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 Concurso Público
REF. EDITAL N° 03

NÍVEL MÉDIO - TARDE

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	
de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

HE - UFSCAR - HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 - EBSERH/HE-UFSCAR

EDITAL N° 03 - EBSERH - ÁREA ASSISTENCIAL

Nome do Candidato  Inscrição



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35Questão

Resp.

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Sedentarismo é a maior causa de problemas de saúde no 
Brasil

Da EFE - 23/12/2014

São Paulo - Após uma semana de divulgação da Pesquisa 
Nacional de Saúde (PNS) 2013, organizada pelo IBGE, 
especialistas afirmam que os dados mais preocupantes são 
reflexos de um mal que é cada vez mais comum entre os 
brasileiros: o sedentarismo.

“O que mais chama a atenção nesse estudo é o baixo 
índice da prática de exercícios físicos pelo brasileiro. São 
inúmeras as justificativas para não fazer atividade física”, 
comentou o médico esportivo Gustavo Magliocca.

“Há um risco iminente para a saúde pública, uma vez que 
a falta de atividades físicas agrava o cenário de doenças 
crônicas e cardiovasculares no país. Essa realidade é 
alarmante”, avaliou.

Segundo a PNS, as doenças crônicas - associadas ao 
excesso de peso, ao baixo consumo de verduras e frutas e 
ao sedentarismo - respondem por mais de 70% das causas 
de morte no Brasil.

Em relação ao estilo de vida, o relatório teve o objetivo 
de captar a intensidade e a duração média da realização de 
exercícios físicos ou esportes em pessoas com mais de 18 
anos, dividindo a prática em lazer, trabalho, deslocamento 
e atividades domésticas.

Com isso, dois grupos foram identificados: um de pessoas 
ativas, que praticam mais de 150 minutos de exercícios por 
semana, e o outro de pessoas insuficientemente ativas, que 
praticam menos do que isso.

A proporção de adultos insuficientemente ativos foi 
de 46% da amostra, e os ativos se dividiram em 22,5% de 
pessoas que praticam atividades no lazer, 14% no trabalho, 
31,9% no deslocamento e 12,1% nas atividades domésticas.

De acordo com Magliocca, a pesquisa reforça a 
necessidade da prática de atividade física, que deve ser 
estimulada por políticas públicas.

“O governo tem que incentivar a prática de atividade 
física por meio de ações que estimulem a população, 
começando pelas crianças nas escolas, onde, por exemplo, 
a disciplina de educação física já não é mais obrigatória em 
alguns estados.”

Para ele, o sedentarismo começa na infância e é uma 
questão cultural.

“Temos que mudar alguns paradigmas, senão esses 
dados só irão justificar o aumento das doenças crônicas 
daqui a dez anos”.

Como solução, o médico é enfático em propor atividades 
simples, como dar 10 mil passos por dia.

“As pessoas precisam entender que se elas derem 10 mil 
passos por dia, elas deixam de ser sedentárias. Se ficassem 
mais ativas no trabalho ou optassem por uma caminhada em 
família, ajudaria muito a sair dessa condição”, recomendou.

Ele também associa o desinteresse do brasileiro pela 
atividade física à falta de ambientes públicos próprios ou 
adaptados para a prática de exercícios, o que seria uma 
função de parques e praças.

Outro ponto importante para a melhora do estilo de vida 
do brasileiro é a questão alimentar.

Para a nutricionista Desiree Coelho, a pesquisa não 
registrou muitas novidades sobre o comportamento 
nutricional da população, e o sedentarismo e a falta de 
informação sobre hábitos saudáveis se destacaram como 
os pilares para a mudança de hábitos.

“Em um país com oferta de grande variedade de frutas, 
há um consumo muito baixo desses alimentos; e ainda há 
o desconhecimento do brasileiro em relação a sua própria 
saúde”, avaliou Desiree.

Segundo a especialista, a grande urgência é tratar o 
sedentarismo e buscar uma alimentação equilibrada.

“É preciso atrair a atenção das pessoas para esses 
temas, que podem impactar a expectativa de vida da 
população e a mudança para uma vida mais saudável e 
ativa”, concluiu.

