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PORTUGUÊS 

 
As questões de números 01 a 04 baseiam-se no texto apresentado abaixo. 

 
As raízes do caráter nacional 
 

Parece possível distinguir duas tendências fundamentais na reação 
ao grupo estranho: uma de admiração e aceitação, outra de desprezo e 
recusa. 

Aparentemente, quase todos os seres humanos apresentam essas 
duas tendências fundamentais. A participação em nosso grupo provoca 
sentimentos de segurança e bem-estar, pois supomos entender que os 
que falam a nossa língua têm um passado em comum conosco, e 
também sabem o que esperar de nós. Mesmo quando nos 
desentendemos, sabemos por que isso ocorre, podemos esperar que 
nosso interlocutor acabe por nos entender e aceitar. E nisso talvez a 
linguagem desempenhe um papel fundamental, pois os homens 
geralmente são incapazes de utilizar perfeitamente mais de uma língua, e 
só naquela aprendida na infância somos capazes de exprimir todas as 
sutilezas do pensamento, todas as formas de ódio e amor. Além disso, o 
local em que nascemos e crescemos, a paisagem que conhecemos, tudo 
isso parece constituir um universo próximo e amigo, cujo reencontro é 
sempre uma alegria e uma consolação. 

No outro extremo, o estrangeiro provoca a nossa desconfiança, às 
vezes o nosso medo. Nem sempre entendemos os seus gestos e 
certamente não compreendemos a sua língua. Ele não se veste como 
nós, a sua fisionomia pode ser diferente da nossa e não adora nossos 
deuses. Entre os primitivos, o estrangeiro passava por uma complexa 
cerimônia, destinada a afastar os malefícios que trouxesse de seus 
demônios; ao voltar de uma viagem, as pessoas deveriam permanecer 
isoladas por algum tempo, até que delas se afastassem os demônios 
estranhos, acaso encontrados pelo caminho. 

E, no entanto, sentimos que o contrário também é verdade. 
Freqüentemente  sonhamos com o país distante, a terra prometida onde 
possamos realizar nossos desejos. Sentimos que aqueles que mais nos 
conhecem são também capazes de ignorar o que de melhor trazemos 
conosco. E o provérbio:”ninguém é profeta em sua terra” traduz 
precisamente essa idéia de que não podemos compreender integralmente 
quem está muito próximo de nós. As situações novas, além disso, são 
atraentes e provocantes: o novo ou desconhecido parece, pelo menos 
durante algum tempo, mais belo e atraente do que o velho; os nossos 
olhos parecem mais penetrantes ao observar a nova paisagem, ao 
admirar outras figuras humanas. 

(LEITE, Dante Moreira. In: O caráter nacional brasileiro. 3. Ed. São Paulo, 
Pioneira, 1976. p. 11.) 

 
01. Infere-se do texto que: 

(A) a função da linguagem predominante no texto é a conativa. 
(B) trata-se de um texto descritivo com elementos de descrição 

subjetiva. 
(C) os homens não são capazes de utilizar perfeitamente mais de uma 

língua, pois só na língua materna é que conseguimos expressar 
todas as sutilezas do pensamento. 

(D) todas as culturas humanas se assemelham por oferecerem 
conjuntos de respostas sistematizadas aos problemas universais da 
existência humana. 

 
02. Os termos pois, quando, como, no entanto estabelecem no texto 

relações, respectivamente, de: 
(A) conclusão, proporção, conformidade, distanciamento 
(B) explicação, tempo, causa, oposição 
(C) conclusão, conseqüência, conformidade, objeção 
(D) explicação, tempo, comparação, oposição 

 
03.  Assinale a alternativa que registra a palavra que tem o sufixo formador 

de advérbio. 
(A) fundamentais 
(B) penetrantes 
(C) freqüentemente 
(D) sentimentos 

 
04.  Assinale a alternativa que traduz a mesma idéia do provérbio já citado 

no texto. 
(A) “A gato pintado não se confia a guarda do assado.” 
(B) “Santo de casa não faz milagre.” 
(C) “Em terra onde não há carne, urubu é frango.” 
(D) “Quem conta com a panela alheia, arrisca-se a ficar sem ceia.” 

