas o item II está correto 
d) Apenas o item III está incorreto 

QUESTÃO 14 

Em relação ao aconselhamento pós-teste 
sobre anti-HIV e diante do resultado positivo, analise: 

I – Garantir à pessoa o tempo necessário para 
que ela assimile o impacto do diagnóstico 

II – Lembrar que o resultado pode significar a 
morte 

III – Encaminhar o paciente para o serviço 
especializado, com atendimento multidisciplinar 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas os itens I e III estão corretos 
b) Apenas os itens II e III estão corretos 
c) Apenas os itens I e III estão incorretos 
d) Apenas os itens II e III estão incorretos 

QUESTÃO 15 

Quando é solicitado ao idoso falar três vezes os 
objetos que o profissional de saúde relatou, com um 
intervalo de 3 minutos e o idoso é incapaz de repetir, 
uma ação deve ser aplicada pelo profissional, sendo 
esta: 

a) MEEM – Mini exame de estado mental 
b) MEE – Mini exame de estado 
c) EE – Exame de estado 
d) ME – Mini exame 

QUESTÃO 16 

O que significa “Osteopenia”? 

a) Formações ósseas em forma de gancho 
que se desenvolvem em torno dos discos 
da coluna vertebral 

b) Condição fisiológica característica pela 
diminuição da densidade mineral, 
principalmente de cálcio e fósforo dos 
ossos 

c) Doença infecciosa grave, aguda ou crônica, 
causada especialmente pelo estafilococo 

d) Doença caracterizada por degeneração das 
cartilagens acompanhadas das estruturas 
ósseas 

QUESTÃO 17 

No que consiste a “Síndrome de Cushing”? 

a) Consiste na constelação de anormalidades 
clínicas causadas por concentração 
cronicamente elevada de cortisol ou 
corticoides 

b) Consiste no ataque do sistema nervoso 
através do sistema imunológico, 
dificultando a conexão com o cérebro 

c) Consiste no estado psicológico particular 
em que uma pessoa, submetida a um 
tempo prolongado de intimidação, passa a 
ter simpatia e até mesmo amor ou amizade 
perante seu agressor 

d) Consiste em uma doença genética causada 
por trissomia do cromossomo 18. 

QUESTÃO 18 

O tratamento de sífilis primária consiste em: 

a) Ceftriaxona 250 mg, IM, dose única 
b) Azitromicina IG 
c) Penicilina G Benzatina, 2.4 milhões UI, via 

IM, em dose única 
d) Penicilina G Benzatina, 2.4 milhões UI, via 

IM, em três doses 

QUESTÃO 19 

Dos dispositivos que compõem a saúde 
mental, qual é considerado uma estratégia que articula 
uma equipe multidisciplinar e leva em conta as 
necessidades, expectativas, crenças e o contexto social 
do usuário e/ou do coletivo para o qual está sendo 
direcionado? 

a) Apoio matricial 
b) Gestão dos serviços 
c) PTS – Projeto Terapêutico Singular 
d) Planejamento Estratégico do SUS 

QUESTÃO 20 

Com relação à verificação dos sinais vitais, é 
correto afirmar que: 

a) A temperatura verificada na axila oferece 
uma maior precisão do que a verificada no 
reto ou oral 

b) O pulso filiforme está associado a 
hipervolemia 
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c) A bradipneia é a frequência respiratória 
acima de 24 incursões respiratórias por 
minuto 

d) A frequência do pulso é a medição indireta 
do debito cardíaco 

 

 

QUESTÃO 21 

Na capitalização simples, os juros 
correspondentes à aplicação de R$ 2.000,00 por dois 
meses, à taxa de 4% ao mês, é: 

a) R$ 320,00 
b) R$ 2.160,00 
c) R$ 160,00 
d) R$ 230,00 

 

 

QUESTÃO 22 

Em um número positivo de 4 algarismos, a 
diferença entre o algarismo das unidades e o algarismo 
das centenas, nessa ordem, é igual a 8. Nesse número, 
o produto entre o algarismo dos milhares e o algarismo 
das dezenas é 35. Como existem exatamente quatro 
números com essas características, a diferença entre o 
maior e o menor deles, nessa ordem, vale: 

a) 835 
b) 1980 
c) 2081 
d) 3777 
e) 4637 

 

 

QUESTÃO 23 

A fração equivalente a 7/15, cuja soma dos 
termos é 198, é igual a: 

a) 56/142 
b) 46/152 
c) 63/135 
d) 70/128 

 

 

