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PORTUGUÊS 
 

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

Cultura 
O desenvolvimento humano e o avanço das civilizações 

dependeram principalmente da evolução dos meios de receber, comunicar 
e de registrar o conhecimento e, particularmente, do desenvolvimento da 
escrita. O homem é essencialmente um animal comunicativo; a 
comunicação constitui uma de suas atividades essenciais. Enquanto os 
seres mais rudimentares enfrentam o seu meio ambiente numa base de 
momento, o homem possui a faculdade de aprender, em graus variáveis. 
Consequentemente, suas ações são influenciadas por experiências 
passadas. A experiência humana não é uma questão momentânea: 
apresenta continuidade; o homem tem um contato com seus 
antepassados e descendentes, e um sentido de história e tradição. Tudo 
isso é possível graças à linguagem. Essa capacidade de comunicação 
possibilitou a organização do homem em sociedades complexas além de 
o manter em contínuo estado de mudança. 

A linguagem humana está em perene mudança. A linguagem e 
as outras atividades sociais se correlacionam; os interesses e 
necessidades de cada época impõem mudanças à linguagem. 

A comunicação implica essencialmente uma linguagem, quer 
seja esta um dialeto falado, uma inscrição em pedra, um sinal de código 
Morse. A linguagem tem sido chamada “o espelho da sociedade”. 

(Colin Cherry) 
 
01. Analise as idéias apresentadas a seguir. 
 

I. A linguagem é um fato cultural, pois é uma criação humana. 
II. A linguagem humana parte do aprendizado diário. 

III. A cultura é todo fazer humano que pode ser transmitido de 
geração a geração. 

 
São condizentes com o texto apenas: 
(A) I e II. 
(B) II e III. 
(C) I e III. 
(D) I, II e III. 

 
02. Assinale a frase do texto que expressa a seguinte ideia: “sem 

linguagem não há comunicação”. 
(A) “Essa capacidade de comunicação possibilitou (...)”. 
(B) Tudo isso é possível graças à linguagem. 
(C) A linguagem e as outras atividades sociais (...)”. 
(D) “A comunicação implica essencialmente uma linguagem (...)”. 

 
03. Em relação ao período “Todo o homem que te procura, vai pedir-te 

alguma coisa: o rico, entediado, a amizade de tua conversação; o 
triste, um consolo; o débil, um estímulo; o que luta, uma ajuda moral”, 
podemos afirmar que: 
(A) os dois-pontos figuram no período para assinalar que vai seguir, 

após eles, o desenvolvimento ou a explanação do que é 
afirmado antes. 

(B) os ponto-e-vírgulas separam orações que encerram atitudes 
desiguais, diferentes. 

(C) a primeira vírgula do período assinala o final de uma oração 
adjetiva restritiva. 

(D) a vírgula que figura depois da palavra triste, assinala a omissão 
de um verbo. 

 
04. Dê os sinônimos mais adequados para as palavras grifadas na 

seguinte sentença: 
 

“O tempo do automobilismo e do telégrafo parece incompatível com a 
morosidade dos estudos clássicos.” 

 
(A) impassível e ociosidade; 
(B) inconciliável e lentidão; 
(C) intolerante e dificuldade; 
(D) incompreensível e profundidade. 

 
05. “Não a ti, Cristo, odeio ou menosprezo.” (Fernando Pessoa) 
 

Os termos a ti e odeio funcionam como: 
 

(A) objeto indireto e verbo intransitivo. 
(B) objeto direto pleonástico e verbo transitivo direto. 
(C) objeto indireto e verbo transitivo indireto. 
(D) objeto direto preposicionado e verbo transitivo direto. 

