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COMO PROCESSAR QUEM NÃO NOS REPRESENTA?
Não somos vândalos. E deveríamos ganhar flores. Cidadãos que respeitam as regras são diariamente maltratados por
serviços públicos ineficientes. Como processar o prefeito e o governador se nossos impostos não se traduzem no respeito ao
cidadão? Como processar um Congresso que se comporta de maneira vil, ao manter como deputado, em voto secreto, o
presidiário Natan Donadon, condenado a 13 anos por roubo de dinheiro público?
Se posso ser multada (e devo ser) caso jogue no chão um papel de bala, por que não posso multar o prefeito quando a
cidade não funciona? E por que não posso multar o governador, se o serviço público me provoca sentimentos de fúria e
impotência? Como punir o vandalismo moral do Estado? Ah, pelo voto. Não, não é suficiente. Deveríamos dispor de
instrumentos legais para processar quem abusa do poder contra os eleitores – e esse abuso transcende partidos e
ideologias. [...]
(Texto retiradodo artigo de Ruth Aquino. Revista Época, 02/09/2103.)

01. O texto apresenta como ideia central:
A) Inúmeros questionamentos e dúvidas que demonstram a falta de informação da autora sobre o modo de punir o serviço
público de má qualidade.
B) Questionamentos retóricos que refletem a indignação da autora diante dos desmandos de políticos e de instituições
públicas contra os cidadãos que não têm como punir os que deviam representá-los.
C) A ideia de que o cidadão que não é vândalo tem que ser bem tratado pelos políticos e pelos servidores públicos.
D) A discussão de que é pelo voto que podemos punir os políticos e seus partidos pelo desrespeito imposto aos cidadãos.
E) A ideia de que abusos contra os cidadãos que não são eleitores ocorrem todos os dias e devem ser punidos.
02. Considere os textos abaixo e aponte o item com as informações corretas.
(Texto 01)
“Mundo maluco, máquina mortífera. Mundo moderno, melhore. Melhore mais, melhore muito, melhore mesmo. Merecemos.
Maldito mundo moderno, mundinho merda”. (Sílvio Amarante)
(Texto 02)
Sou tão organizado que não consigo achar nada do que procuro, pois minha intenção é não perder tempo, uma vez que a
capacidade de estar controlado faz com que tudo se mostre um meio propício de ficar calmo e sem preocupações. Por
conta disso, insisto em manter minha bagunça de um jeito que possa realizar tudo em tempo hábil. (Autor desconhecido)
(Texto 03)
“Descobri que minha obsessão por cada coisa em seu lugar, cada assunto em seu tempo, cada palavra em seu estilo, não
era o prêmio merecido de uma mente em ordem, mas, pelo contrário, todo um sistema de simulação inventado por mim
para ocultar a desordem de minha natureza”. (Gabriel García Márquez)
A) O texto 01 apresenta coerência e coesão; o texto 02 é coeso, mas incoerente; e o texto 03 tem coesão, mas não tem
coerência.
B) Os textos 01, 02 e 03 são coesos e coerentes.
C) Os textos 01 e 02 são coerentes, mas sem coesão; e o texto 03 é coerente e coeso.
D) O texto 01 apresenta coesão, mas não tem coerência; o texto 02 tem coesão e coerência; e o texto 03 é coerente, mas
sem coesão.
E) O texto 01 apresenta coerência, mas não usa recursos de coesão; o texto 02 tem coesão, mas não tem coerência; e o
texto 03 é coeso e coerente.
03. Em “Vi com meus próprios olhos e mal pude acreditar”, “Hoje visitarei a Cidade-Luz”, “Chorei rios de lágrimas” e “Incrível a
sua capacidade de faltar com a verdade”, temos respectivamente as seguintes figuras de linguagem:
A) Elipse, perífrase, pleonasmo, hipérbole.
B) Perífrase, pleonasmo, elipse, eufemismo.
C) Pleonasmo, perífrase, hipérbole, antonomásia.
D) Pleonasmo, antonomásia, hipérbole, eufemismo.
E) Eufemismo, pleonasmo, elipse, hipérbole.
04. Aponte o item que contém classificação indevida quanto à figura de linguagem utilizada:
A) Ler Clarice Lispector é como ler minha alma sendo devassada e absurdamente exposta. (prosopopeia)
B) A maldade povoa a sua mente. (metáfora)
C) Ouvi um grito áspero romper o silêncio da noite. (sinestesia)
D) Olhava adiante de mim e me surpreendia com o formigueiro humano. (catacrese)
E) O céu estava sisudo e irritadiço. (prosopopeia)

05. As palavras compreendem tanto uma forma material (significante) quanto um conteúdo semântico (significado). Tal
conteúdo pode ser denotativo ou conotativo. Com base nisso, aponte o item que analisa corretamente tais conceitos:
A) Gosto de contemplar as estrelas no firmamento. (conotativo) / Brad Pitt e Angelina Jolie são estrelas do cinema.
(conotativo)
B) Paula teceu alguns comentários sobre sua situação. (denotativo) / As rendeiras teceram belíssimas peças artesanais.
(denotativo)
C) O fogo se alastrou e incendiou tudo. (conotativo) / Não resisti ao fogo da paixão que me consumia. (denotativo)
D) Ela tem um coração frio e duro. (denotativo) / Faz muito frio em São Paulo hoje. (conotativo)
E) A criança quebrou o brinquedo ao jogá-lo no chão. (denotativo) / Finalmente Ana quebrou o silêncio e respondeu a
pergunta feita. (conotativo)
06. Todas as palavras abaixo estão corretas quanto à ortografia, exceto a do item:
A) Seção.
B) Excessão.
D) Herói.
E) Acessível.

C) Analisar.

07. O item cujas palavras não obedecem à mesma regra de acentuação é:
A) Trágico; patético.
B) Fácil; útil.
D) Café; Você.
E) Herói; heroísmo.

C) Bíceps; fórceps.

