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ATENÇÃO 
 

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  3300  ((ttrriinnttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  0055  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  0055  ((cciinnccoo))  ddee  

CCoonnhheecciimmeennttooss  ddoo  SSUUSS  ee  2200  ((vviinnttee))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  

rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  

CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  

ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 
 
 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto  
 

A MÚSICA DO CÉREBRO 
 
Em princípio, pode parecer estranho. Mas os cientistas estão descobrindo que todo cérebro tem 

sua própria trilha musical. É um som único, individual e produzido de acordo com a situação vivida. Quando 
se enxerga algo, ele tem determinadas “notas”. Quando se está tenso, apresenta outras, diferentes. A 
descoberta desta “música” cerebral poderá ajudar no tratamento de problemas, como o stress e a insônia e 
no entendimento de doenças, como a epilepsia. 

Na Inglaterra, cientistas da Universidade de Cardiff estão investigando a relação do ritmo 
cerebral observado quando se enxerga algo com a substância Gaba. Eles descobriram que, quanto maior sua 
concentração, mais altas as “notas musicais” fabricadas pelo cérebro. Como o composto está associado a 
doenças, como esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam que a informação pode contribuir para a melhor 
compreensão das enfermidades. “Com essa informação, esperamos entender melhor a ação de substâncias 
como o Gaba”, explicou Krish Singh, autor da pesquisa. 

Revista Istoé. 03 jun 2009. Ano 32. Nº 2064. p. 81. 
 
01. Após a leitura do texto, conclui-se que 
 
A) existe trilha musical em situações comuns a todos os cérebros. 
B) cada cérebro é portador de uma trilha musical distinta. 
C) nem todo cérebro é capaz de possuir notas musicais. 
D) em momentos de concentração elevada, as notas musicais tornam-se mais brandas. 
E) a pesquisa em foco poderá ser útil para doenças, como epilepsia, esquizofrenia, stress e insônia. 
 
02. Sobre CONCORDÂNCIA NOMINAL e VERBAL, analise as afirmativas abaixo. 
 

I.  “É um som único, individual e produzido de acordo com a situação vivida.” – se, nesse contexto, o 
termo som fosse substituído por voz, estaria correto: é uma voz única. E, ainda, se o termo situação 
fosse permutado por momentos, estaria correto: de acordo com momentos vividos. 

II.   “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas’” – o sujeito do verbo enxergar é o termo 
algo. Em relação ao termo notas, se este fosse substituído por valores, estaria correto: ele tem 
determinados valores. 

III.   “Quando se está tenso, apresenta outras, diferentes.” – o termo outras se refere a notas, citado 
anteriormente. Em relação ao verbo apresenta, concorda com o sujeito elíptico, cérebro.  

 
Está CORRETO o que se afirma em  
  
A) I, apenas. B) II, apenas. C) III, apenas. D) I e III, apenas. E) I, II e III. 
 
03. Analise os itens e as suas respectivas justificativas. 
 

I.  “A descoberta desta ‘música’ cerebral poderá ajudar no tratamento de problemas...” – o verbo 
sublinhado indica que a ação foi consumada em algum momento do passado. 

II.  “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas’”. – ambos os verbos existentes nesse período 
encontram-se no tempo presente. 

III. “Na Inglaterra, cientistas da Universidade de Cardiff estão investigando...” – a locução verbal 
sublinhada denota que a ação já foi concluída. 

IV.  “Eles descobriram que, quanto maior sua concentração...” – o verbo existente neste trecho exprime 
uma ação que já foi consumada no passado. 

 
Somente está CORRETO o que se afirma em  
 
A) II e IV. B) II e III. C) I e IV. D) I, II e IV. E) III e IV. 
 