 
 

 
06. No que tange aos aspectos da sintaxe, assinale a alternativa com uma 

análise verdadeira: 
(A) “Era cedo demais para que eu pudesse pesar filosoficamente a 

revelação...” (Oração subordinada adverbial causal) 
(B) “O importante é que a nossa emoção sobreviva.” (Oração 

subordinada substantiva subjetiva) 
(C) “Era tão velho que conseguiu chegar à posteridade ainda em 

vida.” (Oração subordinada adverbial consecutiva) 
(D) “Você foi castigo que Deus me deu.” (Oração subordinada 

adjetiva explicativa) 

07. Aponte a alternativa correta, sabendo que à direita de cada palavra há 
um sinônimo. 
(A) espirar = exalar; expirar = iniciar 
(B) estremar = demarcar; extremar = sublimar 
(C) céptico = descrente; séptico = que não causa infecção 
(D) precedente = que vem depois; procedente = lógico 

Leia o poema que segue de Fernando Pessoa, para responder às 
questões de números 08 a 10. 
 

Isto 
 

“Dizem que eu finjo ou minto 
Tudo que escrevo. Não. 
Eu simplesmente sinto 
Com a imaginação. 
 

Não uso o coração. 
Tudo o que sonho ou passo, 
O que me falha ou finda, 
É como que um terraço 
Sobre outra coisa ainda. 
Essa coisa é que é linda. 
 

Por isso escrevo em meio  
Do que não está ao pé, 
Livre do meu enleio, 
Sério do que não é. 
Sentir? Sinta quem lê!”  
(Fernando Pessoa) 
 

08. Infere-se do poema de Fernando Pessoa que: 
(A) a linguagem predominante no poema é denotativa, objetiva e 

repleta de significados. 
(B) o eu lírico nega ser um mentiroso quando escreve e explica que 

seus versos é fruto de sua imaginação. 
(C) a função fática da linguagem se faz presente em todo poema. 
(D) os fatos fazem parte da realidade e são apresentados de forma 

objetiva. 
 

09. Pode-se substituir a expressão sublinhada, mantendo-se o mesmo 
sentido e correção gramatical, por: 
(A) porquanto 
(B) conquanto 
(C) por mais que 
(D) por conseguinte 

 

10. Considerando o vocábulo simplesmente, identifique a assertiva 
correta. 
(A) A palavra apresenta 12 letras, 12 fonemas e 4 encontros 

consonantais. 
(B) A palavra apresenta 12 letras, 10 fonemas e 4 encontros 

consonantais. 
(C) A palavra apresenta 12 letras, 10 fonemas e 2 dígrafos. 
(D) A palavra apresenta 12 letras, 12 fonemas e 2 encontros 

consonantais. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS – SAÚDE 
 
11. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados e 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - 
SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no 
art.198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes 
princípios, EXCETO: 
(A) Universalidade de acesso aos serviços à saúde em todos os 

níveis de assistência; 
(B) Integralidade de assistência, entendida como um conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e 
curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 
todos os níveis de complexidade do sistema; 

(C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral; 

(D) Atendimento preferencial a pessoas de baixa renda, idosos e 
crianças, tendo em vista que o Estado não pode arcar com a 
demanda, desta forma tende a criar rol de preferência. 
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12. Assinale a alternativa incorreta. 

(A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se 
pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, 
legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito 
privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. 

(B) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(C) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, 

serão observados os princípios éticos e as normas expedidas 
pelo órgão de direção do Sistema Único de Saúde - SUS 
quanto às condições para seu funcionamento. 

(D) É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou 
de capitais estrangeiros na assistência à saúde, através de 
doações de organismos internacionais, de entidades de 
cooperação técnica e de financiamento e empréstimos. 

 

13. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial à população de uma determinada área, o 
Sistema Único de Saúde - SUS poderá recorrer aos serviços 
ofertados pela iniciativa privada, desde que, EXCETO: 
(A) A participação complementar dos serviços privados será 

formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a 
respeito, as normas de direito público. 

(B) As entidades privadas terão prioridade em detrimento das 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos para participar 
do Sistema Único de Saúde - SUS. 

(C) Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os 
parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela 
direção nacional do Sistema Único de Saúde - SUS, 
aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

(D) Na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste e de 
pagamento da remuneração aludida neste artigo, a direção 
nacional do Sistema Único de Saúde - SUS deverá 
fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro 
que garanta a efetiva qualidade de exercício dos serviços 
contratados. 