08. As palavras “incapaz, papelaria e entristecer” são, respectivamente, exemplares dos seguintes processos de formação de
palavras:
A) Prefixação, prefixação e sufixação.
B) Sufixação, sufixação e prefixação.
C) Prefixação, sufixação e parassíntese.
D) Parassíntese, parassíntese e sufixação.
E) Parassíntese, sufixação e sufixação.
09. Aponte o item que preenche corretamente as lacunas do texto que segue, de acordo com o uso devido dos sinais de
pontuação. “Quando se trata de mulheres__ duas coisas são essenciais__ a primeira é não tentar entendê-las__ a
segunda é nunca contrariá-las__ especialmente em assunto que tenham razão e se quiser dormir em paz.”
A) Dois pontos, vírgula, vírgula, ponto e vírgula.
B) Dois pontos, ponto e vírgula, ponto e vírgula.
C) Dois pontos, dois pontos, vírgula, vírgula.
D) Vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, vírgula.
E) Vírgula, vírgula, dois pontos, ponto e vírgula.
10. Sobre o uso da vírgula, há desacordo entre a regra e o exemplo no item:
A) No interior de uma oração, a vírgula serve para separar elementos com mesma função sintática, quando não unidos
pelas conjunções “e”, “nem” e “ou”. Exemplo: Sua boca, seu rosto, seu olhar, enchem meu coração de alegria.
B) Usa-se vírgula para isolar o vocativo. Exemplo: Que ideias mais absurdas, meu filho!
C) Usa-se vírgula para isolar o aposto, ou qualquer elemento de valor meramente explicativo. Exemplo: André, o médico,
trouxe boas notícias.
D) Usa-se vírgula para separar orações coordenadas temporais, antepostas à oração principal. Exemplo: Quando se
ergueu da cama, decidiu mudar de vez aquela situação.
E) Usa-se vírgula para isolar orações intercaladas. Exemplo: Se é verdade o que dizem, pensei comigo mesma, terei que
tomar providências.
11. Aponte o item em que a concordância verbal foi feita indevidamente:
A) Soam quinze horas neste momento.
B) Daqui a pouco baterão doze horas esse relógio.
C) Naquele lugar, houve brigas e discussões demais.
D) Um bando de marginais depredou a loja inteira.
E) Foi um bando de marginais que depredaram a loja.
12. Aponte o item que preenche corretamente a concordância verbal das frases que seguem: “Os jovens _______ a
esperança de um mundo melhor”; “________ inúmeras pessoas na rua à tarde”; “Uma série de erros ___________ naquele
setor”; “___________ casas e apartamentos aqui”.
A) São; havia; aconteceu; vendem-se.
B) É; haviam; aconteceram; vende-se.
C) São; havia; aconteceram; vende-se.
D) É; havia; aconteceu; vende-se.
E) São; haviam; aconteceu; vendem-se.
13. Assinale o item que apresenta exemplos e classificação incoerente:
A) Cessão (ato de ceder); sessão (reunião) – homônimos homófonos.
B) Chácara (propriedade no campo); xácara (narrativa popular em verso) – homônimos homófonos.
C) Chá (infusão de ervas); xá (soberano persa) – homônimos homógrafos.
D) Mente (intelecto); mente (3ª pessoa do verbo mentir) – homônimos homógrafos.
E) Real (verdadeiro); real (relativo a rei) – homônimos homógrafos.
14. Leia as situações propostas e aponte a respectiva e correta classificação.
Situação 01: O homem morreu – A esposa dele faleceu – O velho expirou.
Situação 02: Não é correto destratar as pessoas – Não quis distratar com ele.
Situação 03: Ele dobrou a aposta – Paulo dobrou a esquina – Eu dobrei a opinião dele.
A) Todas as situações trazem exemplos variados de polissemia.
B) Todas as situações trazem exemplos variados de sinonímia.
C) Todas as situações trazem exemplos variados de paronímia.
D) Na situação 01 e na situação 02, temos exemplos de paronímia; e na situação 03, de polissemia.
E) Na situação 01, temos um exemplo de sinonímia; na situação 02, de paronímia; e na situação 03, de polissemia.

15. O item que está coerente quanto ao uso da crase é:
A) Eu te amo à perder de vista.
B) Esta situação não é recomendável àqueles que têm medo.
C) Peça à Paulo que entregue a encomenda o quanto antes.
D) Não dê atenção à conversas de corredor.
E) Chegamos à Madri pela manhã.
16. O item que completa corretamente as lacunas em “_____ vezes, pegava-me _____ pensar em quantas pessoas estão tão
perdidas quanto eu, dia ___ dia, sofrendo _____ beira da morte da própria alma, sem encontrar a razão de existir, sem
encontrar _____ si mesmo em meio ____ esse mundo bonito e cruel” é:
A) As – à – à – a – a – à.
B) As – a – à – à – a – à.
C) As – à – à – à – a – a.
D) Às – à – a – a – a – à.
E) Às – a – a – à – a – a.
17. “Nas aldeias, na manhã seguinte, os doentes se levantaram saudáveis e fortes. Houve grande júbilo e comemoração, até
que o jovem guerreiro descobriu que sua adorada noiva havia sumido. À medida que a percepção do que acontecera se
espalhava rapidamente entre o povo, muitos empreenderam a jornada até o lugar onde sabiam que iriam encontrá-la”. Os
termos grifados classificam-se, respectivamente, quanto à morfologia como:
A) Advérbio, verbo, substantivo, adjetivo, adjetivo, pronome, pronome.
B) Substantivo, adjetivo, verbo, substantivo, advérbio, adjetivo, verbo.
C) Substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, adjetivo, advérbio, adjetivo.
D) Adjetivo, substantivo, pronome, verbo, advérbio, advérbio, pronome.
E) Adjetivo, substantivo, verbo, conjunção, substantivo, advérbio, pronome.
18. Sobre conceitos e procedimentos relativos à Redação Oficial, aponte o item correto.
(1) Ata é o resumo escrito de fatos e decisões resultantes de uma reunião, sessão ou assembleia ocorrida para
determinado fim. Nas atas, os números devem ser escritos por extenso, evitando-se abreviações; sua redação ocorre
sem parágrafos e sem espaços, a fim de se evitarem acréscimos. O tempo verbal utilizado preferencialmente é o
pretérito perfeito do indicativo.
(2) O aviso pode ser uma comunicação direta ou indireta; unidirecional ou multidirecional; redigida em papel próprio,
afixada em local público ou publicada através da imprensa. Geralmente, não traz destinatário, fecho ou expressões de
cortesia.
(3) O ofício pode ser interno (uma correspondência breve entre duas seções de um mesmo órgão) ou externo (podendo
ser oficial ou comercial). Sua principal característica é a agilidade, que possibilita uma tramitação rápida e uma
simplicidade nos procedimentos burocráticos.
A) Todos os itens estão corretos.
C) Somente os itens 1 e 3 estão corretos.
E) Somente os itens 1 e 2 estão corretos.