Fonte: http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/sedentarismo-e-a
-maior-causa-de-problemas-de-saude-no-brasil

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é possível inferir que o 
“sedentarismo” 

(A)	 é	 o	 único	 problema	 que	 se	 destaca	 para	 a	 mudança	
de hábitos da população, pois, em se tratando da 
questão alimentar, os brasileiros já estão buscando uma 
alimentação equilibrada. 

(B) está relacionado à falta de prática ou pouca prática de 
exercícios físicos.

(C) está relacionado ao exagero em práticas de exercícios 
físicos.

(D)	 é	 um	 conceito	 que	 está	 relacionado	 a	 uma	 pessoa	
sedenta por realizar atividades físicas.

(E)	 está	 acabando	 no	Brasil,	 graças	 aos	 parques	 públicos	
adaptados para a prática de atividades físicas.

QUESTÃO 02
De acordo com as informações apresentadas no 
texto, 

(A) o sedentarismo começa na vida adulta, aos 18 anos.
(B) para deixar de ser sedentária, não basta a pessoa dar 

dez mil passos por dia. 
(C) o governo nada pode fazer para que as pessoas deixem 

a vida sedentária.
(D) a maior parte das pessoas ativas faz suas atividades 

físicas no trabalho. 
(E)	 o	sedentarismo	é,	no	Brasil,	a	maior	causa	de	problemas	

de	saúde.
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QUESTÃO 03
“‘Há um risco iminente para a saúde pública, uma 
vez que a falta de atividades físicas agrava o cenário 
de doenças crônicas e cardiovasculares no país...’”
Considerando o excerto, é possível inferir que a 
palavra em destaque tem o mesmo sentido de 

(A) desejoso.
(B)	 algo	que	é	impossível	de	acontecer.
(C) algo que vai acontecer de forma lenta.
(D)	 algo	que	é	pequeno,	insignificante.
(E) algo que está próximo de acontecer.

QUESTÃO 04
Em “De acordo com Magliocca, a pesquisa reforça a 
necessidade da prática de atividade física, que deve 
ser estimulada por políticas públicas.”, o termo em 
destaque remete 

(A) a “Magliocca”.
(B) à “pesquisa”.
(C) à “necessidade da prática de atividade física”.
(D) à “prática de atividade física”.
(E) à “física”. 

QUESTÃO 05
Em “...especialistas afirmam que os dados mais 
preocupantes são reflexos de um mal que é cada 
vez mais comum entre os brasileiros...”, o verbo em 
destaque

(A) expressa uma ação do sujeito “especialistas”.
(B) está no singular.
(C) concorda com o sujeito “os dados mais importantes”.
(D)	 concorda	com	o	sujeito	“reflexos	de	um	mal...”.
(E) concorda com o sujeito “especialistas”.

QUESTÃO 06
Em “Há um risco iminente para a saúde pública, uma 
vez que a falta de atividades físicas agrava o cenário 
de doenças crônicas e cardiovasculares no país”, a 
expressão em destaque pode ser substituída, sem 
que haja prejuízo sintático-semântico, EXCETO por 

(A) visto que. 
(B)	 a	fim	de	que.
(C) já que 
(D) tendo em vista que.
(E) dado que.

QUESTÃO 07
Em “Essa realidade é alarmante.”, o termo em 
destaque funciona sintaticamente como 

(A) sujeito.
(B) objeto direto.
(C) objeto indireto.
(D) predicativo do sujeito.
(E) predicativo do objeto. 

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que as palavras recebem o 
acento gráfico pela mesma regra.

(A)	 Saudáveis	–	saúde.
(B) Hábitos – após.
(C)	 Cenário	–	média.
(D) País – física.
(E) Infância – já.

QUESTÃO 09
“Com isso, dois grupos foram identificados: um de 
pessoas ativas, que praticam mais de 150 minutos 
de exercícios por semana, e o outro de pessoas 
insuficientemente ativas, que praticam menos do 
que isso.”
No excerto acima, todas as palavras destacadas 

(A) apresentam dígrafo.
(B) apresentam ditongo. 
(C) apresentam encontro consonantal.
(D) são pronomes.
(E) são dissílabas. 

