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PORTUGUÊS 

 
     Texto extraído da revista ÉPOCA, 03/08/09 - Entrevista Achim - “ o 
mundo vive duas crises. Uma financeira, outra ambiental. Para o 
economista alemão  (nascido  no     Brasil) Achim Steiner, diretor do  
programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saída   para 
ambas passa pelo mesmo caminho: investimento em tecnologias limpas 
e eficiência energética que nos ajudem a reduzir as emissões de 
poluentes causadores do aquecimento global. O plano proposto por 
Steiner foi batizado de New Green Deal (Novo Pacto Verde), em alusão 
ao New Deal dos anos 30 nos Estados Unidos. Em  entrevista a   
ÉPOCA, ele diz que a energia renovável já emprega mais gente hoje 
que indústria de petróleo e gás. E que o Brasil, que reduz o imposto dos 
automóveis para  estimular a economia,   precisa  avaliar se o transporte 
individual tem reais perspectivas de gerar empregos, desenvolvimento 
e competitividade para o país nos próximo anos. 

 
De acordo com o texto acima responda as questões 01, 02 e 03. 
 
01. A respeito do texto é correto afirmar que: 

(A) O projeto de Steiner propõe, somente, investimento em 
tecnologias limpas e energia renovável. 

(B) O economista alemão propõe uma alternativa que estimularia a 
geração de empregos com a energia renovável que 
consequentemente aumentaria a competitividade no Brasil e no 
mundo. 

(C) Steiner afirma que para resolver as crises financeira e 
ambiental é preciso fazer investimentos em tecnologias limpas 
e desenvolvimento de energia eficiente e renovável, que 
ajudaria a diminuir os agentes poluidores que causam o 
aquecimento global e estimulam reais perspectivas de gerar 
empregos. 

(D) Com o projeto Novo Pacto Verde, Steiner propõe o 
desenvolvimento de energia renovável que ajudaria a diminuir 
as emissões de poluentes causadores do aquecimento global e 
do desenvolvimento social. 
 

02. Na linha(10) a oração “...que a energia renovável já emprega mais 
gente...” é: 
(A) Oração subordinada predicativa 
(B) Oração subordinada substantiva objetiva direta 
(C) Oração coordenada sindética explicativa 
(D) Oração subordinada adjetiva restritiva 

 
03. Na linha(13) a oração em destaque é: “... gerar empregos “ 

(A) oração subordinada substantiva objetiva direta 
(B) oração subordinada substantiva subjetiva 
(C) oração subordinada substantiva objetiva indireta 
(D) oração subordinada substantiva complemento nominal 

 
04. Analise as proposições abaixo e marque a que não estiver de 

acordo com a norma culta padrão escrita: 
(A) Trabalho na cessão nº 4 há cinco anos. 
(B) Retiraram-se da reunião sem dizer o porquê. 
(C) Estou meio perturbada por isto não estou a fim de sair, serei 

má companhia. 
(D) Tudo isto é pra mim? 

 
05. Assinale a alternativa correta em relação à classificação dos 

predicados das orações abaixo: 
1. O clima está agitado em plena vida religiosa. 
2. Achava a indiferença daquela diretora insuportável. 
3. O professor trabalha chateado naquela Escola. 
4. Os alunos apresentam resultados. 

 
(A) 1. predicado verbal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbal e 

4. predicado verbal. 
(B) 1 predicado nominal, 2. predicado verbal, 3. predicado verbo-

nominal, 4. predicado verbo-nominal. 
(C) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 

verbo-nominal, 4. predicado verbal. 
(D) 1. predicado nominal, 2. predicado verbo-nominal, 3. predicado 

verbal, 4. predicado verbo-nominal. 

 
 

 
 

 
06. Na frase “Afinal, o resultado de tudo isso vai me dizer se nós 

fomos bem!” A palavra se é classificada como: 
(A) pronome apassivador. 
(B) conjunção subordinativa integrante. 
(C) conjunção condicional. 
(D) pronome reflexivo. 

 
07. “Ela se dá muita importância.” O pronome se é classificado como: 

(A) objeto direto. 
(B) pronome apassivador. 
(C) índice de indeterminação do sujeito. 
(D) objeto indireto. 