04. Sobre CLASSES DE PALAVRAS, analise as proposições abaixo. 
 

I. “...todo cérebro tem sua própria trilha musical...” – os termos sublinhados são, respectivamente, pronome 
indefinido, pronome demonstrativo e adjetivo. 
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II. “Quando se enxerga algo, ele tem determinadas ‘notas...’ ” – o termo que inicia o período se classifica 
como uma conjunção que exprime circunstância modal. Quanto ao termo ele, trata-se de um pronome 
pessoal oblíquo. 

III. “A descoberta desta ‘música’ cerebral...” – o termo desta é classificado como um pronome demonstrativo. 
Em relação aos termos sublinhados, ambos são substantivos comuns. 

IV. “Como o composto está associado a doenças, como esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam ...” – 
classificam-se, respectivamente, os termos sublinhados como conjunção que exprime circunstância 
conformativa, substantivo e pronome pessoal reto. 

 
Assinale a alternativa que contém uma afirmativa CORRETA.  
 
A) As proposições I, II e IV estão corretas. 
B) Nenhuma proposição está correta.  D) As proposições I e III estão corretas. 
C) As proposições II, III e IV estão corretas. E) As proposições II e IV estão corretas. 
 
05. Observe o trecho abaixo. 
 

“Como o composto está associado a doenças, como esquizofrenia e epilepsia, eles acreditam que a 
informação pode contribuir para a melhor compreensão das enfermidades. Com essa informação, esperamos 
entender melhor a ação de substâncias como o Gaba, explicou Krish Singh, autor da pesquisa.”  

 
Sobre ele, é CORRETO afirmar. 
 
A) Em “está associado a doenças.” – a crase é facultativa. 
B) Sobre o trecho “para a melhor compreensão das enfermidades”, no termo sublinhado, existe a presença de um 

prefixo e de um sufixo. 
C) Em “a informação pode contribuir para a melhor compreensão...”, sobre os termos sublinhados, estaria correto se 

afirmar: em ambos os termos sublinhados, existe a presença, apenas, do determinante a. 
D) “esperamos entender melhor a ação de substâncias”, no termo sublinhado, existe a presença, apenas, de um sufixo. 
E) “esperamos entender melhor a ação de substâncias”, inexiste a crase, uma vez que, no termo sublinhado, existe, 

apenas, a presença da preposição a. 
 

 
CONHECIMENTOS DO SUS 

 
06. Matéria em jornal local de 13 de março de 2007 de um município com 50.000 habitantes comenta a revolta de 

amigos e parentes de D. Maria Santinha com sua morte prematura, aos 34 anos, vítima de câncer de mama. 
Prometem se organizar em passeata, até a Prefeitura, para exigir explicações ao Sr.Prefeito e sensibilizar os 
vereadores para a abertura de uma CPI. D. Santinha iniciou o tratamento do câncer de mama num estágio 
muito avançado da doença, apesar de ter comparecido ao Posto de Saúde durante meses, sem que ninguém 
tivesse detectado a gravidade do seu caso, mesmo tendo informado ter outros casos de câncer de mama em 
sua família. A equipe de reportagem conseguiu descobrir que D. Maria Santinha levou seis meses para 
conseguir realizar a mamografia na Capital. Considerando os princípios e diretrizes do SUS, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
A) A universalidade do atendimento foi garantida. 
B) A integralidade não pode ser garantida devido à ausência de uma rede de ações e serviços de saúde descentralizada, 

regionalizada e hierarquizada. 
C) O gestor municipal deve ter a participação da comunidade como um dos instrumentos importantes no processo de 

planejamento da rede de assistência ao câncer de mama. 
D) A universalidade do atendimento garante a integralidade da atenção. 
E) A regionalização da atenção à saúde não está garantida na região.  
 