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cujas palavras estão todas 
corretas quanto à grafia. 

(A) Agredir/agressão – ceder/cessão – suspender/suspensão.
(B) Estupido/estupidez – surdo/surdez – pobre/pobresa.
(C) Enxada – mexerica – enchaqueca.
(D) Caixa – peixe – ameicha.
(E)	 Viagem	–	colégio	–	previlégio.	
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 11
Quando calculamos 3/5 de um total de 500, 
obtemos como resultado

(A) 100.
(B) 200.
(C) 250.
(D) 300.
(E) 350.

QUESTÃO 12
Considere a sequência dos números ímpares 
iniciada pelo número 1 (1; 3; 5;...). Qual é a soma 
do terceiro com o quinto termo?

(A) 5.
(B) 9.
(C) 11.
(D) 13.
(E)	 14.

QUESTÃO 13
A previsão de chuva para uma determinada cidade 
do Paraná era de 204 mm durante todo o mês de 
janeiro, mas em apenas 1 dia choveu 60% do que 
era previsto para o mês todo. Quantos mm choveu 
neste dia?

(A) 120.
(B)	 122,4.
(C) 123,5.
(D)	 124.
(E)	 124,9.

QUESTÃO 14
Utilizando raciocínio lógico, “Noite” está para 
“Dia” assim como “Barulho” está para

(A) “Silêncio”.
(B) “Doce”.
(C) “Triste”.
(D) “Desordem”.
(E) “Confusão”.

QUESTÃO 15
Luciana comprou um terreno que custava R$ 
50.000,00 da seguinte maneira: primeiro ela pagou 
2/5 do valor total, em seguida seus pais pagaram 
2/3 do valor que restou. Sabendo que não houve 
acréscimo no valor inicial do terreno, quanto falta 
para Luciana quitá-lo?

(A) R$ 5.000,00.
(B) R$ 9.000,00.
(C) R$ 10.000,00.
(D) R$ 12.000,00.
(E) R$ 15.000,00.

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa correta.

(A) O capital social da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares	é	formado	pelo	capital	público	e	privado.

(B) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem 
capital social aberto, com venda na bolsa de valores.

(C) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem 
capital social integralmente da União. 

(D)	 A	Empresa	Brasileira	de	Serviços	Hospitalares	é	uma	
associação	sem	fins	lucrativos.

(E) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem 
capital social estrangeiro. 

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa correta.

(A) Nos casos de atendimento ao usuário que possua 
plano	 privado	 de	 assistência	 à	 saúde,	 a	 EBSERH	
poderá ser ressarcida, observados os valores de 
referência estabelecidos pela Agência Nacional de 
Saúde	Suplementar.	

(B)	 A	EBSERH	terá	por	finalidade	a	prestação	de	serviços	
ambulatorial e de apoio diagnóstico, sem obrigação de 
observar a autonomia universitária. 

(C) A EBSERH não tem nenhum compromisso com a 
pesquisa	e	a	 extensão	ao	ensino-aprendizagem	e	a	
formação	de	pessoas	no	campo	da	saúde	pública.	

(D) No desenvolvimento de suas atividades de assistência 
à	 saúde,	 a	 EBSERH	 não	 observará	 as	 orientações	
da	 Política	 Nacional	 de	 Saúde,	 pois	 tem	 autonomia	
absoluta quanto a suas políticas. 

(E) A EBSERH não presta serviços de apoio diagnóstico 
e terapêutico, sendo tais serviços prestados por 
empresas privadas, mediante pagamento do usuário.



6 Cargo: Técnico em Enfermagem

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U SQUESTÃO 18
Assinale a alternativa correta.

(A) O regime de trabalho dos empregados da EBSERH 
será	o	 regido	pelo	Estatuto	 dos	Servidores	Públicos	
da universidade a qual estiver vinculada, com a 
necessidade	 de	 concurso	 público	 para	 inclusão	 na	
carreira. 

(B) A EBSERH será administrada exclusivamente por 
uma Diretoria Executiva, com funções deliberativas e 
fiscais.	