B) Todos os itens estão incorretos.
D) Somente os itens 2 e 3 estão corretos.

19. O padrão culto da linguagem deve ser obedecido, principalmente em correspondências oficiais. Considerando isso, aponte
a alternativa que atende a essa exigência.
A) O motivo porque saímos da reunião será exposto assim que possível.
B) Houveram vários documentos indevidamente anexos.
C) O requerimento do Sr. Augusto Souza foi anexado a outro idêntico que tramita na Câmara.
D) Tomaram-se medidas afim de popularizar as decisões resultantes da reunião.
E) Ontem foi implantado, após inúmeras e exaustivas discussões, uma nova tabela de valores contratuais.
20. “A redação de cartas e ofícios, ou seja, de textos técnicos em geral, obriga o uso adequado dos pronomes de tratamento,
que variam conforme o cargo ou a importância do destinatário”. Aponte o item em que há emprego indevido de tais
pronomes:
A) Para cardeais: Vossa Eminência; invocação: Eminentíssimo Cardeal.
B) Para reitores: Vossa Magnificência; invocação: Magnífico Reitor.
C) Para juízes de Direito: Senhor Meritíssimo; invocação: Meritíssimo Juiz.
D) Para presidentes: Vossa Excelência; invocação: Excelentíssimo Senhor Presidente.
E) Para sacerdotes: Vossa Reverendíssima; invocação: Reverendíssimo sacerdote.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. São poucas as situações em que pode haver indicação médica para a substituição parcial ou total do leite materno. Nas
seguintes situações o aleitamento materno não deve ser recomendado, exceto
A) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2.
B) Uso pela mãe de fármacos antineoplásicos e radiofármacos.
C) Criança portadora de galactosemia.
D) Mães portadoras de hanseníase.
E) Mães infectadas pelo HIV.
22.Para que possa orientar adequadamente os usuários do serviço de saúde quanto ao planejamento familiar, o enfermeiro
deve conhecer bem os métodos contraceptivos. Considerando a classificação dos métodos de planejamento familiar pelo
Ministério da Saúde, analise as afirmativas.
I.
São exemplos de métodos anticoncepcionais de barreira: diafragma, DIU e preservativo feminino.

II.
III.
IV.
V.

O DIU TCu-380 A é o mais eficaz dos DIU com cobre e seu efeito depois da inserção dura 5 anos. A taxa de falha é
de 0,6 a 0,8 por 100 mulheres, no primeiro ano de uso. Nos anos seguintes, a taxa anual de gravidez é ainda menor.
A tabela, o muco cervical e a temperatura corporal basal são exemplos de métodos comportamentais.
O anticoncepcional injetável mensal, geralmente, é de hormônio isolado e deverá ser aplicado iniciando-se a
primeira injeção entre o primeiro e o quinto dia do ciclo menstrual.
Os métodos de barreira disponíveis são: condons masculinos e femininos, diafragma, espermaticidas, capuz cervical
e esponjas vaginais.

Estão corretas
A) II, III e IV.
D) I, II e III.

B) I e II.
E) III e V.

C) III, IV e V.

23.O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo, e o mais comum entre as mulheres. No ano de
2013, ocorreram 52.680 casos novos da doença no Brasil, com risco estimado de 52 casos a cada 100 mil mulheres. Sobre
o câncer de mama, assinale V (verdadeiro) ou F(falso) e marque a sequência correta
( )
O controle do peso e da ingestão de álcool, além da amamentação e da prática de atividades físicas, são formas
de prevenir esse tipo de câncer.
( )
São fatores de risco para o câncer de mama: multiparidade, primeiro parto na adolescência, anormalidades
anteriores na mama e predisposição genética.
( )
Para as mulheres de grupos populacionais considerados de risco elevado para o câncer de mama (com história
familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau), recomendam-se o exame clínico das mamas e a
mamografia, anualmente, a partir de 35 anos.
( )
A idade constitui o mais importante fator de risco para o câncer de mama.
A) F – V – V – F.
D) F – F – F – V

B) V – F – V – F.
E) V – V – F – F.

C) V – F – V – V..

24.Com relação ao câncer do colo do útero, as Diretrizes Brasileiras para o rastreamento desse câncer (2011) preconizam as
seguintes recomendações, exceto
A) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo
menos três exames negativos consecutivos nos últimos três anos.
B) Em mulheres sem história de atividade sexual não há indicação para rastreamento do câncer do colo do útero.
C) Mulheres submetidas à histerectomia total por lesões benignas, sem história prévia de diagnóstico ou tratamento de
lesões cervicais de alto grau, podem ser excluídas do rastreamento, desde que apresentem exames anteriores normais.
D) O rastreamento citológico em mulheres na menopausa pode levar a resultados falso-positivos causados pela atrofia
secundária ao hipoestrogenismo.
E) O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico. O
intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.
25.As doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) são um grave problema de saúde pública porque facilitam a transmissão
sexual do HIV, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo podem levar a pessoa portadora a ter complicações graves e
até a morte, e algumas DST, quando acometem gestantes, podem provocar aborto ou nascimento com malformações.
Sobre as DSTs numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.
5.