 
14. Acerca do Conselho de Saúde de que trata a Lei nº 8.142 de 28 de 

dezembro de 1990, assinale a alternativa incorreta. 
(A) O Conselho de Saúde é órgão de caráter permanente e 

deliberativo; 
(B) É colegiado composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atua 
na formulação de estratégias e no controle da execução da 
política de saúde na instância correspondente, inclusive nos 
aspectos econômicos e financeiros; 

(C) É autônomo em suas decisões, tendo em vista tratar-se de 
autarquia, ou seja, Administração Direta; 

(D) Suas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 

 
15. São considerados de outras fontes os recursos provenientes de, 

EXCETO: 
(A) Serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência 

à saúde; 
(B) Ajuda, contribuições, doações e donativos; 
(C) Através de recursos federais, Fundo de Participação dos 

Municípios, bem como taxas, impostos e contribuições de 
melhoria de cada estado e município e por fim alienações 
patrimoniais e rendimentos de capital; 

(D) Taxas, multas, emolumentos e preços públicos arrecadados no 
âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16. Os deveres e responsabilidades dos profissionais de enfermagem 

constam do código de ética dos profissionais  de enfermagem, sendo 
alguns deles: 

I. Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética 
e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando 
capaz de desempenho seguro para si e para outrem. 

II. Garantir a continuidade da assistência de enfermagem em 
condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de 
suspensão das atividades profissionais decorrentes de 
movimentos reivindicatórios da categoria. 

III. Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano, 
em todo seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-
morte. 

IV. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em 
casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear 
vantagens pessoais. 

V. Registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e 
indispensáveis ao processo de cuidar. 

 
Os deveres que constam no capítulo I seção I do referido código estão 
descritos nos Artigos: 
(A) 12,14,18,24 e 26; 
(B) 13,14,15,16, e 17; 
(C) 13,16,19,22 e 25; 
(D) 11,15,19,23 e 27. 

 
17. O decreto 94.406/1987, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, 

determina que incumbe PRIVATIVAMENTE ao enfermeiro: 
I. Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em 

programas de saúde pública e em rotina aprovada pela 
instituição de saúde; 

II. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 
Enfermagem; 

III. Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de 
pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação 
continuada; 

IV. Cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica e que 
exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de 
tomar decisões imediatas; 

V. Participação em projetos de construção ou reforma de unidades 
de internação; 

É correto o que se afirma em: 
(A) II e IV apenas; 
(B) I e V apenas; 
(C) I,II e IV apenas; 
(D) I,II,III e IV. 

 
18. ÚLCERA GÁSTRICA é Lesão na mucosa do estômago, piloro ou 

duodeno, causado por uma erosão em decorrência do aumento da 
produção de ácido e diminuição da resistência normal da mucosa.  
São cuidados de enfermagem indicados para o caso, exceto:  
(A) Observar e anotar eliminação intestinal (cor, odor, volume, 

coloração e aspecto); 
(B) Observar e anotar aceitação de dieta; 
(C) Recomendar o uso de vitamina C e aumentar a ingestão de 

líquidos, pois podem prevenir a infecção e reduzir a  acidificação 
do estomago; 

(D) Promover ambiente calmo. 
 

19. Relacione a primeira coluna  com a segunda, definindo corretamente 
os tipos de Diabetes. 

I. Diabetes Mellitus tipo I:  
II. Diabetes Mellitus tipo II:  

III. Outras formas de Diabetes Mellitus:  
IV. Diabetes gestacional:  

 

(   ) Associado à desordem genética, infecções, doenças pancreáticas, 
uso de medicamentos, drogas ou outras doenças endócrinas.  
(  ) Doença diagnosticada na gravidez, sem aumento prévio da 
glicose.  
(  ) Provocada por um estado de resistência à ação da insulina 
associado a uma relativa deficiência de sua secreção.  
(   ) Ocasionada pela destruição da célula beta do pâncreas, em geral 
por decorrência de doença auto-imune, levando a deficiência total de 
insulina.  
A seqüência correta è:  
(A) III,IV,I,II; 
(B) I,IV,III,II; 
(C) II,IV,I,III; 
(D) III,IV,II,I. 