(C) Caso haja servidores cedidos à EBSERH, estes 
passarão a possuir os direitos e vantagens 
dos servidores da EBSERH, renunciando, 
temporariamente, aos direitos e vantagens que faziam 
jus no órgão ou entidade de origem. 

(D)	 Os	editais	de	concursos	públicos	para	o	preenchimento	
de emprego no âmbito da EBSERH não poderão 
estabelecer, como título, o cômputo do tempo de 
exercício em atividades correlatas às atribuições do 
respectivo emprego. 

(E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho 
Consultivo não será remunerada e será considerada 
como função relevante. 

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa correta.

(A) São órgãos estatutários da EBSERH: o Conselho de 
Administração, o Conselho Deliberativo, o Conselho 
Fiscal e o Conselho Consultivo.

(B) Não pode participar dos órgãos da EBSERH a pessoa 
que	tenha	interesse	conflitante	com	a	EBSERH.	

(C)	 O	 órgão	 de	 orientação	 superior	 da	 EBSERH	 é	 o	
Conselho Diretor. 

(D) O Conselho de Administração será composto por 
dois representantes dos empregados e respectivos 
suplentes. 

(E) O Conselho de Administração será composto por 
dois membros indicados pela Associação Nacional 
dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior – ANDIFES, sendo o reitor ocupante de 
qualquer cargo. 

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta.

(A)	 O	 Conselho	 Fiscal	 da	 EBSERH	 é	 composto	 por	 5	
membros efetivos e respectivos suplentes. 

(B)	 O	Conselho	Fiscal	reunir-se-á,	ordinariamente,	a	cada	
45	dias.	

(C) Compete, à Ouvidoria Geral da EBSERH, elaborar 
informações em mandado de segurança. 

(D) Todos os servidores e empregados da EBSERH 
prestarão o apoio necessário para a realização das 
Ações de Controle da Auditoria Interna. 

(E)	 Caberá,	 ao	 vice-presidente	 da	 EBSERH,	 constituir	
a Comissão de Ética, que será composta por três 
servidores ou empregados titulares de cargo efetivo 
ou emprego permanente. 

QUESTÃO 21
Assinale a alternativa correta.

(A)	 A	 saúde	é	um	direito	 fundamental	 do	 ser	 humano	e	
é	 um	 dever	 do	Estado,	 não	 sendo	 responsabilidade	
da própria pessoa, da família, das empresas e da 
sociedade. 

(B) A vigilância sanitária e a vigilância epidemiológica 
não estão incluídas no campo de atuação do Sistema 
Único	de	Saúde.	

(C) Está incluída no campo de atuação do Sistema Único 
de	Saúde:	a	assistência	terapêutica	integral,	inclusive	
farmacêutica. 

(D)	 São	campos	de	atuação	do	Sistema	Único	de	Saúde,	
a	integração	em	nível	executivo	das	ações	de	saúde,	
meio ambiente e saneamento básico.

(E)	 São	 princípios	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde:	 a	
capacidade de resolução dos serviços, em todos 
os níveis de assistência e organização dos serviços 
públicos	de	modo a evitar a duplicidade de meios para 
fins	idênticos.

QUESTÃO 22
Assinale a alternativa correta.

(A) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 
a atribuição de propor a celebração de convênios, 
acordos	e	protocolos	internacionais	relativos	à	saúde,	
saneamento e meio ambiente. 

(B)	 Ao	 Sistema	 Único	 de	 Saúde,	 compete	 participar	
na formulação e na implementação das políticas de 
saneamento básico. 

(C) A articulação das políticas e programas, a cargo das 
comissões intersetoriais, não abrangerá ciência e 
tecnologia. 

(D) Não caberá à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e aos Municípios, em seu âmbito administrativo, a 
atribuição de elaborar as normas para regular as 
atividades	de	serviços	privados	de	saúde,	 tendo	em	
vista	a	sua	relevância	pública.	

(E)	 Não	 é	 princípio	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde,	 a	
capacidade de resolução dos serviços em todos os 
níveis de assistência. 

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa correta.

(A) Para receberem os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde	(FNS),	os	Municípios,	os	Estados	e	o	Distrito	
Federal não precisam ter uma contrapartida de 
recursos	para	a	saúde	no	respectivo	orçamento.	