Gardnerellavaginalis
Treponema pallidum
Haemophilusducreyi
Chlamydiatrachomatis
Klebsiellagranulomatis

(
(
(
(
(

) Linfogranuloma venéreo
) Cancro mole
) Donovanose
) Vaginose bacteriana
) Sífilis

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita, de cima para baixo.
A) 4,3,5,1,2.
B) 5,4,1,2,3.
C) 3,1,4,5,2.
D) 5,4,3,2,1.
E) 2,5,1,3,4.
26.De acordo com o calendário básico de vacinação do Ministério da Saúde, é incorreto afirmar que:
A) A vacina pneumocócica 10 (conjugada) é indicada para prevenção de pneumonia, otite e meningite.
B) As vacinas contra a hepatite B e o vírus Influenza não podem ser congeladas.
C) A vacina contra o sarampo é administrada por via subcutânea, com volume de 0,5ml.
D) A vacina dupla do tipo infantil (DT) contém uma menor concentração de toxoide diftérico e de toxoide tetânico presente
na vacina tríplice (DTP).
E) As doenças agudas febris graves constituem-se como condição verdadeira para o adiamento de aplicação de qualquer
tipo de vacina.
27.O uso e abuso de drogas na adolescência é um fenômeno mundial que necessita da atuação de diversos profissionais,
dentre eles o enfermeiro, que deve saber identificar as principais substâncias psicoativas e seus efeitos. Com relação às
ações aparentes das drogas sobre o Sistema Nervoso Central (SNC), relacione os itens abaixo e marque a alternativa
correta.
(A) Álcool
(B) Crack
(C) Anfetaminas
(D) Cocaína

(E) LSD
(F) Ecstasy
(G) Maconha
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

Derivada da planta Cannabis, suas principais formas de uso são os cigarros, cachimbos, chás e doces. Causa
fascinação por tudo, lentidão de raciocínio, fome e sede.
Também conhecido como rebite ou bolinha, causa diminuição do sono e apetite, rapidez na fala, midríase, elevação
da pressão arterial, sensação de maior energia e menor fadiga.
Quando em nível baixo no sangue, pode causar certo grau de incoordenação motora, hilariedade, labilidade afetiva,
diminuição da crítica e desinibição do comportamento.
Quando esta droga é fumada, o vapor aspirado é rapidamente absorvido pelos pulmões, alcançando o cérebro em 6 a
8 segundos. Esta é a razão para a rápida dependência.
Dentre os seus efeitos, os mais conhecidos são os delírios de grandiosidade, onde o usuário acredita que pode voar,
andar sobre o mar ou até mesmo parar um carro com a força da sua mente.
É uma droga perturbadora, bastante utilizada pelos jovens em festas, e apresenta-se na forma de pastilhas,
comprimidos, cápsulas ou pó. Há relatos de casos de morte por hipertermia maligna.
É uma droga estimulante do SNC, pode ser consumida na forma de pó (cloridrato), aspirada ou dissolvida em água e
injetada na corrente sanguínea.

A) G,D,B,F,A,E,C.
D) A,B,C,D,E,F,G.

B) G,C,A,B.E,F,D.
E) B,C,D,A,G,F,E.

C) F,E,C,A,D,B,G.

28.O Programa de Saúde na Escola (PSE) foi instituído em 2007 pelo Decreto n° 6.286, como resultado do trabalho integrado
entre os ministérios da Saúde e da Educação. As diretrizes para sua implementação são, exceto
A) Integração e articulação das redes públicas de ensino e de saúde.
B) Interdisciplinaridade e intersetorialidade.
C) Cuidado ao longo do tempo.
D) Promoção da alimentação saudável.
E) Controle social.
29.Segundo a Resolução COFEN n° 311/2007, na seção IV, que trata das relações dos profissionais de enfermagem com as
organizações empregadoras, é direito do profissional
A) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer forma de violência.
B) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos, quando capaz de
desempenho seguro para si e para outrem.
C) Registrar no prontuário e em outros documentos próprios da Enfermagem informações referentes ao processo de
cuidar da pessoa.
D) Prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência.
E) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional.
30. Conforme a Portaria n°399/GM de 22/02/2006 que estabelece o Pacto pela Saúde, as prioridades defendidas pelo Pacto de
Gestão do SUS são
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Descentralização.
Financiamento.
Gestão do trabalho e da educação na saúde.
Participação social.
Planejamento.
Programação Pactuada Integrada (PPI).
Regionalização.
Regulação.

Está correto o que se diz, quanto às prioridades do Pacto de Gestão, em:
A) Apenas II, V, VI, VII.
B) Apenas I, II, IV, VIII.
D) Apenas I, III, IV, V, VI.
E) Todas estão corretas.

C) Apenas III, V, VII e VIII.

31.O processo físico ou químico que destrói a maioria dos microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e
fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos é chamado de
A) Desinfecção de alto nível.
B) Limpeza.
C) Esterilização.
D) Desinfecção de nível intermediário.
E) Desinfecção de baixo nível.
32.Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são classificados em função de suas características e consequentes riscos que
podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. De acordo com a RDC ANVISA n° 306/04 e Resolução CONAMA n° 358/05,
os RSS são classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E. Sobre os RSS assinale a associação incorreta
A) Grupo A – placas e lâminas de laboratório, peças anatômicas (membros), bolsas transfusionais contendo sangue.
B) Grupo B – medicamentos apreendidos e reagentes de laboratório.
C) Grupo C – materiais resultantes dos serviços de medicina nuclear e radioterapia.
D) Grupo D – resíduos contendo metais pesados.
E) Grupo E – lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro e lancetas.