 
08. Leia atentamente as frases abaixo: 

1. O presidente do sindicato venceu as eleições, mas não 
assumiu. 

2. O presidente da República, visitou os hospitais, os 
presídios, as escolas e as   favelas. 

3. Doenças, meu filho, todo mundo tem 
4. O professor deu, a aula, pela manhã. 
5. “Donde houveste, ó pélago revolto.” 

Verificamos que está (estão) corretamente pontuada (s): 
(A) apenas 2 
(B) apenas as sentenças 1, 3 e 5. 
(C) apenas a sentença 4. 
(D) apenas a sentença 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09. Considerando o que diz a norma culta da língua, em quais dos 
textos a colocação pronominal está inadequada: 
(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) II apenas. 

 
10. Transpondo a frase “O Ministério da Educação avalia o Ensino 

Médio Superior” para a voz passiva analítica, obtém-se a forma 
verbal... 
(A) serão avaliados. 
(B) terão de ser avaliados. 
(C) são avaliados. 
(D) vão ser avaliados. 

 
 
 
 
 
 

História de uma gata 
[...] 
Me alimentaram 
Me acariciaram 
Me aliciaram 
Me acostumaram 
O meu mundo era o 
apartamento 
Detefon, Almofada e trato 
Todo dia filé-mignon [...] 
 
Luiz Henríquez, Sérgio Bardotti e 
Chico Buarque. In Literatura 
comentada. São Paulo, Abril 
Educação, 1980. 

Ei, você aí, me dá um dinheiro aí [...] 
Me dá, me dá, me dá, oi!? 
Me dá um dinheiro aí. 
 
Ivan, Homero e Glauco Ferreira. Me dá um dinheiro 
aí, 1959. 

D. Janaína 
[...] 
D. Janaina 
Princesa do mar 
Dai-me licença 
Pra eu também 
brincar 
No vosso reinado. 
 
Manuel Bandeira. 
Meus primeiros versos, 
pág.56. 
Rio de Janeiro, Nova 
Fronteira, 2001. 

Texto I
Texto II

Texto III
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CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

 
11. De acordo com o que preceitua a NOB96, a atenção à saúde, que 

encerra todo o conjunto de ações levadas a efeito pelo SUS, em 
todos os níveis de governo, para o atendimento das demandas 
pessoais e das exigências ambientais, compreende três grandes 
campos a saber, EXCETO: 
(A) O da assistência, em que as atividades são dirigidas às 

pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada 
somente em âmbito ambulatorial e hospitalar; 

(B) O das intervenções ambientais, no seu sentido mais amplo, 
incluindo as relações e as condições sanitárias nos ambientes 
de vida e de trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a 
operação de sistemas de saneamento ambiental (mediante o 
pacto de interesses, as normalizações, as fiscalizações e 
outros);  

(C) O das políticas externas ao setor saúde, que interferem nos 
determinantes sociais do processo saúde-doença das 
coletividades, de que são partes importantes questões relativas 
às políticas macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 
educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade dos 
alimentos; 

(D) o da assistência, em que as atividades são dirigidas às 
pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada no 
âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como em outros 
espaços, especialmente no domiciliar. 

12. Acerca do incentivo aos Programas de Saúde da Família (PSF), 
assinale a alternativa incorreta: 
(A) Acréscimo de 3% sobre o valor do PAB para cada 5% da 

população coberta, até atingir 60% da população total do 
município; 

(B) Acréscimo de 5% para cada 5% da população coberta entre 
60% e 90% da população total do município;  

(C) Acréscimo de 7% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município; 

(D) Acréscimo de 9% para cada 5% da população coberta entre 
90% e 100% da população total do município. 
 

13. O gestor estadual é responsável pela gestão da política de alta 
complexidade/custo no âmbito do estado, mantendo vinculação com 
a política nacional, sendo consideradas intransferíveis as funções de 
definição de prioridades assistenciais e programação da alta 
complexidade, EXCETO: 
(A) A definição da alocação de recursos orçamentários do Teto 

Financeiro da Assistência/ TFA do estado para cada área de 
alta complexidade;  

(B) A definição de prioridades de investimentos para garantir o 
acesso da população a serviços de boa qualidade, o que 
pode, dependendo das características do estado, requerer 
desconcentração ou concentração para a otimização da oferta 
de serviços, tendo em vista a melhor utilização dos recursos 
disponíveis, a garantia de economia de escala e melhor 
qualidade;     

(C) A delimitação da área de abrangência dos serviços de alta 
complexidade; 

(D) Autorização para realização dos procedimentos e a efetivação 
dos pagamentos (créditos bancários).  