(B)	 O	Conselho	Nacional	de	Saúde	não	terá	representantes	
do	 Conselho	 Nacional	 de	 Secretários	 de	 Saúde	
(CONASS) e do Conselho Nacional de Secretários 
Municipais	de	Saúde	(CONASEMS).	
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
(C)	 Os	recursos	do	Fundo	Nacional	de	Saúde	(FNS)	não	

serão alocados para despesas de custeio e de capital 
do	Ministério	da	Saúde,	seus	órgãos	e	entidades,	da	
administração direta e indireta.

(D)	 É	considerada	Região	de	Saúde,	o	espaço	geográfico	
delimitado por bacias hídricas, podendo constituir 
agrupamento de municípios, limítrofes ou não. 

(E) A participação de órgãos, entidades e movimentos 
sociais	 terá	 como	 critério	 a	 representatividade,	 a	
abrangência e a complementariedade do conjunto 
da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho de 
Saúde.	De	acordo	com	as	especificidades	locais.	

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa correta.

(A) O Município não tem obrigação de garantir autonomia 
administrativa	ao	Conselho	de	Saúde.	

(B)	 Os	 entes	 públicos	 não	 têm	 que	 aplicar	 um	 valor	
mínimo	em	ações	e	serviços	públicos	de	saúde.	

(C)	 O	Sistema	Único	de	Saúde	não	tem	competência	para	
ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde.	

(D)	 A	assistência	à	saúde	é	livre	à	iniciativa	privada.	
(E)	 O	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 não	 tem	 competência	

para colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa correta.

(A)	 No	Brasil,	 durante	a	 chamada	República	Velha,	 que	
durou	 de	 1889	 a	 1930,	 a	 assistência	 médica	 era	
prestada à população de baixa renda por meio das 
instituições	 de	 caridade,	 pois	 a	 assistência	 à	 saúde	
pública	e	privada	era	de	baixa	qualidade.

(B) A primeira reforma sanitária no Brasil se deu logo com 
a chegada da Família Real no Brasil em 1808.

(C)	 A	população	brasileira,	no	início	do	século	XIX,	aceitou	
livremente as campanhas de vacinação, promovidas 
pelo	sanitarista	Oswaldo	Cruz,	não	sendo	necessária	
a intervenção estatal com medidas obrigatórias.

(D) Apesar do desenvolvimento da colonização brasileira, 
a	 assistência	 médica	 dos	 jesuítas	 não	 conseguiu	
sobressair-se	 sobre	 a	 medicina	 indígena,	 que	
prevaleceu	 até	 os	 anos	 de	 1960,	 quando	 houve	 o	
grande êxodo rural brasileiro.

(E)	 O	Sistema	Único	de	Saúde	teve	como	princípio	basilar,	
para sua criação, a previsão constitucional de que a 
saúde	é	direito	de	todos	e	dever	do	Estado,	previsto	
na	Constituição	Federal	de	1946.

QUESTÃO 26
Um paciente deu entrada no Centro Cirúrgico 
para realizar uma cirurgia de redução de fratura 
exposta. De acordo com a classificação da cirurgia 
por potencial de contaminação, esta pode ser 
considerada

(A) limpa.
(B) potencialmente contaminada.
(C) infectada.
(D) potencialmente infectada.
(E)	 estéril.

QUESTÃO 27
De acordo com a nomenclatura cirúrgica, o sufixo 
TOMIA significa

(A) incisão.
(B) retirada de um órgão.
(C)	 fixação.
(D) visualização de uma cavidade.
(E) reparação plástica.

QUESTÃO 28
As complicações respiratórias são estatisticamente 
as principais causas de mortalidade e morbidade 
relacionadas à anestesia. A obstrução parcial ou 
completa das vias aéreas pode ocorrer a qualquer 
momento, sendo que a queda da língua é a causa 
mais frequente de obstrução de via aérea alta. 
Diante disto, qual é o posicionamento mais indicado 
na recuperação do paciente inconsciente?

(A)	 Decúbito	dorsal.
(B)	 Decúbito	ventral.
(C)	 Decúbito	lateral.
(D) Posição de Trendelemburg.
(E) Posição genupeitoral.