07. Analisando a matéria do jornal descrita na questão anterior e considerando o Pacto pela Vida, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 
A) O município deve ter baixa cobertura de ginecologistas. 
B) A Atenção Básica sozinha é suficiente para garantir a assistência ao câncer de mama. 
C) Os objetivos da regionalização da assistência não têm sido garantidos no município e na região. 
D) Esta situação só se resolverá quando a secretaria estadual implantar uma central de regulação de consultas e exames 

de média e alta complexidade na macrorregião. 
E) É obrigação do nível municipal disponibilizar atenção básica, de média e alta complexidade à população para 

garantir assistência ao câncer de mama. 
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08. A legislação brasileira é clara na determinação de que todos os serviços e profissionais de saúde são 
responsáveis pela notificação de Doenças de Notificação Compulsória, devendo, para isso, seguir a legislação 
pertinente. ASSINALE o que é considerado como de notificação imediata, em até 24h. 

 
A) Caso confirmado de Influenza ou de Sarampo em indivíduo com história de viagem ao exterior. 
B) Caso suspeito de Influenza H1N1. 
C) Caso de Sífilis ou de Rubéola. 
D) Caso suspeito de Cólera, a de Síndrome Febril Ictero-Hemorrágica Aguda ou de AIDS. 
E) Caso suspeito de Tétano neonatal ou de Sífilis Congênita.  
 
09. O Pacto pela Vida tem como uma das prioridades a eliminação da Hanseníase como problema de Saúde 

Pública, estabelecendo a meta de menos de 1 caso por 10.000 habitantes nos municípios considerados 
prioritários até 2006. Um desses municípios com 1.000.000 habitantes registrou, em janeiro de 2007, 2.000 
casos da doença em tratamento. Ao longo do mesmo ano, 500 casos novos foram identificados, e 300 tiveram 
alta por cura. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A prevalência da hanseníase foi o dobro da incidência neste ano. 
B) A prevalência da hanseníase em 2007 foi três vezes maior que a meta esperada. 
C) O coeficiente incidência representa todos os casos acumulados no ano. 
D) O coeficiente de incidência da doença foi 50/10.000 habitantes em 2007. 
E) A prevalência representa a força da ocorrência da doença na população. 
 
10. No Brasil, a vacinação é considerada uma importante prática de saúde pública. O Programa Nacional de 

Vacinação-PNI é um dos mais conceituados no Mundo, valorizando, nos seus calendários, para cada grupo 
populacional, ações de rotina e campanhas, como estratégias para proteção individual e coletiva dos 
cidadãos. Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A vacina contra pneumococo previne a pneumonia por pneumococo e é aplicada em todos os adultos durante a 

Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 
B) A vacina contra Influenza H1N1 é oferecida anualmente, durante a Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. 
C) A primeira dose da vacina contra a hepatite B deve ser administrada na maternidade, nas primeiras 12 horas de vida 

do recém-nascido. O esquema básico se constitui de 03 (três) doses, com intervalos de 30 dias da primeira para a 
segunda dose e 180 dias da primeira para a terceira dose. 

D) A Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH) protege contra a Diarreia por Rotavírus. Sua primeira dose deve ser 
aplicada aos quatro meses. 

E) As afirmativas A e D acima estão corretas. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

11. Numa visita domiciliar no Programa de Saúde da Família – PSF, realizada por um Enfermeiro a um homem 
de 68 anos, diabético e hipertenso, queixando-se de dor epigástrica há mais ou menos 3 horas, este 
apresentou dois episódios de vômitos, dispneia, sudorese e PA 150 X 100mmg. A conduta do enfermeiro 
deveria ser a de discutir com o médico do PSF a possibilidade de  

 
A) encaminhar o paciente ao posto de saúde. 
B) administrar anti-hemético e orientar repouso.  
C) administrar antiácido e orientar repouso. 
D) encaminhar o paciente a um serviço de emergência cardiológica. 
E) encaminhar o paciente a um serviço de emergência geral. 
 
12. São considerados choques distributivos:  
 
A) neurogênico, anafilático e séptico. 
B) neurogênico, cardiogênico e séptico.  D) cardiogênico, séptico e anafilático. 
C) hipovolêmico, cardiogênico e séptico. E) neurogênico, hipovolêmico e anafilático. 
 