 
14. Sobre a assistência à saúde no âmbito privado, assinale a 

alternativa INCORRETA. 
(A) As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(B) A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem 
a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para 
fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a 
coleta, processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. 

(C) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou 
capitais estrangeiros na assistência à saúde no País. 

(D) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou 
subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. 

 
 

 
 

 
15. Qual o prazo que tem a Secretaria de Assistência à Saúde para 

elaborar instrumentos de subsídio à organização e programação 
da média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das ações desse nível 
de atenção, cuja regulamentação específica será submetida à 
aprovação da CIT? 
(A) 30 dias; 
(B) 40 dias; 
(C) 60 dias; 
(D) 90 dias. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
16. Com a voz a pessoa se faz ouvida e respeitada, garantindo seu 

lugar na sociedade. A alteração vocal é inerente à idade e deve 
ser compreendida como parte do processo de envelhecimento 
normal do indivíduo. São orientações de saúde vocal, exceto: 
(A) Evitar falar durante caminhada intensa; 
(B) Articular bem as palavras; 
(C) Evitar atividades que estimulem o uso da voz como a 

conversação; 
(D) Beber água quando falar muito. 

 
17. As ações da Atenção Básica/Saúde da Família em 

Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa previstas a serem 
desenvolvidas pelo enfermeiro são, exceto: 
(A) Encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa a serviços 

de referências de média e alta complexidade, mantendo sua 
responsabilização pelo acompanhamento.; 

(B) Realizar atenção integral às pessoas idosas; 
(C) Realizar consulta de enfermagem, incluindo a avaliação 

multidimensional rápida e instrumentos complementares, se  
necessário, solicitar exames complementares e prescrever 
medicações, conforme protocolos ou outras normativas 
técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, observadas as 
disposições legais da profissão; 

(D) Realizar assistência domiciliar, quando necessário. 
 

18. Sobre Classificação Internacional das Práticas de Enfermagem - 
CIPE® é incorreto afirmar:  
(A) Representa uma ferramenta produtora de informações para 

a tomada de decisão do enfermeiro; 
(B) É uma terminologia combinatória que permite ao enfermeiro 

formular diagnósticos de enfermagem, delinear intervenções 
e  identificar  resultados  aos  cuidados  prescritos.   

(C) É um instrumento estável e imutável e, para sua 
manutenção, é preciso constante avaliação, bem como 
revisão e validação dos termos para  evitar  a  ambigüidade  
e  redundância; 

(D) Expressa uma linguagem de enfermagem unificada e 
universal. 
 

19. Julgue as afirmativas sobre os Sistemas de informação da 
atenção básica e responda corretamente. 
I. A taxa de mortalidade infantil é um dos indicadores mais 

utilizados para se verificar as condições de vida e saúde de 
uma população. 

II. O SI-PNI é formado por um conjunto de sistemas, dentre eles, 
o API (Avaliação do Programa de Imunizações) que possibilita 
o registro das doses de imunobiológicos aplicadas por faixa 
etária e consequentemente o cálculo das coberturas vacinais;  

III. O Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), 
tem como o objetivo  reunir informações epidemiológicas 
referentes aos nascimentos em todo território nacional. Por 
intermédio desses registros é possível subsidiar as 
intervenções relacionadas à saúde da mulher e da criança;  

IV. O Sistema Nacional de Avaliação Nutricional (SINAN) é 
alimentado pelo acompanhamento e  notificação do 
peso/altura de crianças de 0 a 5 anos.  

