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PORTUGUÊS 

 
    Texto para as questões 01 e 02:  
 
      A vaidade me faz marcar uma corrida de cem metros, que eu já sei de 
antemão que posso correr; corro, venço, e a vaidade se satisfaz, pequenina. 
O orgulho não: é audacioso e me faz marcar uma corrida de quilômetro, que 
eu ainda não sei se poderei correr; corro, e só consigo alcançar 600 metros. 
Torno a correr e faço 620. Corro outra vez e espantadamente faço 720! E 
continuarei correndo. Se conseguir quilômetro, imediatamente meu orgulho 
ficará descontente e dirá que foi pouco, e transporá a meta para 2 
quilômetros. E hei de morrer um dia tendo apenas (apenas!) conseguido um 
quilômetro e meio.  
 
01. De acordo com o texto:  

(A) Vaidade e orgulho são sentimentos negativos, porque fazem o 
homem agir apenas em função de seus espectadores e não de 
seus sentimentos íntimos.  

(B) O homem vaidoso é um ser insatisfeito, pois sempre acha que 
pode ir além do que realizou.  

(C) A vaidade faz-nos estabelecer objetos que estão além do nosso 
nível de realização; daí ser ela fonte contínua de insatisfação.  

(D) Movido pela vaidade, o homem estabelece para si objetivos que 
sabe poder realizar.  

 
02. Ainda sobre o mesmo texto: 

(A) O orgulho, por despertar necessidades muito ambiciosas, faz do 
homem um escravo de seus desejos.  

(B) O orgulho impulsiona o homem a estabelecer níveis de realização 
cada vez mais altos.  

(C) A vaidade é sentimento antagônico ao orgulho, pois enquanto este 
conduz ao progresso aquela destrói o desenvolvimento do homem.  

(D) O orgulho, diferentemente da vaidade, faz com que o homem se 
prepare emocionalmente a fim de evitar sentimentos de frustração.  

 
Considere o seguinte texto: 
 

Reunidos altas horas da madrugada, cinco governadores debatiam 
a distribuição da verba que caberia aos seus estados naquele plano 
orçamentário. O deputado da Bahia prontamente se manifestou: 

─ Tendo em vista que os recursos foram reduzidos pela metade, 
proponho que eles sejam divididos entre três de nós, ficando dois estados 
sem recursos neste semestre. 

O governador do Piauí concordou, acrescentando que a proposta 
parecia justa e que fazia tempo que não recebia nenhum recurso. Lembrou 
ainda aos colegas que, na reunião anterior, o presidente da comissão 
orçamentária, o governador do Rio de Janeiro, havia dito que os estados 
mais carentes teriam garantida sua parte na próxima distribuição de verbas. 

O governador de Minas dirigiu-se ao colega capixaba, que na 
reunião anterior dissera que não tinha nenhum projeto em desenvolvimento 
que necessitasse de apoio financeiro: 

─ Fico com a sua parte! 
─ O momento é outro ─ tornou-lhe o governador do Espírito Santo. 
─ Agora estou precisando de recursos para investir na malha viária 
estadual. 

 
03. Acerca do texto acima, é correto afirmar: 

(A) A fala “O momento é outro” pertence ao governador mineiro. 
(B) É do governador de Minas a fala de quem declarou não haver 

projeto em desenvolvimento que necessitasse de apoio 
financeiro. 

(C) A garantia de que os estados mais carentes teriam sua parte na 
distribuição de verbas é mencionada pelo governador piauiense e 
atribuída ao governador do Rio. 

(D) A declaração de que precisava de verba para aplicar na malha 
viária pertence ao governador mineiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
04. Sobre o conceito de seres humanos contido na Declaração dos Direitos 

Humanos, é correto afirmar: 
(A) Engloba a maioria dos povos que habitam o planeta terra. 
(B) Circunscreve-se aos cidadãos de um determinado país. 
(C) Corresponde aos indivíduos com poder de decisão em suas 

respectivas comunidades. 
(D) Estabelece um critério universal para julgar as ações humanas. 