QUESTÃO 29
Os artigos destinados aos procedimentos 
invasivos em pele e mucosas adjacentes, nos 
tecidos subepiteliais e no sistema vascular, 
bem como todos os que estejam diretamente 
conectados a este sistema, são classificados em

(A) artigos infectantes.
(B) artigos limpos.
(C)	 artigos	estéreis.
(D) artigos críticos.
(E) artigos não críticos.
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QUESTÃO 30
Na oxigenoterapia, qual dos sistemas a seguir é 
considerado de alto fluxo?

(A) Cateter facial.
(B) Cateter nasal.
(C) Cateter nasofaríngeo.
(D) Nebulização.
(E) Máscara de Venturi.

QUESTÃO 31
As doenças sexualmente transmissíveis (DST) 
são muitas e podem ser causadas por diferentes 
agentes.  Verrugas genitais ou “crista de galo” 
(uma ou várias), que são pequenas no início e 
podem crescer rapidamente e parecer com uma 
couve-flor, são características de qual DST?

(A) Gonorreia.
(B) Infecção pelo papilomavírus humano (HPV).
(C) Clamídia.
(D) Tricomoníase.
(E)	 Sífilis.

QUESTÃO 32
Assinale a alternativa que apresenta um item rico 
em gorduras monoinsaturadas que contribuem 
para a diminuição do colesterol fração-LDL e 
manutenção dos níveis do colesterol fração-HDL, 
ajudando assim a manter o equilíbrio entre estas 
duas frações.

(A) Azeite.
(B) Queijo amarelo.
(C) Carne vermelha.
(D) Pães.
(E) Batata frita.

QUESTÃO 33
Sobre a rubéola, assinale a alternativa INCORRETA. 

(A)	 Todas	as	mulheres	até	49	anos	devem	ter	uma	dose	
da	vacina	e	os	homens	até	39	anos	 também	devem	
ser vacinados, independente de história pregressa da 
doença.

(B) Os principais sintomas são febre, exantema 
máculo-papular,	 acompanhado	 de	 linfoadenopatia	
retroauricular, occipital e cervical. 

(C)	 A	vacina	contra	a	rubéola	é	a	única	medida	preventiva	
e a mais segura.

(D) Os sinais e sintomas apresentados devem ser 
tratados de acordo com a sintomatologia e terapêutica 
adequada.

(E)	 A	 transmissão	 é	 por	 via	 sanguínea,	 por	 meio	 do	
sangue contaminado da pessoa infectada.

QUESTÃO 34
Em relação ao aleitamento, qual das alternativas 
a seguir é em um benefício para a mãe que 
amamenta?

(A) Melhor desenvolvimento da cavidade bucal.
(B) Involução uterina mais lenta e redução na hemorragia 

uterina	pós-parto.
(C) Auxílio na diminuição do intervalo entre as gestações.
(D) Diminuição do risco de câncer de mama e ovário.
(E) Efeito positivo no desenvolvimento intelectual.

QUESTÃO 35
A tuberculose é uma doença curável em 
praticamente 100% das novas ocorrências, desde 
que: a pessoa seja sensível aos medicamentos 
antituberculose, sejam obedecidos os princípios 
básicos da terapia medicamentosa e haja a 
adequada operacionalização do tratamento. Em 
relação ao tempo de tratamento da tuberculose, é 
correto afirmar que ele tem duração de, no mínimo,

(A) doze meses.
(B) nove meses.
(C) seis meses.
(D) dezoito meses.
(E) dez meses.

QUESTÃO 36
A hanseníase é uma doença crônica, cujo principal 
agente etiológico é o bacilo Mycobacterium leprae 
(M. Leprae) que pode levar a sérias incapacidades 
físicas. Considera-se um caso de hanseníase a 
pessoa que apresenta

(A) lesão e/ou área da pele com alteração de sensibilidade.
(B)	 baciloscopia	negativa	de	esfregaço	intradérmico.
(C) tosse produtiva há mais de três semanas.
(D) vesículas unilaterais na pele que acompanham o 

trajeto das raízes nervosas.
(E) comprometimento do sistema nervoso central, do 

sistema	 cardiovascular	 com	 inflamação	 da	 aorta,	
lesões na pele e nos ossos.