Quais afirmativas estão incorretas?  
(A) III e IV; 
(B) I e III; 
(C) I e II; 
(D) Apenas a IV. 
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20. Relacione os itens com suas respostas:  

I. É Integrada por representantes dos estados, municípios, do Distrito 
Federal e da União, a comissão é um foro de articulação e pactuação 
na esfera federal;  

II. Constituído por usuários, trabalhadores de saúde, representantes do 
governo e prestadores de serviço, tem a função deliberativa, 
consultiva e fiscalizadora das ações e serviços de saúde do 
município:  

III. Tem a função de formular e propor políticas, promover o intercâmbio  
de  experiências,  apoiar  os municípios e representá-los na CIT;  

IV. É um dos fóruns fundamentais para o processo de descentralização 
das ações de saúde.  Nesse espaço, representantes do governo 
estadual e dos municípios articulam-se e realizam as suas 
pactuações. 

(  ) 01 Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde;  
(  ) 02 Comissão Intergestores Tripartite;   
(  ) 03 Comissão Intergestores Bipartite;   
(  ) 04 Conselho Municipal de Saúde.  
 

A seqüência correta é:  
(A) I, II, III e IV; 
(B) II, IV, I e III; 
(C) III, I, IV e II; 
(D) IV, III, II e I. 

 
21. Sobre algumas substâncias utilizadas em curativos de feridas abertas e 

infectadas, principalmente no tocante a indicação, mecanismo de ação e 
maneira de utilização, responda com (V) se a afirmativa for verdadeira e 
(F) se for falsa. 
(  ) 01 PAPAÍNA - é uma enzima proteolítica extraída do látex da 

caricapapaya, tem   ação anti-inflamatória;  
(  ) 02 HIDROCOLÓIDE -  partículas hidroativas em polímero inerte 

impermeável que não deve ser utilizado para feridas infectadas;  
(  ) 03 TRIGLICÉRIDES DE CADEIA MÉDIA (TCM) -  não é agente 

desbridante, porém estimula o desbridamento autolítico;  
(  ) 04 ALGINATO DE CÁLCIO - são polissacarídeos derivados do ácido 

algínico,  é utilizado nas lesões exudativas e possui propriedades 
hemostáticas.  

Responda corretamente: 
(A) F, F, V, F; 
(B) V, V, V, V; 
(C) V, V, F, V; 
(D) F, F, V, V. 

 
22. Sobre a cicatrização de uma ferida  é correto afirmar:  

(A) Consiste em uma perfeita e coordenada cascata de eventos 
celulares e moleculares que interagem para que ocorra a 
repavimentação e a reconstituição do tecido; 

(B) Remodelação é uma fase da cicatrização que se inicia 
imediatamente após o surgimento da ferida. 

(C) Tecido de Granulação é a hiperplasia focal, avascular, do sistema 
mononuclear macrofágico, que surge como resposta a agentes 
agressores de baixa virulência e origina o novo tecido  cicatricial. 

(D) É a forma mais comum de cura dos tecidos inflamados. Com a 
cicatrização a anatomia e a função do local comprometido são 
restituídas pelo tecido conjuntivo fibroso que substitui o 
parênquima destruído. 

 
23. A enfermeira da ESF de um município detectou um caso de difteria em 

uma criança. Para interromper, em curto espaço de tempo, a cadeia de 
transmissão da doença, mediante a eliminação dos suscetíveis, responda 
qual a conduta a ser tomada pela enfermeira:  
(A) Quimioprofilaxia da população a 10 metros da área de domicílio da 

criança; 
(B) Revacinar a criança e encaminhar para isolamento hospitalar; 
(C) Vacinação de bloqueio, na qual, por meio de investigação 

epidemiológica, vacinam-se todos os contatos não vacinados, 
inadequadamente vacinados ou com estado vacinal desconhecido; 

(D) Administração do soro antidiftérico para profilaxia dos familiares da 
criança. 
 

24. Mulher de 20 anos de idade procura a USF queixando-se de dor a micção 
e prurido genital. Ao exame, foi observado corrimento vaginal abundante, 
amarelo esverdeado, bolhoso e irritação vulvar, teste de Schiller aspecto 
“tigróide”. 
O quadro clínico descrito nesse caso hipotético sugere uma infecção por 
protozoários  flagelados.  Como denominamos esse agente e qual é a 
DST em questão?  
(A) Chlamydia trachomatis/ Tracoma venero; 
(B) Trichomonas  vaginalis/Tricomoníase; 
(C) Neisseria  gonorrhoeae/ Uretrite gonocócica; 
(D) Gardnerella vaginalis/Gardnerella. 

