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PORTUGUÊS 

 
As questões de números 01 e 02 referem-se ao poema que segue. 
 

“Amor é um fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói, e não se sente;  
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer;  
É solitário andar por entre a gente;  
É nunca contentar-se de contente;  
É cuidar que se ganha em se perder; 
 
É querer estar preso por vontade;  
É servir a quem vence, o vencedor;  
É ter com quem nos mata lealdade. 
 

Mas como causar pode seu favor  
Nos corações humanos amizade,  
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?” 

(Luis de Camões) 
 
01. Todas as afirmativas abaixo são corretas com relação ao poema de 

Camões, exceto: 
(A) o poema trata o amor como um fato universal que pode atingir 

qualquer ser humano. 
(B) o poeta reflete sobre como o amor age de diferentes maneiras 

dentro das pessoas. 
(C) o poeta não consegue entender como o amor pode causar a 

amizade nos corações das pessoas. 
(D) o poeta utiliza em seus versos termos que se contradizem. 

 
02. Atente para as seguintes afirmações: 
 

I. Camões procura definir as contradições do sentimento como 
intrínsecas ao amor. 

II. O poeta se sente indignado com as consequências do amor nos 
corações humanos. 

III. O eu lírico não compreende o fato do amor aproximar as pessoas. 
 

(A) Apenas a afirmação I é correta. 
(B) Apenas a afirmação II é correta.  
(C) Apenas as afirmações I e III são corretas. 
(D) Apenas a afirmação III é correta. 

 
03. Assinale a opção que preencha as lacunas corretamente. 
 

I. Se _________ o trabalho do lavrador, sem dúvida alguma 
mudaremos nossa opinião. 

II. Se _________ a nós organizar a conferência, tudo seria diferente. 
III. Somente ________ as coisas na estante, se tivéssemos 

autorização. 
 

(A) víssemos, coubermos, porão. 
(B) virmos, coubesse, poríamos. 
(C) vemos, couber, poremos. 
(D) visse, coubermos, poríamos. 

 
04. Assinale a alternativa correta quanto à grafia. 

(A) detenção, compreensão, enxocalhar. 
(B) enchaqueca, concessionária, repulção. 
(C) enchouriçar, apreensão, repercussão. 
(D) recauchutagem, ensurdecer, repreenção. 

 
05. Assinale a alternativa em que a palavra que desempenha a função 

sintática de complemento nominal. 
(A) A profissão a que aspiras é muito gratificante. 
(B) Pediu todas as informações de que tinha necessidade para a 

inscrição do concurso. 
(C) Você não é mais aquele rapaz educado que parecia ser. 
(D) Chegaram os estudantes que irão participar do Congresso 

Nacional de Medicina. 
 

06.  A ________ solene do Centro Cívico Escolar realizou-se na _______ 
térrea do estabelecimento. Discutiu-se a _______ das máquinas para 
o curso de computação. 
(A) sessão, secção, seção; 
(B) sessão, seção, cessão; 
(C) cessão, seção, sessão; 
(D) cessão, secção, cessão. 

 
 

 

 
MATEMÁTICA 

 

07. Analise as igualdades abaixo e assinale a única verdadeira: 

(A) 56  x  54  = 510 
(B) 56  :   54 = 510 
(C) 56 x   54=  524 
(D) 56 :   54=   524 

 
08. Um velejador perdeu-se no mar com seu pequeno barco. Ele notou 

que seu barco estava furado e que a cada 15 minutos entravam 180 
litros de água. Com um balde, ele despejou água para fora do barco 
tirando apenas 9 litros de água a cada 5 minutos. Sabendo que o 
barco afundará quando possuir 255 litros de água, determine o tempo 
máximo que o resgate pode chegar antes que o barco afunde. 
(A) 40 minutos 
(B) 15 minutos 
(C) 60 minutos 
(D) 25 minutos 

 
09. Uma loja colocou tudo com 25% de desconto à vista e 10% nas 

compras a prazo. Um vendedor, pensando que o cliente compraria a 
prazo, deu o desconto de 10% numa mercadoria de R$ 160,00, porém 
o cliente falou que compraria à vista. O vendedor esquecido colocou o 
desconto de 25% no preço a prazo. Qual o valor que o cliente pagou a 
menos devido ao erro do vendedor? 
(A) R$ 16,00 
(B) R$ 14,00 
(C) R$ 12,00 
(D) R$ 10,00 

 
10. Quanto ao estudo dos números naturais, marque a alternativa correta. 

(A)  0/5 não é um número natural, pois não se divide zero por cinco. 
(B) A raiz cúbica de 64 é um número natural igual a 4. 
(C) Todo número natural tem raiz exata. 
(D) Se a e b são naturais existe sempre um número natural . 