33. De acordo com as diretrizes da American Diabetes Association (2013), são critérios para o rastreamento do Diabetes
2
Mellitus em adultos assintomáticos o excesso de peso (IMC >25 kg/m ) e um dos seguintes fatores de risco, exceto
A)História de pai ou mãe com diabetes, Hipertensão arterial (>140/90 mmHg).
B)Poliúria, Polidipsia.
C) Síndrome de ovários policísticos, Inatividade física.
D) História de doença cardiovascular, Obesidade severa.
E) Dislipidemia: hipertrigliceridemia (>250 mg/dL) ou HDL-C baixo (<35 mg/dL).
34. As complicações do Diabetes Mellitus podem ser classificadas em agudas e crônicas. Sobre a síndrome
hiperosmolarhiperglicêmica não cetóticaéverdadeiro dizer que:
A) Ocorre apenas no diabetes tipo 1, em que um mínimo de ação insulínica preservada pode prevenir a cetogênese.
B) Os indivíduos de maior risco são os adolescentes.
C) Os pacientes com diagnóstico de síndrome hiperosmolar hiperglicêmica devem ser encaminhados para manejo em
emergência.
D) É um estado de hiperglicemia grave (inferior a 600 mg/dl).
E) A prevenção da descompensação aguda que leva à síndrome hiperosmolar é diferente em relação à cetoacidose
diabética.
35. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Sua prevalência no
Brasil varia entre 22% e 44% para adultos (32% em média), chegando a mais de 50% para indivíduos com 60 a 69 anos e
75% em indivíduos com mais de 70 anos (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2010). É correto dizer que um paciente que
apresenta pressão arterial de repouso de 159/99mmHg é
A) Hipertenso estágio 1.
B) Normotenso.
C) Ótimo.
D) Hipertenso estágio 2.
E) Normotenso limítrofe.
36. A maioria dos indivíduos com hipertensão arterial sistêmica (HAS) possui a elevação persistente da pressão arterial como
resultado de uma desregulação do mecanismo de controle homeostático da pressão, o que a define como essencial. Já a
HAS secundária possui causa definida, que é potencialmente tratável e/ou curável, acometendo menos de 3% dos
hipertensos. A correta avaliação destes pacientes é fundamental, visto que pode determinar a interrupção dos antihipertensivos. São características sugestivas de HAS secundária, exceto
A) Início súbito da HAS antes dos 30 anos ou após os 50 anos.
B) HAS estágio II e/ou resistente à terapia.
C) Tríade do feocromocitoma: palpitações, sudorese e cefaleia em crise.
D) Síndrome de Cushing: ganho de peso, hirsutismo, edema e fácies típicos.
E) Hiperpotassemia sérica espontânea, maior que 5,0meq/l.
37. A Assembleia Mundial de Saúde (AMS), órgão decisório supremo da Organização Mundial de Saúde (OMS), aprovou no
dia 19/05/2014 a "Estratégia global e metas para a prevenção, atenção e controle da tuberculose pós-2015". O objetivo é a
eliminação da doença como emergência em saúde pública, reduzindo, até o ano de 2035, a incidência para menos de dez
casos por 100.000 habitantes e a mortalidade em 95%. Sobre a tuberculose, assinale a alternativa correta:
A) Em adultos HIV positivos, a vacina BCG não está contraindicada, independentemente de sintomas ou contagem de
linfócito TCD4+.
B) A pesquisa bacteriológica é o método prioritário tanto na detecção quanto no monitoramento e evolução do tratamento,
bem como serve para documentar a cura do paciente.
C) A boa amostra de escarro é proveniente da faringe ou por aspirações de secreções nasais.
D) O caso que apresentar uma baciloscopia direta positiva e cultura negativa será considerado como tuberculose pulmonar
positiva.
E) Será considerado como tuberculose pulmonar negativao caso que apresentar uma baciloscopia negativa e sem imagem
radiológica sugestiva.
38. O tratamento diretamente observado da tuberculose (TDO) consiste na tomada diária (de segunda a sexta-feira) da
medicação sob supervisão do profissional de saúde, possibilitando interação, corresponsabilidade e aprendizado de todos
os atores (enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem e agente comunitário de saúde). São objetivos do TDO, exceto
A) Reduzir a mortalidade.
B) Diminuir o surgimento de bacilos multirresistentes.
C)Reduzir o sofrimento humano, uma vez que se trata de doença consuptiva, transmissível ede alto custo social.
D) Possibilitar a adesão, sem garantir a cura.
E) Interrromper a cadeia de transmissão da doença.
39. A hanseníase é uma doença infecciosa, crônica, de grande importância para a saúde pública devido à sua magnitude e seu
alto poder incapacitante, atingindo principalmente a faixa etária economicamente ativa. Em relação à hanseníase assinale
a alternativa correta
A) A Reação Tipo 2 caracteriza-se pelo aparecimento de novas lesões dermatológicas (manchas ou placas), infiltração,
alterações de cor e edema nas lesões antigas, com ou sem espessamento e dor de nervos periféricos (neurite).
B) A hanseníase não é uma doença de notificação compulsória.
C) É recomendada a utilização do conjunto de monofilamentos de Semmes-Weinstein (6monofilamentos: 0.05g, 0.2g, 2g,
4g, 10g e 300g) nos pontos de avaliação de sensibilidade em mãos e pés e do fio dental (sem sabor) para os olhos.
D) É necessário avaliar a integridade da função neural e o grau de incapacidade física após o diagnóstico do caso de
hanseníase e do estado reacional.
E) Nas situações em que não houver a disponibilidade de estesiômetro ou monofilamento lilás, deve-se fazer o teste de
sensibilidade de mãos e pés com o monofilamento vermelho.