  

 
05. “[...] uma sociedade somente poderá existir plenamente se respeitar os 

anseios de todos os seus cidadãos e respeitar seus direitos 
fundamentais, incluindo aí o direito de se ter uma vida digna.” 
(SANTOS, Antonio Silveira Ribeiro dos. Dignidade humana e reorganização 
social). 

 
Com base nos conhecimentos sobre dignidade, direitos e deveres 
fundamentais, é correto afirmar: 
(A) O fato de a humanidade ter ingressado em um estágio de 

relações plenamente mercantilizadas justifica a hierarquização 
na definição de direitos e deveres dos seres humanos. 

(B) Entre os homens, existem papéis inalienáveis, a alguns é 
reservado o direito à caridade e a outros o dever de serem 
caridosos. 

(C) Dignidade é sinônimo de complacência com os indivíduos cujas 
práticas restringem direitos fundamentais. 

(D) O respeito devido a todo e qualquer indivíduo, em face de sua 
condição humana, confere significado à dignidade. 

 
06. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas na frase 

abaixo. 
 

“Ciência e desenvolvimento tecnológico não se comportam como 
mercadorias: uma observação mais cuidadosa revela que tanto... 
como... são bens culturais.” 

 

(A) este – aquela 

(B) essa – aquele 

(C) aquele – essa 

(D) esta – esse 
 

MATEMÁTICA 
 

07. Em um bairro, 5/8 da população lê a revista Fofoca. Entre esses 
leitores, 2/5 são homens. Se o número de leitores do sexo feminino é 
de 120.000, quantos habitantes há nesse bairro? 
(A) 180.000 habitantes. 
(B) 200.000 habitantes 
(C) 320.000 habitantes. 
(D) 380.000 habitantes. 

 

08. Dada a matriz A = , julgue as afirmações a seguir: 
 

I. A matriz A é inversível. 
II. O determinante da matriz A é igual a 18. 
III. A matriz A é uma matriz quadrada de ordem 2. 

 
Estão corretas as afirmações: 
(A) Apenas II e III. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas I e II. 
(D) Todas estão corretas. 

 
09. Uma empresa irá organizar um show e para isso dispõe de um espaço 

de eventos, de formato retangular, que mede 150 metros de 
comprimento e 50 metros de largura. Para determinar a capacidade 
de lotação do local, foi considerado que cada pessoa ocupa em média 
2.500 cm

2
. Sendo assim, quantas pessoas poderão ir a esse show? 

(A) 7.500 
(B) 30.000 
(C) 75.000 
(D) 30.000.000 

 
10. Um cone circular reto tem altura de 4 cm e sua área lateral é de 15π 

cm
2
. Qual o volume desse cone? 

(A) 15 cm
3
 

(B) 25 cm
3
 

(C) 9π cm
3
 

(D) 12π cm
3
 

 
11. Um triângulo retângulo possui um ângulo agudo β. Sabendo que a 

tangente de β é igual ao triplo do seno de β, qual o valor do seno de 
β? 

(A) (2√2)/3 
(B) √2/3 
(C) 2√2 

(D) 2/3 
 
 
 
 

Em 10 de dezembro de 1948, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) assinou a Declaração Universal dos Direitos dos Seres 
Humanos. Essa declaração é composta por trinta (30) artigos que 
representam os desejos e anseios dos seres humanos de viverem em 
igualdade, fraternidade e liberdade no planeta Terra. 
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12. Analise as afirmações abaixo: 

 
I. A raiz da equação 2x – 4 (x – 1) = 3 (1 – x) pertence ao conjunto 

dos números naturais. 
II. O menor número natural existente é o zero. 
III. A raiz da equação 3x + (x + 4)2 + 8 = (x + 3) (x + 2) pertence ao 

conjunto dos números inteiros. 
Estão corretas as afirmações: 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Todas estão corretas 

 
CONHECIMENTOS GERAIS - SAÚDE 

 
13. Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Saúde não é direito social, mas sim direito fundamental do 
indivíduo conforme dispõe o texto Constitucional. 

(B) Saúde é direito de todos e dever do Estado. 
(C) Compete ao Ministério da Saúde, nos termos do art. 200 da CF/88, 

fiscalizar a inspecionar alimentos compreendido o controle de seu 
teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo. 