 

 
05. Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas: 
 

I. Percebe-se que ele ainda é meio ......, pois não tem prática de 
comércio. (incipiente / insipiente) 

II. A proposta foi ......, pois continha erros gritantes. (ratificada / 
retificada) 

III. Devemos uma ...... quantia ao banco. (vultosa / vultuosa) 
IV. A nuvem de gafanhotos ...... a plantação. (infestou / enfestou) 

 

(A) insipiente _ ratificada _ vultuosa _ enfestou 
(B) insipiente _ retificada _ vultuosa _ infestou 
(C) incipiente _ retificada _ vultosa _ infestou 
(D) incipiente _ ratificada _ vultosa _ infestou 

 

06. Assinale a alternativa que indica a função sintática exercida pelas 
orações destacadas, nos seguintes períodos: 

 

I. “Acontece que não sei mais amar.” 
II. “O importante é que a nossa emoção sobreviva.” 

III. “Já conheço os passos dessa estrada 
IV. Sei que não vai dar em nada...” 

 

(A) objeto direto – sujeito – predicativo do sujeito 
(B) predicativo do sujeito – complemento nominal – sujeito 
(C) objeto indireto – objeto direto – sujeito 
(D) sujeito – predicativo do sujeito – objeto direto 
 

As questões de números 07 a 10 referem-se ao poema que segue. 
 

Soneto de Fidelidade  
 

De tudo, ao meu amor serei atento 
Antes, e como 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 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. Rio de Janeiro, José Olympio, 1987. p. 77.) 

     
07. Com base no poema “Soneto de fidelidade”, assinale a única com 

raciocínio incoerente. 
(A) composição poética de quatorze versos, divididos em dois 

quartetos e dois tercetos. 
(B) o eu lírico está centrado na sua realidade interior, e o seu 

objetivo é mostrar-nos essa realidade. 
(C) é uma mensagem unívoca e conotativa, já que permite mais de 

uma interpretação. 
(D) a função poética da linguagem se faz presente, visto que a 

intenção do emissor está voltada para a própria mensagem. 
 

08.  Considere as seguintes afirmações: 
 

I. Na primeira estrofe, o amor está relacionado mais à razão que ao 
sentimento  

II. O zelo do eu lírico desdobra-se, na segunda estrofe.  
III. A imagem da chama é utilizada pelo autor para exprimir a 

infinitude do amor.   
 

Está de acordo com o poema o que se afirma em: 
(A) I e III 
(B) I e II 
(C) II e III 
(D) I, II e III 

 

09. A palavra que do terceiro verso da primeira estrofe tem valor: 
(A) consecutivo 
(B) final 
(C) causal 
(D) temporal 

 

10.  Assinale a alternativa que contiver uma análise verdadeira, no tocante 
às figuras de linguagem: 

(A) “...Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto...” (assíndeto) 
(B) “...E rir meu riso...” (hipérbole) 
(C) “...Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure”. (paradoxo) 
(D) “...Ao seu pesar ou seu contentamento”. (pleonasmo) 
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CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

 
11. Assinale a alternativa incorreta. No que diz respeito à assistência, o Plano 

Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na perspectiva de 
garantir, o acesso aos cidadãos, o mais próximo possível de sua 
residência, a um conjunto de ações e serviços vinculados às seguintes 
responsabilidades mínimas, EXCETO:  
(A) Assistência pré-natal, parto e puerpério;  
(B) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil; 
(C) Cobertura regional do esquema preconizado pelo Programa 

Nacional de Imunizações, apenas para a faixa etária de idosos, 
preferencialmente; 

(D) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças. 
 
12. Os municípios já habilitados nas condições de gestão da NOB 01/96 

estarão aptos a receber o PAB-Ampliado, após avaliação das 
Secretarias de Estado da Saúde, aprovação da CIB, e homologação da 
CIT, em relação aos seguintes aspectos, EXCETO:  
(A) Plano Municipal de Saúde sem vinculações à programação físico-

financeira;  
(B) Alimentação regular dos bancos de dados nacionais do SUS;  
(C) Desempenho dos indicadores de avaliação da atenção básica no 

ano anterior;  
(D) Estabelecimento do pacto de melhoria dos indicadores de 

atenção básica no ano subseqüente. 
 