13. O mecanismo de parada cardiorrespiratória mais frequente em crianças sem cardiopatia é 
 
A) fibrilação ventricular. 
B) assistolia.  D) fibrilação ventricular. 
C) taquicardia ventricular sem pulso. E) taquicardia atrial. 
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14. O uso indiscriminado de organofosforado campo pode resultar em intoxicações dos trabalhadores rurais com 
diferentes graus de severidade, constituindo-se grave problema de saúde. Sobre isso, analise as afirmativas 
abaixo. 

 
I. Os trabalhadores rurais para aplicarem ORGANOFOSFORADOS na agricultura devem utilizar 

equipamentos de proteção individual. 
II. Os trabalhadores rurais que trabalham diariamente com ORGANOFOSFORADOS devem realizar 

dosagem de colinesterase. 
III. A exposição moderada ou pequena a ORGANOFOSFORADOS tem evolução sintomática mais lenta. Os 

sintomas costumam ser subjetivos e vagos, como: cefaleia, fraqueza, mal-estar, dor de estômago e 
sonolência, entre outros. Esses achados inespecíficos não motivam esses trabalhadores a procurarem 
serviços de pronto-atendimento. 

IV. A intoxicação crônica é aquela que se caracteriza por surgimento tardio, em meses ou anos, por 
exposição pequena ou moderada a produtos tóxicos ou a múltiplos produtos, acarretando danos 
irreversíveis, do tipo paralisias e neoplasias. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas a afirmativa I está correta. 
B) As afirmativas I e II estão corretas.  D) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
C) As afirmativas II e III estão corretas. E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
15. Em relação ao Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas abaixo.  
 

I. A Resolução COFEN -146 normatiza a obrigatoriedade de haver Enfermeiro em todas as unidades de 
serviço onde são desenvolvidas ações de Enfermagem. 

II. A Consulta de Enfermagem só poderá ser realizada no Programa de Saúde da Família, segundo 
resolução do COFEN 159. 

III. A Resolução COFEN 189 estabelece o dimensionamento do quadro de profissionais de Enfermagem nas 
instituições de saúde. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Apenas a afirmativa I está correta. 
B) As afirmativas I e II estão corretas.  D) As afirmativas II e III estão corretas. 
C) As afirmativas I e III estão corretas. E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
16. A avaliação física é parte integrante do histórico de enfermagem. Um exame organizado e sistematizado é 

fundamental para elaborar intervenções de enfermagem. Sobre exame físico, coloque V (verdadeiro) ou F 
(Falso) nas afirmativas abaixo. 

 
(   )  O exame físico não tem uma sequência correta para ser realizado, o importante é fazê-lo  completo:  

palpação,  percussão e a ausculta.  
(   ) Os sons produzidos dentro do corpo, quando dentro das faixas de frequência especificada, também 

podem ser detectados através da palpação.  
(   ) A palpação dígito-pressão consiste na compressão de uma área com diferentes objetivos: pesquisar a 

existência de dor, avaliar a circulação cutânea e detectar a presença de edema.  
(   ) A punho-percussão tem o objetivo de pesquisar dor. Utiliza a mão fechada, golpeia-se com a borda 

cubital a região a ser avaliada.  
(   ) O método mais seguro para o reconhecimento da ascite é a palpação. É importante que seja 

superficial e profunda para auxiliar na identificação.  
(   ) A ausculta abdominal deve ser realizada antes da percussão e da palpação, pois estas podem 

estimular o peristaltismo e encobrir uma hipoatividade dos ruídos hidroaéreos.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) V, V, F, F, V, F. 
B) F, V, V, V, F, V.  D) V, V, F, V, F, V. 
C) F, F, F, V, F, F. E) F, V, V, V, V, F. 
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17. A prevenção da úlcera de pressão é uma das responsabilidades do enfermeiro. O surgimento das úlceras é 
decorrente de uma combinação de fatores que podem progredir. Sobre a graduação das úlceras de decúbito, 
relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 
1. Grau I (   ) Destruição extensa envolvendo outros tecidos, como músculos, tendões ou ossos. 