QUESTÃO 37
Uma pessoa adulta, de 20 anos, vem comparecendo 
a UBS há três semanas, diariamente, para verificar 
a pressão arterial (PA), e os valores pressóricos 
obtidos em todas as verificações é de 160/100 
mmHg. Sendo assim, esta pessoa pode ser 
classificada como

(A) PA ótima.
(B)  PA normal.
(C) PA limítrofe.
(D) Hipertensão estágio 1.
(E) Hipertensão estágio 2.

QUESTÃO 38
Assinale a alternativa INCORRETA, em relação aos 
cuidados recomendados para lesões ulceradas 
nos pés de pessoas com diabetes mellitus.

(A)	 Realizar	 limpeza	diária	com	solução	fisiológica	0,9%	
aquecida. 

(B) Evitar o uso de esparadrapo diretamente sobre a pele. 
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(C) Em caso de crosta ou calosidades, o desbridamento 
pode ser diário, avaliando a necessidade de 
encaminhamento ao cirurgião. 

(D) É indicada a utilização de permanganato de potássio 
em todas as fases do curativo.

(E) Orientar repouso, com o membro inferior afetado 
ligeiramente elevado. 

QUESTÃO 39
Por ter maior gravidade, recomenda-se que seja 
feita a remoção imediata, com encaminhamento 
adequado dos usuários ao serviço de pronto 
atendimento ou serviço de referência a pacientes 
queimados, diante das situações descritas a 
seguir, EXCETO

(A) queimaduras de primeiro grau em qualquer situação.
(B) qualquer paciente com queimadura e trauma 

concomitantes.
(C)	 queimaduras	de	 terceiro	grau	em	10%	da	superfície	

corporal em adulto.
(D) queimaduras causadas por eletricidade.
(E)	 queimaduras	que	envolvem	face,	mãos,	pés,	genitália,	

períneo e articulações importantes.

QUESTÃO 40
Qual das vacinas relacionadas a seguir deve ser 
administrada em dose única o mais precocemente 
possível, preferencialmente na maternidade após 
o nascimento?

(A) Pneumocócica 10 valente.
(B) Febre Amarela.
(C) Hepatite A.
(D) BCG.
(E) Tetra viral.

QUESTÃO 41
Sobre o esquema, dose e via de administração da 
vacina de Hepatite A, é correto afirma que

(A)	 crianças	de	18	meses	até	menores	de	4	anos	(3	anos,	
11 meses e 29 dias) devem receber uma dose de 1 ml 
por via subcutânea.

(B)	 crianças	de	09	meses	até	menores	de	2	anos	(1	ano,	
11 meses e 29 dias) devem receber uma dose de 0,5 
ml por via subcutânea.

(C)	 crianças	de	12	meses	até	menores	de	2	anos	(1	ano,	
11 meses e 29 dias) devem receber uma dose de 0,5 
mL, por via intramuscular.

(D)	 crianças	de	15	meses	até	menores	de	3	anos	(2	anos,	
11 meses e 29 dias) devem receber duas doses de 0,5 
ml por via intramuscular com intervalo de 60 dias entre 
as doses.

(E) crianças de 06 meses devem receber duas doses de 
0,5 ml com intervalo de 30 dias entre as doses, por via 
subcutânea.

QUESTÃO 42
A notificação compulsória é a comunicação 
obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos 
médicos, profissionais de saúde ou responsáveis 
pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de suspeita ou 
confirmação de doença, agravo ou evento de 
saúde pública. Aquela realizada em até 24 (vinte 
e quatro) horas, a partir do conhecimento da 
ocorrência de doença, agravo ou evento de saúde 
pública, pelo meio de comunicação mais rápido 
disponível, denomina-se

(A) sentinela.
(B) sazonal.
(C) semanal.
(D) negativa.
(E) imediata.