13. A qualificação de cada microrregião, no âmbito da assistência à saúde, 

estará condicionada a, EXCETO: 
(A) Apresentação pelo Secretário estadual de saúde do Plano Diretor 

de Regionalização do estado, aprovado na CIB e CES incluindo o 
desenho de todas as microrregiões;  

(B) Apresentação, para cada microrregião a ser qualificada, de: (i) 
municípios que compõem a microrregião; (ii) definição dos 
módulos assistenciais existentes, com explicitação de sua área 
de abrangência e do município-sede de cada módulo; (iii) 
vinculação de toda a população de cada município da 
microrregião a um único município-sede de módulo assistencial, 
de forma que cada município integre somente um módulo 
assistencial e os módulos assistenciais existentes cubram toda a 
população do estado.   

(C) Habilitação do(s) município(s)-sede de módulo assistencial em 
Gestão Plena do Sistema Municipal e de todos os demais 
municípios da microrregião na condição de Gestão Plena da 
Atenção Básica Ampliada.  

(D) Comprovação da Programação Pactuada e Integrada, implantada 
sob a coordenação do gestor estadual, com definição de limites 
financeiros para todos os municípios do estado, com separação 
das parcelas financeiras correspondentes à própria população e à 
população referenciada;  

 
14. Os municípios que tiverem em seu território serviços de alta 

complexidade/custo, quando habilitados em Gestão Plena do Sistema 
Municipal, deverão desempenhar as funções referentes à organização 
dos serviços de alta complexidade em seu território, visando assegurar 
o comando único sobre os prestadores, destacando-se, EXCETO:  
(A) Programação das metas físicas e financeiras dos prestadores de 

serviços, garantindo a possibilidade de acesso para a sua 
população e para a população referenciada conforme o acordado 
na PPI e no Termo de Garantia de Acesso assinado com o 
estado;  

(B) Realização de vistorias no que lhe couber, de acordo com as 
normas do Ministério da Saúde;  

(C) Condução do processo de contratação;  
(D) Impossibilidade de autorização para realização dos 

procedimentos e a efetivação dos pagamentos (créditos 
bancários);  

 
15. Na Norma Operacional de Assistência a Saúde (NOAS), a padronização 

dos instrumentos que correspondem aos anexos integrantes do Termo 
de Compromisso de Garantia de Acesso deveria ser disponibilizada aos 
gestores pela SAS/SAS, no prazo: 
(A) De 30 (trinta) dias após a publicação do NOAS 2001; 
(B) De 60 (sessenta) dias após a publicação do NOAS 2001 
(C) De 90 (noventa) dias após a publicação do NOAS 2001 
(D) De 120 (cento e vinte) dias após a publicação do NOAS 2001. 

 
 
 
 
 
 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16. Julgue as afirmativas e responda corretamente. 

I. A alcalose respiratória é causada por hiperventilação alveolar; 
II. A insulina é secretada pelas células beta das ilhotas de Langerhas 

e age diminuindo a taxa de glicose sanguínea; 
III. A insuficiência cardíaca congestiva é a falha do coração em 

bombear uma quantidade adequada de sangue para o corpo. 
IV. O excesso de cálcio, ou hipercalemia, está freqüentemente 

associado à fratura patológica; 
V. A fibrilação ventricular é uma condição letal vista freqüentemente 

num quadro de infarto do miocárdio. 
 

(A) Apenas a afirmativa V está correta; 
(B) As afirmativas II, III, IV e V estão corretas; 
(C) As afirmativas I, II, III e V estão corretas; 
(D) Apenas a afirmativa IV está correta. 

 
17. Em se tratando de administração de medicamento, leia o enunciado e 

responda corretamente de que via estamos tratando. ‘‘As 
complicações mais comuns desta via incluem o aparecimento de 
nódulos locais, abscessos, necrose e lesão de nervo. ’’ 
(A) Via Subcutânea; 
(B) Via Intradérmica; 
(C) Via Intraraquídea; 
(D) Via Intramuscular. 