 

 
25. A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica causada  pelo Treponema  

pallidum,  um  espiroqueta  de  transmissão  sexual  ou  vertical,  que 
pode produzir, respectivamente, as formas adquirida ou congênita da 
doença. Quanto ao tratamento desta DST é incorreto afirmar:  
(A) Sífilis primária: penicilina benzatina 2,4 milhões UI, IM, em dose 

única (1,2 milhão U.I. em cada glúteo); 
(B) Sífilis Congênita Tardia: Penicilina benzatina  1,2 milhões UI,  

IM, em dose unica  
(C) Sífilis tardia (latente e terciária): penicilina benzatina  2,4 

milhões UI,  IM semanal, por 3 semanas. Dose total de 7,2 
milhões U.I. 

(D) Sífilis recente secundária e latente: penicilina benzatina 2,4 
milhões UI, IM repetida após 1 semana. Dose total de 4,8 
milhões U.I. 

 

26. O enfermeiro, responsável técnico pela equipe de enfermagem, deve 
orientar o auxiliar de enfermagem escalado para a Central de Material, 
a realizar a lavagem mecânica dos artigos odonto-médico hospitalares 
com detergente do tipo:  
(A) catiônico; 
(B) anfotérico; 
(C) enzimático; 
(D) aniônico. 

 

27. Como medida de biossegurança os profissionais de saúde devem ser 
vacinados contra:  
(A) Hepatite B - Três doses, sem dose de reforço; 
(B) BCG – 2ª dose; 
(C) Hepatite B – Duas doses, com uma dose de reforço no 5º mês 

após a 2ª dose; 
(D) BCG – 2ª dose + Hepatite A (Duas doses) + Hepatite B (Três 

doses). 
 

28. Um jovem de 19 anos com diagnóstico de Dengue deve ser orientado 
pela enfermeira da ESF a retornar imediatamente ao serviço de 
saúde, caso apresente agravamento do quadro clínico caracterizado 
por:  
(A) Cefaléia e prostração; 
(B) Dor retro-orbitária e mialgia; 
(C) Artralgia e febre; 
(D) Dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes. 

 
29. São feitas duas afirmações abaixo. 

I. Placenta Prévia (PP) é o termo genérico que abrange todas as 
inserções da placenta no seguimento inferior do útero. 

II. Dor abdominal súbita que irradia para coxas e região lombar, 
acompanhada de hemorragia genital, hipertonia uterina, bolsa 
íntegra, evidenciam um quadro clínico. 

Pode-se afirmar que: 
(A) As duas afirmações são incorretas; 
(B) A primeira afirmação  é correta e a segunda incorreta; 
(C) As duas afirmações são corretas e a segunda define o quadro 

clinico de Abruptio Placentae (DPP); 
(D) A primeira afirmação é incorreta e a segunda define o quadro 

clínico de (PP)  
 

30. São ações de enfermagem diante de um caso de Intoxicação Exógena 
por ingestão de soda cáustica, exceto:  
(A) Observar presença e aspecto dos vômitos, colher amostra para 

análise posterior; 
(B) Controlar os sinais vitais, com especial atenção à pressão 

arterial e à temperatura; 
(C) Monitorar vias aéreas superiores; 
(D) Induzir o vômito e conduzir a vítima a um serviço de 

emergência. 
 

31. A atual versão da CIPE® foi publicada em 2005. Nesta versão houve 
uma mudança da estrutura da classificação, a qual passou:    
(A) De um modelo com oito eixos para dois modelos com cinco 

eixos; 
(B) De dois modelos com oito eixos para três modelos com oito 

eixos; 
(C) De quatro modelos com dois eixos para seis modelos com 

quatro eixos; 
(D) De dois modelos com oito eixos para um modelo com sete 

eixos. 
 

32. A contribuição brasileira à CIPE® foi oriunda de um grande estudo 
desenvolvido no ano de 1996 até 2000, sob coordenação da 
Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn. Como foi denominado 
este projeto?  
(A) Projeto ABEn B2; 
(B) Projeto Alfa POP; 
(C) Projeto CIPESC; 
(D) Projeto SAE. 