2. Grau II (   ) Eritema não esbranquiçado da pele intacta, prenunciando ulceração da pele. 

3. Grau III (   ) Ferida de espessura total, envolvendo epiderme, derme e camada subcutânea. A 
úlcera se apresenta como cratera, com ou sem solapamento. 

4. Grau IV (   ) Perda da pele de espessura parcial, envolvendo epiderme e/ou derme. A úlcera é 
superficial e pode ser vista como bolha abrasão ou cratera. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 
A) 4, 1, 3, 2. B) 3, 1, 2, 4. C) 1, 3, 2, 4. D) 2, 1, 3, 4. E) 3, 4, 1, 2. 
 
18. O câncer de mama é o câncer mais comum e a segunda causa de morte por câncer entre mulheres ocidentais. 

O risco médio de desenvolver a doença durante a vida para uma mulher no mundo ocidental é de um para 
oito. Sobre câncer de mama, julgue as assertivas abaixo. 

 
I.  A mamografia de rastreamento permite o diagnóstico dos tumores de mama mais precoce (tamanho 

menor e estádio inferior). Combinado às estratégias aperfeiçoadas na terapêutica adjuvante, houve 
uma diminuição global da mortalidade por câncer de mama, nos últimos 20 anos.  

II. São fatores de risco para o câncer de mama: duração da exposição ininterrupta a estrógeno, 
multiparidade, primeiro parto na adolescência, anormalidades histológicas anteriores na mama e 
predisposição genética.  

III.  Um dos processos celulares da carcinogênese é a promoção, em que existe a exposição repetida aos 
agentes promotores, que provoca a expressão de informações genéticas anormais ou mutantes, mesmo 
depois de longos períodos de latência.  

IV.  A terapia neoadjuvante é administrada a pacientes que não apresentam nenhuma evidência de doença 
residual, mas que correm risco de recidiva. Os agentes quimioterápicos possuem, em sua maioria, a 
toxidade que limita a dose e que exige intervenções de enfermagem. A quimioterapia afeta 
previsivelmente as células sadias de crescimento rápido. É imperativo que essas toxidades sejam 
identificadas precocemente pelo enfermeiro. 

 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II, III e IV. B) I e II, apenas. C) II e III, apenas. D) I e III, apenas. E) III e IV, apenas.  
 
19. Sobre doenças infecciosas, o enfermeiro reconhece  
 
A) a Esquistossomose é uma infecção que tem o Schistosoma mansoni como agente etiológico e tem os cães e gatos 

como principal reservatório.  
B) a Febre Tifóide tem como reservatório o macaco. O modo de transmissão se dá exclusivamente, por meio do contato 

sexual.  
C) a Gonorreia é uma doença de notificação compulsória nacional, ficando os estados e municípios sem 

responsabilidade da notificação desse agravo.  
D) a Hanseníase é doença aguda, incurável, causada pelo bacilo de Hansen. Bacilo capaz de baixa infectividade e alta 

patogenicidade. 
E) o vírus da Hepatite B é altamente infectante e facilmente transmitido pela via sexual. O período de incubação é em 

média 60 a 90 dias. A transmissibilidade acontece num período de 2 a 3 semanas, antes dos primeiros sintomas, 
mantendo-se durante a evolução da doença.  

 
20. Está prescrito: 1000 ml de soro fisiológico 0,9% para ser infundido por via endovenosa, durante 8 horas. 

Quantas gotas/min e/ou quantos ml/hora deverão ser calculados para infundir esse volume nas 8 horas? 
 