40. O tratamento da hanseníase é ambulatorial, utilizando-se os esquemas terapêuticos padronizados de acordo com a
classificação operacional. Para as formas multibacilares são utilizados os seguintes medicamentos:
A) Rifampicina, Dapsona e Clofazimina.
B) Dapsona e Rifampicina.
C) Ofloxacina, Minociclina e Dapsona.
D) Clofazimina e Ofloxacina.
E) Rifampicina, Minociclina e Dapsona.
41. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (2013), o tabagismo mata 6 milhões de pessoas no mundo anualmente, 1 milhão
delas no continente americano. Ele é o fator de risco mais importante para doenças crônicas comuns, como câncer,
doenças cardiovasculares, diabetes e doenças respiratórias. A respeito do tabagismo é correto afirmar que:
I. É reconhecido como uma doença crônica gerada pela dependência à nicotina, estando por isso, inserido na
Classificação Internacional de Doenças (CID10), da OMS.
II. O tratamento do fumante é baseado na abordagem cognitivo-comportamental.
III. Se o paciente for identificado como dependente grave de nicotina, que já fez várias tentativas de parar de fumar e não
consegue a abstinência, mas está motivado a parar, deve ser indicado a participar da abordagem intensiva do
tabagismo.
IV. O Cloridrato de Bupropiona pode ser utilizado no tratamento medicamentoso do tabagismo.
A) Todos os itens estão corretos.
C) Apenas o item I está correto.
E) Apenas o item IV está errado.

B) Todos os itens estão errados.
D) Apenas os itens I e II estão corretos.

42. A Norma Regulamentadora (NR) 32 estabelece as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à
segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção
e assistência à saúde em geral. A respeito da saúde do trabalhador, considerando-se a NR 32, é incorretoafirmarque:
A) Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas
utilizadas em suas atividades laborais.
B) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após avaliação de
enfermagem obrigatória com emissão de documento de liberação para o trabalho.
C) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso
das mesmas.
D) O empregador deve vedar o uso de calçados abertos.
E) Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos
profissionais diretamente envolvidos.
43. No que concerne às recomendações de precauções universais e os procedimentos que devem ser seguidos após
exposição ocupacional a material biológico potencialmente contaminado com vírus da hepatite B (HBV), é incorreto
afirmar que:
A) Após exposição ocupacional ao material biológico, para profissionais não imunizados, o uso da vacina, associado à
imunoglobulina hiperimune para hepatite B (IGHAHB), é uma medida que, comprovadamente, reduz o risco de
infecção.
B) A probabilidade de infecção pelo vírus da hepatite B, após exposição percutânea, é significativamente menor do que a
probabilidade de infecção pelo HIV.
C) Em exposições percutâneas envolvendo sangue sabidamente infectado pelo HBV e com a presença de HbeAg, o risco
de hepatite clínica varia entre 22% a 31%, e o da evidência sorológica de infecção de 37% a 62%.
D) A imunoglobulina hiperimune contra hepatite B (IGHAHB) deve ser aplicada por via IM. Ela fornece imunidade provisória
por um período de 3 a 6 meses após a administração.
E) Existe maior eficácia na profilaxia pós-exposição quando a imunoglobulina é utilizada dentro das primeiras 24 a 48
horas após o acidente.
44. Na prática administrativa um dos importantes papéis do enfermeiro diz respeito ao dimensionamento de pessoal dentro de
uma instituição.De acordo com a Resolução COFEN nº 293/2004, que respalda esse dimensionamento, para efeito de
cálculo do referencial mínimo para o quadro de profissionais de Enfermagem, devem ser consideradas como horas de
enfermagem, por leito, em um período de 24 horas
A) 2,8 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado.
B) 6,5 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intermediária.
C) 9,4 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva.
D) 17,4 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.
E) 17,6 horas de Enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.
45. O Teste da Orelhinha ou Triagem Auditiva Neonatal é um exame importante para detectar se o recém-nascido tem
problemas de audição. A respeito desse exame analise os itens a seguir
I. É rápido, indolor e não tem contraindicação.
II. A Lei Federal nº 12.303/2010 tornou obrigatória e gratuita a sua realização.
III. O exame denominado Emissões Otoacústicas Evocadas é conhecido como Teste da Orelhinha.
IV. Após a sua realização é possível iniciar o diagnóstico e o tratamento das alterações auditivas precocemente.
Marque a opção correta
A) Todos os itens estão corretos.
C) Apenas o item II está errado.
E) Os itens I, II e III estão errados.

B) Apenas os itens I e IV estão corretos.
D) Apenas o item III está errado.

46. No Brasil, o trabalho infantil é considerado como uma das formas de violência contra as crianças. Sobre o tema, analise os
itens a seguir:
I. O trabalho noturno é proibido a menores de dezoitos anos.
II. O trabalho é proibido a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade.
III. A partir de 16 anos pode-se trabalhar na condição de aprendiz.
IV. A utilização, recrutamento e oferta de adolescente para outras atividades ilícitas, particularmente para a produção e
tráfico de drogas, integram as piores formas de trabalho infantil.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
C) Apenas o item II está correto.
E) Todos os itens estão corretos.

B) Os itens I, II e IV estão corretos.
D) Apenas o item III está correto.

47. O Ministério da Saúde recomenda a monitorização do crescimento da criança nas consultas de puericultura. Para tanto, é
necessária a tomada de medidas do corpo (medidas antropométricas) e a relação dessas medidas com a idade, sexo ou
outra variável (índices antropométricos), a fim de descrever se a condição antropométrica apresenta crescimento
satisfatório. Com base nessas medidas e índices antropométricos, analise os itens abaixo:
I. O Perímetro braquial não se presta para o acompanhamento do crescimento infantil uma vez que as alterações nesse
parâmetro são rápidas, variando muito com o aumento da idade.
II. O ganho de estatura não é um bom parâmetro para avaliação do crescimento da criança por ser cumulativo e
progressivo.
III. Os registros do peso, da estatura e do comprimento, bem como do perímetro cefálico da criança, aferidos nos gráficos
de crescimento, são recomendáveis em todas as consultas até os 2 anos de idade, apenas para as crianças de risco.
IV. O perímetro cefálico é Importante variável para avaliar crescimento da cabeça/cérebro de crianças nos três primeiros
anos de vida. Além desta idade, o perímetro da cabeça cresce tão lentamente que sua medida não reflete alterações no
estado nutricional.
V. O índice de massa corporal (IMC) ainda não teve seu uso validado em crianças como bom marcador de adiposidade e
sobrepeso, somente em adultos.
Marque a opção correta
A) Todos os itens estão corretos.
C) Somente o item V está correto.
E) Somente o item III está correto.