 
20. A DPOC é uma moléstia caracterizada  por limitação progressiva ao 

fluxo aéreo, não totalmente reversível, associada a uma resposta 
inflamatória anormal dos pulmões a partículas ou a gases nocivos, 
principalmente fumaça de cigarro. Grande parte dos portadores 
mantêm-se assintomáticos por longos períodos, de forma que a 
moléstia é sub-diagnosticada e  conseqüentemente subtratada.   
Acerca desse tema, julgue os itens subseqüentes e responda 
corretamente. 
(A) A gravidade da DPOC pode ser aferida pela espirometria e pela 

presença de sinais e sintomas de insuficiência respiratória 
crônica; 

(B) Os antibióticos de 3ª geração são os fármacos utilizados no 
tratamento ambulatorial de manutenção destes pacientes; 

(C) A ênfase, em qualquer estado clínico-funcional, é voltada para o 
confinamento do doente. 

(D) As vacinas antiinfluenza e anti-pneumocócica estão contra 
indicadas para todos os pacientes com história de DPOC.  
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21. Julgue as afirmativas subseqüentes e responda qual delas está 

INCORRETA:  
(A) As arritmias podem ser assintomáticas ou sintomáticas, 

dependendo da intensidade e condições clínicas do portador; 
(B) Os batimentos cardíacos são normalmente originados em um 

foco localizado na aurícula direita, denominado nódulo sinusal; 
(C) O eletrocardiograma é um exame capaz de comprovar e 

registrar uma arritmia; 
(D) Corações enfermos podem tolerar sem sofrimento uma arritmia 

(elevação do ritmo cardíaco) considerada fatal para um coração 
sadio. 

 
22. A crioterapia é a aplicação terapêutica de uma substância ao corpo, 

promovendo a diminuição da temperatura dos tecidos e 
consequentemente a redução do calor corporal. Em que situação a  
crioterapia é contra-indicada? 
(A) Dores cervicodorsolombares,  
(B) Processos infecciosos; 
(C) Inflamação na pele ou qualquer outra doença cutânea; 
(D) Traumatismos mecânicos. 

 
23. Sobre a Hipertermoterapia é correto afirmar: 

(A) É a aplicação de qualquer substância que provoque o aumento 
da temperatura dos tecidos estimulando a termorregulação 
corporal.; 

(B) Promove diminuição das trocas metabólicas; 
(C) Promove Vasodilatação plena que consegue diminuir e reter o 

calor na pele; 
(D) O calor provoca estímulo geral do metabolismo celular com 

redução da síntese protéica e da atividade enzimática sem  
modificar a permeabilidade da membrana celular.. 

 
24. O termo SIALOSQUIESE significa:  

(A) Sede excessiva; 
(B) Salivação excessiva; 
(C) Imobilidade de uma articulação; 
(D) Salivação deficiente (boca seca). 

 
25. Pacientes referem: Perda de apetite; falta de ar durante o sono e falta 

de ar quando deitado em posição horizontal. Estas queixas são 
compatíveis, respectivamente, com quadros de: 
(A) Anorexia, dispnéia paroxística noturna e ortopnéia; 
(B) Bulemia, Apnéia obstrutiva do sono e Trepopnéia; 
(C) Inapetência, Apnéia noturna e Platipnéia ; 
(D) Polifagia, Bradipnéia do sono e Apnéia do repouso. 

 
26. Ao realizar a coleta de material para Colpocitologia Oncótica, a 

enfermeira  observa a presença de lesões verrugosas no colo uterino 
da paciente. A mesma não referiu queixas e procurou o serviço para 
realizar exames de rotina.  
O quadro clínico descrito nesse caso hipotético sugere uma doença 
sexualmente  transmissível (DST) denominada:  
(A) Linfogranuloma venéreo; 
(B) Condiloma acuminado; 
(C) Cancro duro; 
(D) Clamídia. 