(D) A assistência à saúde não é livre à iniciativa privada. 
 
14. Sobre a iniciativa privada em relação à saúde, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
(A) A iniciativa privada não poderá participar do SUS, pelo simples fato 

de que o SUS é serviço totalmente gratuito em todas as esferas e 
em qualquer prestação de serviço relacionado à saúde. 

(B) A iniciativa privada pode participar do SUS, em caráter 
complementar. 

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

(D) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos 
previstos em lei. 

 
15. É atribuição do SUS, EXCETO: 

(A) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. 
(B) Executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 

as de saúde do trabalhador. 
(C) Fiscalizar as políticas públicas do gestor de saúde em cada âmbito 

aplicando as sanções administrativas e cíveis cabíveis. 
(D) Participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico. 
 
16. A quem serão subordinadas as Comissões Intersetoriais de âmbito 

nacional, previstas no art. 12 da Lei 8.080/90? 
(A) União, através do Presidente da República. 
(B) Conselho Nacional de Saúde. 
(C) Ministério da Saúde. 
(D) Conselho Nacional de Saúde, Cidadania e Trabalho. 

 
17. Acerca dos cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no 

âmbito do SUS, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) Não podem ser assumidos por brasileiros naturalizados. 
(B) Não pode haver cumulação com outro cargo. 
(C) Não podem as atividades, serem exercidas em mais de um 

estabelecimento do SUS, devido à separação Constitucional dos 
Poderes bem como em respeito a autonomia funcional de cada 
órgão. 

(D) Só podem ser exercidos em regime de tempo integral. 
 
18. De acordo com o art. 47 da Lei 8080/90, qual foi o prazo estabelecido 

para o Ministério da Saúde, em articulação com os níveis estaduais e 
municipais do SUS, organizar um sistema nacional de informações em 
saúde, integrado em todo território nacional, abrangendo questões 
epidemiológicas e prestação de serviços? 
(A) 01 ano após a entrada em vigência da norma. 
(B) 02 anos. 
(C) 04 anos. 
(D) 05 anos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
19. A cólera é uma infecção intestinal aguda causada pelo Vibrio 

cholerae. Sobre esta doença é correto afirmar, exceto. 
(A) Ela afeta apenas os seres humanos e a sua transmissão é 

diretamente dos dejetos fecais de doentes por ingestão oral, 
principalmente em água contaminada. 

(B) A incubação é de cerca de trinta dias. Após esse período 
começa lentamente uma diarréia aquosa e serosa, como água 
de arroz. 

(C) O víbrio é ingerido com água suja e multiplica-se localmente no 
intestino delgado proximal; 

(D) A cólera é uma doença de notificação obrigatória às autoridades 
sanitárias. 

 
20. Sobre os medicamentos em Pó liofilizados é correto afirmar. 

(A) São medicações de ph ácido; 
(B) São medicações constituídas de vírus vivos atenuados; 
(C) São medicações que devem ser reconstituídas; 
(D) São medicações compostas por ácidos graxos essenciais  

associados ao princípio ativo. 
 
21. São requisitos básicos para administração parenteral, exceto: 

(A) Estarem isentas de substâncias apirogênicas; 
(B) Serem líquidas; 
(C) Os materiais para o preparo devem estar estéreis ou, de 

preferência, serem descartáveis; 
(D) A administração deve ser lenta. 

 
22. Dois fatores devem ser considerados para calcular a velocidade de 

gotejamento de uma solução a ser administrada; são eles:   
(A) Volume total da solução a administrar e Total de tempo; 
(B) Volume total da solução a administrar e a Via de administração; 
(C) Total de tempo e a Perfusão. 
(D) Via de administração e o Total de tempo.  

 
23. Quando administramos uma medicação entre as camadas da pele, 

que via de administração estamos utilizando? 
(A) Intramuscular (IM); 
(B) Intradérmica (ID); 
(C) Intratecal (IT); 
(D) Endovenosa (EV). 