B) Todos os itens estão errados.
D) Somente os itens III e V estão corretos.

48. Em relação às políticas públicas de relevância para a saúde da pessoa idosa no Sistema Único de Saúde (SUS), o
Ministério da Saúde definiu algumas ações prioritárias norteadoras de práticas de Promoção da Saúde da pessoa idosa.
Das opções a seguir a quenão faz parte dessas ações prioritárias:
A) Prática corporal/atividade física.
B) Redução da morbi-mortalidade por acidentes de trânsito.
C) Prevenção da violência e estímulo à cultura de paz.
D) Promoção do desenvolvimento sustentável.
E) Prevenção do câncer de próstata.
49. De acordo com o Ministério da Saúde (2007) a demência é um transtorno relacionado à idade, comum na população idosa.
Classifica-se em reversível ou irreversível. Sobre os tipos mais comuns de demências irreversíveisé correto afirmar que:
A) A Demência Vascular é caracterizada pelo início insidioso, perda de memória e declínio cognitivo lento e progressivo.
No início, a pessoa apresenta dificuldade para lembrar-se de fatos recentes e para aprender coisas novas, e lembra-se
de coisas que ocorreram num passado mais distante.
B) A Doença de Alzheimer tem início abrupto, com deterioração em degraus (alguma recuperação depois da piora) e
flutuação do déficit cognitivo (dias de melhor e pior desempenho).
C) As Demências dos corpúsculos de Lewy são caracterizadas por flutuação na cognição, alucinações visuais recorrentes
bem formadas (p.ex., adescrição de uma pessoa, produto da alucinação, com detalhes) e parkinsonismo precoce
(rigidez, acinesia e fácies amímica).
D) Demências Frontotemporais (Doença de Pick) tem início abrupto, geralmente, após um episódio vascular, com
deterioração em degraus (alguma recuperação depois da piora) e flutuação do déficit cognitivo (dias de melhor e pior
desempenho).
E) A Doença de Alzheimer tem início pré-senil (a partir de 45 anos), apresenta mudanças na personalidade e no
comportamento e/ou alteração da linguagem com características iniciais bem marcantes, como jocosidade e
hipersexualidade. O comprometimento da memória é geralmente mais tardio.
50. Dentre as principais doenças endêmicas que desafiam a saúde pública brasileira, destaca-se a dengue. A respeito dessa
doença, podemos afirmar que:
I. Todo caso suspeito de dengue deve ser notificado a Vigilância Epidemiológica, sendo imediata a notificação das
formas graves da doença.
II. Sonolência, irritabilidade e hipotermia são alguns dos sinais de alarme na dengue.
III. A prova do laço deve ser realizada na triagem, obrigatoriamente, em todo paciente com suspeita de dengue, mesmo
que já apresente sangramento espontâneo.
IV. O hemograma tem como finalidade principal avaliar o nível de plaquetas, para identificação de plaquetopenia.
A) Todos os itens estão corretos.
C) Os itens I, III e IV estão corretos.
E) Apenas os itens III e IV estão errados.

B)Todos os itens estão errados.
D) Apenas o item I está correto.

51. O termo meningite expressa à ocorrência de um processo inflamatório das meninges, podendo ser causada por diversos
agentes infecciosos e não infecciosos. A respeito das meningites de origem infecciosa, é incorreto afirmar que:
A) Após a introdução da vacina conjugada contra o Hib em 1999, a incidência das meningites causadas por
HaemophilusInfluenzae diminuiu significativamente.
B) Na doença meningocócica, o isolamentodo paciente em uso do antibiótico indicado só ocorre durante as primeiras 24
horas de tratamento.
C) O sinal kernig, um dos sinais de irritação meníngea na meningite, é caracterizado pela flexão involuntária da perna
sobre a coxa e dessa sobre a bacia, ao se tentar antefletir a cabeça.
D) A meningite tuberculosa não é transmissível, a não ser que esteja associada à tuberculose pulmonar bacilífera, cuja
transmissibilidade se mantém enquanto o doente estiver eliminando bacilos e não houver iniciado o tratamento.
E) Em geral, os casos de meningites virais evoluem sem complicações.
52. Doença transmissível aguda, toxiinfecciosa, causada por bacilo toxigênico, que, frequentemente, se aloja nas amígdalas,
faringe, laringe, nariz e, ocasionalmente, em outras mucosas e na pele. A manifestação clínica típica é a presença de
placas pseudomembranosasbranco-acinzentadas aderentes, que se instalam nas amígdalas e invadem estruturas vizinhas.
Essa descrição é indicativa da:
A) Coqueluche.
B) Doença de Lyme.
C) FebreTifóide.
D) Difteria.
E) Peste.
53. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes por animais peçonhentos constituem, usualmente, um agravo pouco
conhecido do profissional da saúde, mas que, invariavelmente, se defronta com um paciente acidentado. Sobre o assunto,
é correto dizer que:
I. O Oﬁdismo constitui, dentre os acidentes por animais peçonhentos, o de maior interesse para a saúde pública, pela
frequência e gravidade.
II. Lavar o local da picada com água e sabão, elevar o local afetado e fazer torniquete são alguns exemplos de primeiros
socorros que se deve prestar à vitima.
III. A radiografia de tórax é de grande utilidade na detecção e acompanhamento das complicações decorrentes de
envenenamento causado por escorpiões.
IV. O uso de anticolinesterásico (neostigmina), precedido de atropina, é tratamento medicamentoso efetivo que pode ser
realizado no envenenamento por coral verdadeira.
V. O soro antiofídico é especifico para cada tipo de acidente e deve ser administrado por via intramuscular.
A) Todos os itens estão corretos.
C) Somente o item I está correto.
E) Somente os itens I, III e IV estão corretos.