A) 21 gotas/min e/ou 61 ml/hora. 
B) 35 gotas/min e/ou 70 ml/hora.  
C) 42 gotas/min e/ou 126 ml/hora. 
D) 14 gotas/min e/ou 45 ml/hora. 
E) 40 gotas/min ou 120 ml/hora. 
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21. A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é uma perda súbita e quase completa da função renal durante um 
período de horas e dias. Sobre IRA, é CORRETO afirmar que 

 
A) as causas da insuficiência pré-renal são: obstrução do trato urinário, incluindo: cálculo, tumores, hiperplasia benigna 

da próstata, estenoses e coágulos sanguíneos.  
B) com o declínio na taxa de filtração glomerular, o paciente não consegue excretar normalmente o potássio. Os 

pacientes com oligúria e anúria estão em maior risco de hipercalemia que aqueles sem oligúria.  
C) o volume urinário está aumentado, a hematúria sempre presente, e a urina exibe uma densidade alta maior que 1025.  
D) na insuficiência renal aguda, na fase pré-renal, a creatinina está diminuída, o débito urinário aumentado, e o sódio 

urinário, aumentado.  
E) o portador de IRA precisa se manter com níveis altos de potássio sérico, para manter os níveis sanguíneos e evitar a 

diálise peritoneal imediata.  
 
22. A Rede de Frios é o processo de armazenamento, conservação, manipulação, distribuição e transporte dos 

imunobiológicos do Programa Nacional de Imunização (PNI), com o objetivo de assegurar suas 
características iniciais. Sobre Rede de Frios, julgue as assertivas abaixo.  

 
I.  As geladeiras de uso doméstico podem ser destinadas à estocagem de imunobiológicos em temperaturas 

negativas a 2ºC, devendo estar reguladas para funcionarem na faixa de temperatura. As vacinas 
acondicionadas na geladeira e, nesta temperatura, mantêm-se na conservação ideal.  

II. É imprescindível fazer a leitura da temperatura da geladeira no início da jornada de trabalho e no final 
do dia e anotar no formulário de controle diário de temperatura.  

III. Para inutilizar as sobras de imunobiológicos da sala de vacina, deve-se acondicionar os 
imunobiológicos inutilizados em sacos resistentes brancos, especificados para lixo hospitalar, 
identificado como material contaminante antes de ser desprezado. Esse procedimento é realizado nos 
locais onde existe coleta de lixo hospitalar sistemática.  

IV.  Para realizar a limpeza da geladeira, é recomendado: transferir os imunobiológicos para outra 
geladeira ou para uma caixa térmica com gelo reciclável, mantendo a temperatura recomendada (+2º a 
+8º) e vedar as caixas com fita gomada.  

 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II, III e IV. B) I e II, apenas. C) I, III e IV, apenas. D) II, III e IV, apenas. E) III e IV, apenas. 
 
23. A Úlcera Péptica é frequentemente referida como uma úlcera gástrica, duodenal ou esofágica. Sobre Úlcera 

Péptica, marque a alternativa CORRETA. 
 
A) A úlcera duodenal só acomete o sexo masculino, e 20% das úlceras pépticas são duodenais. 
B) Os sintomas de uma úlcera podem durar dias, semanas ou meses. Muitas pessoas têm úlceras, mas não apresentam 

sintomas, e, em 20-30%, a perfuração ou hemorragias podem acontecer sem quaisquer manifestações anteriores.  
C) Na úlcera gástrica, há uma hipersecreção de ácido estomacal (HCl), e vômitos são muito frequentes.  
D) As úlceras pépticas tratadas com antibióticos para erradicar o H pylori apresentam maior taxa de recidiva que as não 

tratadas com antibióticos.  
E) O surgimento das úlceras pépticas não tem relação com a bactéria H. pylori.  
 
24. Uma criança de 4 anos apresenta as seguintes manifestações clínicas: tosse, sibilo, dispneia e sensação de 

aperto no peito. Com base nas manifestações clínicas, essa criança poderá estar com 
 
A) asma brônquica. 
B) pneumonia bacteriana grave.  D) difteria. 
C) estado gripal. E) coqueluche. 
 