QUESTÃO 43
A pedido do médico plantonista, o técnico de 
enfermagem, que já havia trabalhado em Centro 
Cirúrgico, realizou uma pequena sutura em 
um ferimento corto contuso sem gravidade em 
membro inferior esquerdo de um paciente adulto. 
Desta forma, este profissional estará

(A)	 descumprindo	o	código	de	ética	dos	profissionais	de	
enfermagem.

(B) cumprindo ordem do responsável por sua supervisão.
(C) realizando uma atividade de acordo com a suas 

atribuições	profissionais.
(D)	 negligenciando	a	lei	8142/90.
(E)	 demonstrando	interesse	pela	profissão.

QUESTÃO 44
Foi prescrito a uma criança Oseltamivir (Tamiflu) 
solução oral 30 mg de 12/12 horas por 05 dias. Na 
Unidade, temos cápsula de 75 mg que deve ser 
diluída em 7,5 ml de água.  O volume a ser aspirado 
para atender esta prescrição é

(A) 1ml. 
(B) 3 ml. 
(C) 7,5 ml.
(D) 2 ml.
(E) 5,5ml.

QUESTÃO 45
Para tratamento sintomático da Dengue, foi 
prescrito a uma criança Metoclopramida 2 mg 
por via oral. Sabendo que temos disponível 
frascos contendo 4 mg/ml, quantas gotas devo 
administrar?

(A) 10 gotas.
(B) 13 gotas.
(C) 18 gotas.
(D) 25 gotas.
(E) 37 gotas.
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QUESTÃO 46
Os materiais perfurocortantes devem ser 
descartados separadamente, no local de sua 
geração, imediatamente após o uso ou necessidade 
de descarte, em recipientes devidamente 
identificados com o símbolo internacional de risco 
biológico. Dos materiais citados a seguir, qual 
especificamente deve ser descartado neste tipo de 
recipiente?

(A)	 Luvas	cirúrgicas.
(B) Máscara N 95.
(C) Avental sujo de sangue.
(D) Agulhas.
(E) Equipo de soro.

QUESTÃO 47
No paciente intoxicado em situações onde ocorre 
ingestão de doses potencialmente tóxicas/letais 
de algumas substâncias, pode-se indicar o uso 
de Carvão ativado para diminuir sua absorção 
gastrintestinal. Sendo CONTRAINDICADO o uso

(A) quando o paciente não corre o risco de broncoaspiração.
(B) quando a ingestão ocorreu em menos de uma hora.
(C) se tiver ocorrido ingestão de agentes cáusticos.
(D) em paciente consciente.
(E) em crianças maiores de 02 anos.

QUESTÃO 48
O câncer de mama identificado em estágios 
iniciais apresenta prognóstico mais favorável e 
elevado percentual de cura. O rastreamento é uma 
estratégia dirigida às mulheres na faixa etária em 
que o balanço entre benefícios e riscos da prática 
é mais favorável, com maior impacto na redução 
da mortalidade, sendo que, no Brasil, os métodos 
preconizados para rastreamento são

(A)	 Mamografia	e	Tomografia	da	mama
(B)	 Exame	Clínico	das	Mamas	(ECM)	e	Mamografia.
(C)	 Autoexame	das	Mamas	(AEM)	e	Ultrassonografia	das	

mamas.
(D)	 Punção	por	agulha	fina	e	Biópsia	das	mamas.
(E)	 Ressonância	magnética	das	mamas	e	autoexame	das	

mamas.

QUESTÃO 49
Consideradas importantes parâmetros dos sinais 
vitais, as oscilações da pulsação, verificadas 
através do controle de pulso, podem trazer 
informações significativas sobre estado do 
paciente. Quando a frequência cardíaca está acima 
do esperado para a idade, diz-se que o paciente 
está

(A) taquicárdico.
(B) discárdico.
(C) bradicárdico.
(D) normocárdico.
(E)	 eutrófico.

QUESTÃO 50
Uma das manobras que pode auxiliar a identificar 
um Acidente Vascular Encefálico evidenciando 
desvio de rima é solicitar ao paciente que

(A) mova a cabeça para os lados.
(B) pisque os olhos.
(C)	 faça	movimentos	circulares	com	os	pés.
(D) realize dois agachamentos.
(E) dê um sorriso.
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