11. Dados os conjuntos  A={ z, x, y, w, m } e B={ p, x, y, w, m, k }, podemos 
dizer que A⋂B é: 

(A) { x, y, w, m} 
(B) { z, k } 
(C) { z, p, x, y, w, m, k } 
(D) { ∅ } 

 
12. O valor da potência (0,6)3 é: 

(A) 0,216 
(B) 6,26 
(C) 2,6 
(D) 2,16 

 

 
CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE 

 
13. De acordo com o que dispõe a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, 

assinale a alternativa incorreta: 
(A) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos 

e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 
administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde - SUS. 

(B) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema Único de 
Saúde - SUS. 

(C) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de 
Saúde – SUS 

(D) também constituem os SUS as instituições públicas federais, 
estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e 
hemoderivados e de equipamentos para saúde. 

 
14. Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde – SUS, exceto: 
(A) Vigilância sanitária; 
(B) Vigilância epidemiológica; 
(C) Saúde do trabalhador;  
(D) Terapêutica integral, exceto farmacêutica; 
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15. Entende-se por saúde do trabalhador, de acordo com a Lei 8.080/90, 

um conjunto de atividades que se destina, através das ações de 
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, a promoção e proteção 
da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e 
agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, EXCETO: 
(A) Assistência ao trabalhador portador de doença apenas 

profissional e do trabalho; 
(B) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de 

Saúde - SUS, em estudos, pesquisas, avaliação e controle dos 
riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho; 

(C) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de 
Saúde - SUS, da normatização, fiscalização e controle das 
condições de produção, extração, armazenamento, transporte, 
distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de 
máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do 
trabalhador; 

(D) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 
 
16. A despeito do que preceitua a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, 

o prazo para que a Comissão elabore e implante o Plano de Carreiras, 
Cargos e Salários (PCCS) é de: 
(A) 02 anos; 
(B) 03 anos; 
(C) 04 anos; 
(D) 05 anos. 

 
17. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados 

como, Exceto: 
(A) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus 

órgãos e entidades, da administração direta e indireta; 
(B) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do 

Poder Executivo e aprovados pelo Congresso Nacional; 
(C) Investimentos previstos no Plano Quinqüenal do Ministério da 

Saúde; 
(D) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

18. Sobre o processo de esterilização é correto afirmar: 
(A) As caixas cirúrgicas devem ser de alumínio e hermeticamente 

fechadas para que sejam processadas em autoclave a vapor 
sob alta pressão; 

(B) 75% dos microrganismos são eliminados; 
(C) Após processamento em calor úmido todo o material deve ser 

secado mecanicamente para finalizar o processo; 
(D) Todos os microrganismos são eliminados inclusive os esporos. 

 
19. Para que ocorra um processo de desinfecção eficaz é necessário: 

I. Limpeza prévia do artigo; 
II. Tempo de exposição; 

III. Troca da solução de acordo com a sua validade; 
IV. Imersão parcial do artigo em solução. 

(A) Somente I é verdadeira; 
(B) Somente II e III são verdadeiras; 
(C) Somente I, II e III são verdadeiras; 
(D) Todas são verdadeiras. 

 
20. A verificação do pulso é utilizada para saber:  

(A) O número de contrações cardíacas por minuto; 
(B) A força que o músculo cardíaco exerce sobre os vasos; 
(C) O número de sons produzidos pela corrente circulatória; 
(D) Quantas  repolarizações cardíacas o músculo sofre por minuto. 

 
21. Qual alternativa não corresponde a uma doença que necessita de 

notificação compulsória? 
(A) Tétano Neonatal. 
(B) Difteria; 
(C) Febre Maculosa; 
(D) Hanseníase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
22. Acerca do parto normal assinale a alternativa correta. 

(A) Para o Bebê: freqüência maior de síndrome de angústia 
respiratória e prematuridade iatrogênica; 

(B) Para a Mãe: Lacerações acidentais, hemorragias, infecções 
puerperais, embolia pulmonar, íleo paralítico, reações 
indesejáveis à anestesia. Além disso, pode influenciar futuras 
gestações; 

(C) O parto normal é o mais seguro tanto para a mãe quanto para o 
bebê. Nesse caso, a mulher pode amamentar a criança e fazer 
os seus cuidados pessoais logo após o nascimento, além de 
estar em contato com o filho e com os familiares rapidamente.  