 
18. Qual o principal soluto do líquido intracelular (LIC)? 

(A) Sódio  
(B) Cloreto 
(C) Potássio 
(D) Bicarbonato 

 
19. São manifestações clinicas dos desequilíbrios de potássio, exceto: 

(A) Arritmias cardíacas, hipoatividade da musculatura lisa, cãibras e 
fraqueza muscular.  

(B) Rabdomiólise com mioglobinúria  e insuficiência renal aguda. 
(C) Íleo paralítico, constipação, náuseas e vômito.  
(D) Anormalidades da coagulação, espasmo carpopedal e sinal de 

Chvostek positivo.  
 
20. A enfermeira do plantão constatou  que o médico prescreveu um 

medicamento em dose inadequada. A mesma resolveu administrar o 
medicamento na dose adequada e não comentar com ninguém para 
não prejudicar o médico. Sua conduta foi: 
(A) Ética, porque evitou danos ao paciente e demonstrou sua 

autonomia profissional. 
(B) Não ética, porque alterou a dosagem sem consultar o 

responsável pela prescrição. 
(C) Ética, porque evitou danos ao paciente e exposição do colega. 
(D) Ética, porque não denunciou o colega, demonstrando lealdade à 

equipe. 
 
21. São complicações da diálise peritonial aguda, exceto: 

(A) Peritonite 
(B) Hiperglicemia 
(C) Síndrome do desequilíbrio 
(D) Perfuração de alça ou bexiga. 

 
22. Qual é o conceito que melhor define cirurgias contaminadas? 

(A) São todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer 
tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso. 

(B) São aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora 
microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil 
descontaminação. 

(C) São aquelas realizadas em tecidos colonizados por flora 
microbiana abundante, cuja descontaminação é difícil ou 
impossível. 

(D) São aquelas realizadas em tecidos passiveis de 
descontaminação, na ausência de processo infeccioso e 
inflamatório local. 

 
23. O enunciado abaixo, conceitua: 

“É um antisséptico com ação oxidante fugaz na presença de 
matéria orgânica.” 
(A) Água oxigenada  
(B) Éter 
(C) PVP-I 
(D) Solução salina isotônica  
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24. Criança do sexo masculino, com 3 anos de idade,apresenta dificuldade 

para deambular, cai frequentemente, tem dificuldade para levantar-se do 
chão, não consegue subir escadas e correr como as demais crianças da 
mesma faixa etária. Este quadro é compatível com um distúrbio genético 
ligado ao cromossomo X, denominado: 
(A) Distrofia muscular de Duchenne  
(B) Poliomielite 
(C) Síndrome de Guillain-Barré 
(D) Miastenia gravis 

 
25. Existem, atualmente, muitos tipos de curativos com formas e 

propriedades diferentes. Relacione corretamente. 
I. Papaína 

II. Filme   
III. Hidrogel 
IV. Hidrocolóide 
V. Alginatos 

 
(   ) São impermeáveis à água e às bactérias e isolam o leito da ferida do 
meio externo. 
(  ) Tem o poder de desbridamento nas áreas de necrose, sendo indicado 
para uso em feridas limpas e não infectadas. 
(   ) São derivados de algas marinhas e ao interagirem com a ferida, 
sofrem alteração estrutural. 
(  ) É uma enzima proteolítica que age promovendo a limpeza das 
secreções, tecidos necróticos, pus e microrganismos, às vezes presentes 
nos ferimentos. 
(  ) Cobertura de poliuretano, promove ambiente de cicatrização úmido, 
sem capacidade de absorção. Não deve ser usado em feridas infectadas. 
A seqüência correta é: 
(A) I,II,III, IV,V 
(B) II, III, V, I, IV 
(C) V,I, IV,II, III 
(D) IV, III, V, I,II      

 
26. Ao realizar uma aspiração endotraqueal o enfermeiro deve: 

(A) Ligar o aparelho de sucção e introduzir o cateter; 
(B) Avaliar o tipo de secreção a ser removida e definir se a introdução 

do cateter deve ser com o aparelho de sucção ligado ou desligado; 
(C) Desligar o aparelho de sucção à medida que o cateter é 

introduzido; 
(D) Utilizar a técnica mais conveniente para ele. 