QUESTÃO 24 

Com o intuito de alavancar as vendas de carros, 
uma concessionária, no início do mês de dezembro, 
ofereceu um desconto de 5% nos preços de todos os 
seus automóveis. Os resultados de vendas não foram 
satisfatórios e os diretores resolveram, no final do mês, 
oferecer, em caráter promocional, um desconto de 
15% sobre o preço já reduzido, mantendo, assim, uma 
ínfima margem de lucro. Se forem considerados o valor 
de um veículo no início do mês antes dos descontos e 
seu valor no final do mês após todos os descontos, 
verificar-se-á que o valor total de desconto neste mês 
foi de: 

a) 20% 
b) 19,25% 
c) 18,75% 
d) 18,25% 

 

 

QUESTÃO 25 

Considere os inteiros positivos α, β , Υ, δ. Sabe-
se que (β- 1). log α = log Υ e que α1-β = δ 

Nestas condições, em relação aos valores de Υ 
e δ é correto afirmar que: 

a) Υ . δ = 1 
b) Υ . δ = ½ 
c) Υ : δ = 1/3 
d) Υ . δ = 2 

  

MATEMÁTICA 
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QUESTÃO 26 

Marque a alternativa que corresponde à forma 
adequada de conjugação do verbo haver: 

a) Quem haviam ganho o prêmio não éramos 
nós 

b) Quando vocês houverem resolvido o que 
fazer, avisem-me! 

c) Quem haja saído do espetáculo não mais 
poderia entrar. 

d) Embora haja festa, eu não estava contente 

QUESTÃO 27 

Partindo do pressuposto de que um texto tem 
estrutura à partir de características gerais de um 
determinado gênero, identifique os gêneros descritos 
a seguir: 

I. Tem como principal característica transmitir 
a opinião de pessoas de destaque sobre algum assunto 
de interesse. Algumas revistas têm uma seção 
dedicada a esse gênero; 

II. Caracteriza-se por apresentar um trabalho 
voltado para o estudo da linguagem, fazendo-o de 
maneira particular, refletindo o momento, a vida dos 
homens através de figuras que possibilitam a criação 
de imagens; 

III. Gênero que apresenta uma narrativa 
informal ligada à vida cotidiana. Apresenta certa dose 
de lirismo e sua principal característica é a brevidade; 

IV. Linguagem linear e curta, envolve poucas 
personagens, que geralmente se movimentam em 
torno de uma única ação, dada em um só espaço, eixo 
temático e conflito. Suas ações encaminham-se 
diretamente para um desfecho; 

V. Esse gênero é predominantemente utilizado 
em manuais de eletrodomésticos, jogos eletrônicos, 
receitas, rótulos de produtos, entre outros. 

São, respectivamente: 

a)  texto instrucional, crônica, carta, entrevista 
e carta argumentativa. 

b) carta, bula de remédio, narração, prosa, 
crônica. 

c) entrevista, poesia, crônica, conto, texto 
instrucional. 

d) entrevista, poesia, conto, crônica, texto 
instrucional. 

 

QUESTÃO 28 

Indique a letra na qual as palavras completam, 
corretamente, os espaços das frases abaixo: 

Quem possui deficiência auditiva não consegue 
______ os sons com nitidez. 

Hoje são muitos os governos que passaram a 
combater o ______ de entorpecentes com rigor. 

O diretor do presídio ______ pesado castigo 
aos prisioneiros revoltosos. 

a) discriminar - tráfico - infligiu 

b) discriminar - tráfico - infringiu 

c) descriminar - tráfego - infringiu 

d) descriminar - tráfego – infligiu 

 

QUESTÃO 29 

SONETO DE FIDELIDADE 

 

De tudo ao meu amor serei atento 

Antes e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 

  

Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em seu louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou ao seu contentamento. 

  

E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama. 

  

Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 

(MORAES, Vinícius de. ANTOLOGIA POÉTICA. 
São Paulo: Cia das Letras, 1992) 

Nos dois primeiros quartetos do soneto de 
Vinicius de Moraes, verifica-se a ideia de que o poeta: 

PORTUGUÊS 
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a) não acredita no amor como entrega total 
entre duas pessoas. 

b) acredita que, mesmo amando muito uma 
pessoa, é possível apaixonar-se por outra e 
trocar de amor. 

c) entende que somente a morte é capaz de 
findar com o amor de duas pessoas. 

d) vê, na angústia causada pela ideia da 
morte, o impedimento para as pessoas se 
entregarem ao amor 

QUESTÃO 30 

Com base na tirinha a seguir, assinale a 
resposta correta em relação ao uso dos pronomes: 

a) Vem pra Caixa você também! 
b) Ele fez de tudo para mim voltar, mas já não 

gosto dele, por isso não voltei. 
c) Houve tanta conversa entre eu e minha 

mãe. 
d) Pedro é louco: vive falando consigo 

mesmo. 