 
27. O Sr. P.M.T, 56 anos, agricultor, vítima de ferimento corto-contuso 

profundo, foi atendido na Unidade de Saúde da Família no dia 
06/07/2009. A enfermeira, após avaliar o cartão de vacina do 
paciente, constatou o seguinte estado vacinal: 1ª dose de dT 
(10/05/92), 2ª dose de dT (10/07/92),  3ª dose de dT (10/09/92) e um 
Reforço dT (20/10/2002). Que conduta de profilaxia para o tétano 
deve ser indicada pela enfermeira? 
(A) Lavagem do ferimento com água e sabão e imunização passiva 

com soro ; 
(B) Lavagem do ferimento com soro fisiológico e administrar 

penicilina benzatina em dose única; 
(C) Vacinação contra o tétano (1 dose de dT) ; 
(D) Realizar imunização passiva com soro. 

 
28. A dengue é uma doença causada por um vírus e transmitida pela 

picada de um mosquito, o Aedes aegypti. O  paciente com diagnóstico 
de dengue deve ser orientado pelo profissional que o atender, a 
retornar imediatamente ao serviço de saúde, por piora do quadro da 
dengue, se apresentar: 
(A) Cefaléia e prostração; 
(B) Dor abdominal intensa e contínua e vômitos persistentes; 
(C) Mal estar e dor retro-orbitária; 
(D) Exantema, Mialgia, Artralgia e Febre. 

 
 

 
29. A enfermeira do PSF realiza juntamente com o Auxiliar de 

enfermagem e o ACS, uma visita domiciliar a Srª. Maria José  da 
Silva, que está no 6º dia  de pós-operatório (cesariana). Para realizar 
a limpeza do leito desta incisão cirúrgica, que apresenta secreção 
serosa e algumas regiões hiperemiadas, a enfermeira deverá utilizar:  
(A) Sabões líquidos ou Detergentes; 
(B) Polivinilpirrolidona iodada (PVPI) ou Líquido de Dakin; 
(C) Soro Fisiológico a 0,9%; 
(D) Dergermantes ou Clorexidina. 

 
30. Em consulta de rotina com a enfermeira (CD), Daiane, 18 anos,  

referiu preocupação com seu filho Jonathan, de 8 meses de idade. 
Segundo ela, quando a criança tinha 3 meses, respondia com sorriso  
às manifestações de carinho de qualquer pessoa, porém, atualmente, 
“estranhava” e se recusava a interagir com outras pessoas, chorando 
e demonstrando medo. 
Nessa situação, a enfermeira deve orientar a mãe informando que as 
reações apresentadas pela criança, são:  
(A) Normais, apesar de indicarem traços exacerbados de 

ansiedade; 
(B) Preocupantes, pois demonstram sinais precoces de distúrbios 

emocionais; 
(C) Normais e fazem parte do desenvolvimento afetivo normal para 

a idade; 
(D) Preocupantes e indicam necessidade de acompanhamento 

psicológico especializado para a idade. 
 
31. O uso freqüente de quimioterápicos para o tratamento do câncer, 

causa inflamação e ulceração da mucosa oral, promovendo dor e 
desconforto aos pacientes. 
Como medidas de alívio desses sintomas, recomendam-se: 

I. Manter os lábios lubrificados, consumir alimentos e bebidas 
geladas, usar a prótese dentária bem adaptada. 

II. Realizar o auto exame da boca diariamente, usar produtos 
comerciais para a higiene oral, usar escovas com cerdas 
médias. 

III. Realizar higiene oral com  água bicarbonatada; usar escovas 
com cerdas macias, substituir a escova por cotonete em caso 
de ulceração. 

IV. Realizar higiene oral com água bicarbonatada, usar fio dental 
após as refeições, consumir alimentos e frutas cítricas. 

Está INCORRETO o que se afirma APENAS em 
(A) I e II; 
(B) II e IV; 
(C) III e II; 
(D) IV. 

 
32. O Ministério da Saúde preconiza a imunização contra a hepatite B 

para todos os profissionais de saúde, como medida de biossegurança.  
Qual esquema vacinal ( hepatite B), o Ministério considera completo e 
atualizado? 
(A) Dose única; 
(B) Duas doses, com dose de reforço a cada dez anos; 
(C) Três doses, com dose de reforço a cada dez anos; 
(D) Três doses, sem dose de reforço. 
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