 
27. Qual o objetivo da irrigação vesical? 

(A) Esvaziar o conteúdo urinário retido; 
(B) Manter a permeabilidade dos cateteres urinários de demora; 
(C) Evitar a distensão da bexiga; 
(D) Tratar infecção do trato urinário. 

 

28. Sondagem Entérica para Nutrição, é a introdução de uma sonda 
(específica p/ nutrição enteral) através da narina ou cavidade oral até 
atingir o estômago/duodeno. Em qual situação abaixo está  contra-
indicada a sondagem por via nasal? 
(A) Em pacientes  com relatos de fraturas de base de crânio. 
(B) Em pacientes  comatosos. 
(C) Em pacientes  menores de 5 anos. 
(D) Em pacientes politraumatizados. 

 
29. Sobre a cricotireoidotomia por punção  é correto afirmar: 

(A) É um procedimento que exige atenção no tempo total de uso e 
providências para encontrar outra solução, pois se trata de uma 
alternativa de uso muito curto e alto risco de complicações. 

(B) É um procedimento indicado nas situações em que a intubação 
nasal está contra indicada. Ex: Traumas grave na face. 

(C) É um procedimento indicado nas situações em que a intubação 
nasal ou oral não tenham tido sucesso e há a necessidade de se 
estabelecer uma via aérea imediata devido à impossibilidade de 
ventilar, como no caso do edema de glote. 

(D) É um procedimento que NÃO deve ser realizado na vigência de 
suspeita forte de lesão da placa cribiforme, pelo risco de falso 
trajeto. 

 
30. Os estados hipoxêmicos resultam do transporte inadequado de oxigênio 

pelo sangue. Qual dos sinais clínicos abaixo não condiz com um estado 
hipoxêmico? 
(A) Alteração do estado mental; 
(B) Extremidade acianótica; 
(C) Arritmia; 
(D) Aumento de pressão sanguínea. 
 
 

 
31.  Após um diagnóstico de câncer, os pacientes costumam passar por 

algumas fases até a aceitação de sua doença e do tratamento, 
principalmente pelo medo da morte e do tratamento quimioterápico.  
Ao manusear estes medicamentos os profissionais devem atentar 
para determinadas medidas de segurança. São elas, EXCETO: 
(A) Devem ser preparados em capela de fluxo laminar horizontal e 

nestas condições é dispensável o uso de luvas e jaleco, pois a 
capela é uma câmara específica para trabalhar com gases 
tóxicos. 

(B) Caso não haja a capela de fluxo laminar, o profissional deverá 
usar luvas, máscara, óculos, jaleco de mangas longas e 
preparar a medicação em ambiente arejado. 

(C) Caso ocorra contato do medicamento com a pele, lavar 
abundantemente o local com água e sabão.  

(D) Devem ser preparados em capela de fluxo laminar vertical 
(local/aparelho) específica para trabalhar com gases tóxicos, 
mesmo nestas condições não se dispensa o uso de luvas e 
jaleco de manga longa.  

 
32. A homeostase dos líquidos, eletrólitos, ácidos e bases corporais é 

fundamental ao funcionamento orgânico normal. Quanto à 
composição e distribuição compartimental dos líquidos e eletrólitos 
corporais é incorreto afirmar: 
(A) Os eletrólitos são compostos que quando dissolvidos em água 

se dissociam em íons. 
(B) Os íons são partículas que quando apresentam cargas elétricas 

positivas são denominados cátions. 
(C) Os íons distribuem-se entre os compartimentos intra e 

extracelular, havendo maior concentração de cátions, no plasma 
e de ânions no líquido intesticial. 

(D) Os líquidos corporais, no adulto médio sadio, correspondem a 
86% do seu peso corporal. 

 

 

 

 

 