25. Sobre Sarampo, é CORRETO afirmar que 
 
A) tem como agente etiológico – vírus RNA, pertencente ao gênero Morbillivirus, família Paramyxoviridae. É 

transmitido diretamente de pessoa para pessoa, por meio das secreções nasofaríngeas, expelidas através da tosse, 
espirro, fala ou respiração.  

B) não é doença de notificação compulsória.  
C) a vacina é uma das várias medidas de prevenção da doença. A primeira dose da vacina (tríplice viral) deve ser 

administrada aos 9 meses, e a segunda, aos 12 meses.  
D) o isolamento para os portadores de sarampo não é necessário, visto que, a partir do momento que a doença está 

instalada, não existe mais transmissão.  
E) é uma infecção bacteriana de expressão clínica pleomórfica, que pode se manifestar por meio de formas 

assintomáticas e subclínicas e formas graves e tóxicas.  






 8 

26. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para 
a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 
afetam, preferencialmente, os idosos. Esse direito está contido na 

 
A) Portaria nº 710/1999. 
B) Lei 8069/90.  D) Lei 4587/93. 
C) Lei 11.664/2008. E) Lei 10.741/2003. 
 
27. Ao avaliar um paciente com Acidente Vascular Hemorrágico, após aplicação da Escala de Coma de Glasgow 

(ECG), qual parâmetro indica estado de coma?  
 
A) ECG entre 7 e 9. 
B) ECG acima de 11.  D) ECG entre 9 e 13. 
C) ECG menor que 7. E) ECG entre 6 e 10. 
 
28. O Enfermeiro, ao realizar um toque no início da gestação, percebe um amolecimento do colo uterino. 

Encontra um colo amolecido, também denominado 
 
A) Sinal de Halban. 
B) Sinal de Hunter.  D) Sinal de Hegar. 
C) Sinal de Jacquemier. E) Sinal de Nobel-Budin. 
 
29. Segundo o Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e ao Diabetes mellitus (DM), julgue as 

assertivas abaixo. 
 

I. Nos portadores de HA e DM, identifica-se a presença de resistência insulínica, resistência vascular 
periférica aumentada e disfunção endotelial.  

II.  Os portadores de HA e DM são de difícil adesão ao tratamento, pois exigem uma grande mudança nos 
hábitos de vida e participação ativa do indivíduo.  

III.  Pacientes que apresentam níveis de pressão arterial sistólica entre 140 -159 mmHg e pressão arterial 
diastólica entre 90 – 99 mmHg são considerados hipertensos moderados.  

IV.  O DM tipo 1 resulta primariamente da destruição das células beta pancreáticas e tem tendência à 
cetoacidose. Ocorre em cerca de 5 a 10% dos diabéticos.  

 
Estão CORRETAS 
 
A) I e II, apenas. B) I, II, e IV, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I, III e IV, apenas. E) III e IV, apenas. 
 
30. Ainda sobre HA e DM, julgue as sentenças abaixo. 
 

I.  Para avaliação e estratificação da HA, a anamnese deve ser orientada para pesquisa, se os clientes 
fazem uso de anticoncepcionais, estrógenos, anorexígenos, cocaína, antidepressivos bem como o 
hábito de fumar, uso exagerado de álcool e doença renal.  

II.  No exame clínico onde foi identificado HA em pacientes antes dos 30 anos, ou de aparecimento súbito 
após os 50 anos e sem história familiar para HA, esses pacientes não precisam ser encaminhados para 
unidades de referência secundária.  

III.  São características clínicas do DM tipo 1: início abrupto dos sintomas, pouca influência hereditária e 
maior incidência em crianças adolescentes e adultos jovens.  

IV.  No exame físico do portador de DM, pesquisa-se: circunferência da cintura e do quadril para cálculo 
da razão cintura quadril – RCQ. (Homens –  RCQ normal até 1, e mulheres, até 0,85).  

 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II, III e IV. B) II e IV, apenas. C) II, III e IV, apenas. D) I e IV, apenas. E) I, III e IV, apenas. 
 

 