(D) Indicado para os casos que tragam risco para a mãe ou para o 
seu bebê. É o médico quem deve avaliar cada situação 
específica para indicar ou não o parto normal.  
 

23. Acerca do Método Canguru, que valoriza o contato pele a pele entre a 
mãe e o bebê, é possível afirmar que: 
(A) É indicado para todo tipo de parto e recém-nascido; 
(B) É indicado em caso de parto prematuro e criança com baixo 

peso; 
(C) Apenas recém-nascidos que estão na UTI; 
(D) Apenas para os casos em que o recém-nascido esteja com 

hipotermia. 
 
24. Gestação de alto risco é a gravidez em que a mãe e/ou o feto correm 

riscos de complicações ou de morte maior que o normal. Entre os 
fatores de risco estão, EXCETO: 
(A) Pré-Eclampsia; 
(B) Diabetes; 
(C) Feto eutrófico. 
(D) Retardo do Crescimento Intra-uterino. 

 
25. De acordo com o art. 118 da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, do 

Código de ética de enfermagem dentre as penalidades a serem 
impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, está a 
suspensão, em que o período não poderá ser superior a: 
(A) 15 dias; 
(B) 20 dias; 
(C) 29 dias; 
(D) 30 dias. 

 
26. Das penalidades previstas no art. 118 do Código de Ética de 

Enfermagem, elencadas abaixo, qual não corresponde à competência 
de aplicação do Conselho Regional de Enfermagem? 
(A) Advertência verbal; 
(B) Aplicação de Multa; 
(C) Cassação do direito do exercício profissional; 
(D) Suspensão do exercício profissional. 

 
27. De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, são consideradas 

atenuantes de infrações, EXCETO: 
(A) Cometer a infração por motivo fútil ou torpe; 
(B) Ter bons antecedentes profissionais;  
(C) Realizar atos sob coação e/ou intimidação; 
(D) Realizar ato sob emprego real de força física. 

 
28. Acerca do SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica), assinale 

a alternativa INCORRETA. 
(A) O SIAB foi desenvolvido como instrumento gerencial dos 

Sistemas Locais de Saúde e incorporou em sua formulação 
conceitos como  território, problema e responsabilidade 
sanitária, completamente inserido no contexto de reorganização 
do SUS no país, o que fez com que assumisse características 
distintas dos demais sistemas existentes.  

(B) A disponibilização da base de dados do SIAB na internet faz 
parte das ações estratégicas da política definida pelo Ministério 
da Saúde com o objetivo de fornecer informações que 
subsidiem a tomada de decisão pelos gestores do SUS, e a 
instrumentalização pelas instâncias de Controle Social, 
publicando, assim,  os dados para o uso de todos os atores 
envolvidos na consolidação do SUS. 

(C) O Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB  foi 
implantado em 1998 em substituição ao Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – PACS; 

(D) É o Principal instrumento de monitoramento das ações do 
Programa de Saúde da Família, tem sua gestão na 
Coordenação de Acompanhamento e Avaliação/DAB/SAS, cuja 
missão é monitorar e avaliar a atenção básica, 
instrumentalizando a gestão e fomentando/consolidando a 
cultura avaliativa nas três instâncias de gestão do SUS.  
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29. Qual a principal forma de transmissão do vírus da hepatite A (HAV)? 

(A) Fecal-oral; 
(B) Transplacentária; 
(C) Parenteral; 
(D) Através de relações sexuais desprotegidas. 

 
30. Qual a via de administração e em qual local deve ser administrado 

PPD? 
(A) Intradérmica/terço médio da face anterior do antebraço 

esquerdo; 
(B) Subcutânea/ inserção inferior do músculo deltóide esquerdo; 
(C) Intradérmica/ terço médio do músculo deltóide direito; 
(D) Subcutânea/ no terço médio da face posterior do antebraço 

esquerdo. 
 
31. Foi prescrita uma medicação lipossolúvel em quantidade de 4,5 ml. 

Ela deve ser administrada, preferencialmente, por qual via de 
administração? 
(A) Intradérmica; 
(B) Subcutânea; 
(C) Intramuscular; 
(D) Endovenosa. 

 
32. A urina deve ser coleta em um recipiente esterilizado quando:  

(A) O exame solicitado for um teste de gravidez; 
(B) O exame solicitado for de um paciente é muito exigente; 
(C) O exame solicitado for uma urocultura; 
(D) O exame solicitado for encaminhado para um laboratório 

particular. 
 

 
 

 