B) Todos os itens estão errados.
D) Somente os itens I e V estão corretos.

54. As queimaduras representam um dano significativo à saúde pública brasileira. Com relação a esse agravo e aos
procedimentos de assistência para o tratamento de emergência do mesmo, analise os itens a seguir
I. Entre os casos de queimaduras notificados no Brasil, a maioria envolve a participação de crianças, sendo as
queimaduras químicas as mais comuns nessa população.
II. Podem ser classificadas em primeiro, segundo ou de terceiro grau, tendo em vista a profundidade do local atingido.
III. O tratamento imediato de emergência consiste em interromper o processo de queimadura, remover roupas, próteses,
etc., e cobrir as lesões com tecido limpo.
IV. Um adulto com queimadura de 2° grau em área de 10% da superfície corporal queimada deve ser transferido para
unidade de tratamento de queimados, segundo o Ministério da Saúde.
Assinale a alternativa correta:
A) Todos os itens estão corretos.
C) Somente os itens II e III estão corretos.
E) Somente o item II está correto.

B) Somente os itens I, II e III estão corretos.
D) Somente os itens II, III e IV estão corretos.

55. Sobre os tipos de fraturas, é correto afirmar que:
A) No tipo “avulsão” o fragmento do osso foi arrancado por um ligamento ou tendão e sua inserção.
B) No tipo “espiral” ocorre em um ângulo transversal ao osso.
C)O tipo “oblíqua” é uma fratura que se torce ao redor da diáfise do corpo.
D) No tipo “cominutiva” o osso foi comprimido.
E) “Em galho verde” o fragmento ósseo direciona-se para dentro de outro fragmento ósseo.
56. Levando-se em consideração a Política Nacional de Atenção às Urgências, analise os seguintes itens:
I. A rede de atenção às urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.
II. A atenção básica em saúde e a atenção domiciliar são componentes da rede de atenção às urgências.
III. A força nacional de saúde do SUS não compõe a rede de atenção às urgências.
IV. A sala de estabilização compõe a rede de atenção às urgências e se caracteriza como novo serviço de saúde para
assistência a toda demanda espontânea.
Assinale a opção correta:
A) Todos os itens estão corretos.
C) Os itens I, II e III estão corretos.
E) Os itens I, III e IV estão corretos.

B) Todos os itens estão errados.
D) Somente os itens I e II estão corretos.

57. Segundo o Ministério da Saúde (2013), para organizar uma rede que atenda aos principais problemas de saúde dos
usuários na área de urgência e emergência de forma resolutiva, é necessário considerar o perfil epidemiológico e
demográfico brasileiro. Baseado nesse perfil,analise os itens abaixo:
I. As causas externas são a principal causa de morbimortalidade na faixa etária de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
II. Em pessoas com mais de 60 (sessenta) as neoplasias são a segunda causa de morbimortalidade.
III. As doenças do aparelho circulatório são a segunda causa de morte na faixa etária de 30 (trinta) a 39 (trinta e nove)
anos.
Assinale a alternativa correta
A) Todos os itens estão corretos.
C) Apenas o item I está correto.
E) Os itens I e II estão errados.

B) Todos os itens estão errados.
D) Apenas os itens I e III estão corretos.

58. Considerando as atualizações propostas pela American Heart Association2010, para primeiros socorros, analise os itens a
seguir:
I. A administração de rotina de oxigênio suplementar é recomendada como medida de primeiros socorros para falta de
ar e desconforto torácico.
II. O uso de rotina de agentes hemostáticos para controlar hemorragia como medida de primeiros socorros não é
recomendado atualmente.
III. Enquanto aguardam a chegada do serviço médico de emergência, os prestadores de primeiros socorros não devem
aconselhar o paciente com desconforto torácico a mastigar uma aspirina.
Assinale a alternativa correta
A) Todos os itens estão corretos.
C) Os itens I e III estão corretos.
E) Os itens I e III estão errados.

B) Todos os itens estão errados.
D) Os itens I e II estão corretos.

59. De acordo com as atualizações propostas pela American Heart Association2010, para ressuscitação neonatal, marque a
alternativa verdadeira:
A) A sequência de ressuscitação A-B-C com relação compressão-ventilação de 3:1 foi mantida em todas as situações
clínicas.
B) Uma vez iniciada a ventilação por pressão positiva ou a administração de oxigênio suplementar, a avaliação deve
consistir em três características clínicas simultâneas: frequência cardíaca, frequência respiratória e avaliação do estado
de oxigenação (determinado, idealmente, pela avaliação da cor).
C) A oximetria de pulso, com o sensor/eletrodo colocado na extremidade superior direita, não deve ser usada para avaliar
qualquer necessidade de oxigênio suplementar.
D) Recomenda-se que bebês nascidos com mais de 36 semanas de gestação com encefalopatia hipóxico-isquêmica de
leve a moderada recebam hipotermia terapêutica.
E) Em um bebê recém-nascido sem frequência cardíaca detectável, a qual permaneça indetectável por 10 minutos, não é
apropriado considerar interromper a ressuscitação.
60. Durante o atendimento de urgência e emergência é bastante útil o uso da Escala de Coma de Glasgow para avaliar o nível
de consciência do paciente. A respeito dessa escala é correto afirmar que:
A) A escala é dividida em três seções: abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora, cujos escores
variam de 0 a 15.
B) Na avaliação da resposta verbal, cujo escore vai de 1 a 6, no escore 1 o paciente se apresenta sem resposta verbal.
C) Na avaliação da resposta motora, no escore 2, o paciente responde com extensão anormal aos estímulos dolorosos.
D) Um paciente que tem abertura ocular ao estímulo doloroso emite sons inteligíveis e localiza estímulos dolorosos, tem
escore 7 e, portanto, indicação para intubação.
E) Na avaliação de abertura ocular, no escore 3, o paciente abre os olhos em resposta ao estímulo doloroso.