 
24. O método crede, usado na profilaxia da oftalmia gonocócica, consiste 

na administração por via oftálmica de:   
(A) Nitrato de prata; 
(B) Eritromicina; 
(C) Tetraciclina; 
(D) Penicilina. 

 
25. Qual é a principal via de contágio do vírus da hepatite A (HBA)? 

(A) Parenteral; 
(B) Sexual; 
(C) Fecal-oral; 
(D) Respiratória. 

 
26. Em uma Unidade de Terapia Intensiva, o uso de anti-sépticos 

degermantes está indicado, exceto:  
(A) Ao iniciar o turno de trabalho; 
(B) Antes de procedimentos invasivos; 
(C) Em casos de surto; 
(D) Com pacientes portadores de micro organismos 

multiresistentes. 
 
27.  A morte significa cessação da vida. São cuidados com o corpo após a 

morte, exceto. 
(A) Colocar etiqueta de identificação; 
(B) Realizar tamponamento das cavidades; 
(C) Retirar dentadura ou ponte móvel; 
(D) Colocar o corpo em decúbito dorsal e braços sobre o tórax. 

 
28. São orientações adequadas para uso e conservação dos preservativos 

masculino e feminino, exceto:  
(A) Deve ser armazenado afastado do calor; 
(B) Deve ser colocado durante ereção peniana; 
(C) Nenhum lubrificante deve ser associado ao uso de preservativo, 

pois danifica o látex ocasionando sua ruptura; 
(D) Após a ejaculação, retirar o pênis ainda ereto, segurando o 

preservativo pela base para que não haja vazamento de 
esperma. 

 
 




http://pt.wikipedia.org/wiki/Diarr%C3%A9ia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Intestino_delgado
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29. Conforme o Manual de DST do Ministério da Saúde, serão considerados 

parceiros, para fins de comunicação ou convocação, os indivíduos com 
quem o cliente relacionou-se sexualmente entre 30 e 90 dias. Sobre este 
tema é correto afirmar:  
(A) O uso de cartões para convocação de parceiros sexuais não  é 

recomendado, para evitar constrangimento; 
(B) Exclui-se desta condição os parceiros de mulheres com corrimento 

por vaginose bacteriana e candidíase; 
(C) Parceiras grávidas de homens portadores de qualquer DST não 

devem ser abordadas durante a gestação, pois o desgaste 
emocional poderá provocar abortamento; 

(D) Independente da síndrome ou doença que acometeu o cliente,  o 
parceiro não deve ser considerado portador da mesma síndrome, 
exceto se apresentar o mesmo quadro clínico. 

 
30. Com base na Lei nº 7498/86, a diretora do Serviço de Enfermagem  de 

um hospital de pequeno porte, face à insuficiência de recursos humanos 
da enfermagem, definiu que a responsabilidade dos turnos diurnos seria 
dos enfermeiros e a do plantão noturno dos técnicos de enfermagem. 
Essa decisão gerencial é:  
(A) Legal porque assegura a garantia de continuidade da assistência 

de enfermagem; 
(B) Ilegal porque a supervisão não é competência do técnico de 

enfermagem na ausência do enfermeiro; 
(C) Legal porque o técnico de enfermagem tem atribuição de 

supervisão em caráter substitutivo; 
(D) Ilegal porque revela a não colaboração do enfermeiro para a 

atividade noturna. 
 
31. Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que são portadores 

da doença, algumas vezes permanecendo não diagnosticados até que se 
manifestem sinais de complicações. 
São Fatores indicativos de maior risco, Exceto: 
(A) Individuo Eutrófico (Índice de Massa Corporal - IMC entre 18.5 e 

25; 
(B) Obesidade central (cintura abdominal >102 cm para homens e >88 

cm para mulheres, medida na altura das cristas ilíacas); 
(C) Hipertensão arterial (> 140/90 mmHg); 
(D) Idade >45 anos. 

 
32. Quais são os sintomas clássicos de diabetes?  

(A) Fadiga, Fraqueza e Fome exacerbada (os “3 Fs”); 
(B) Retinopatia, Neuropatia e Aterosclerose. ( o “RNA”); 
(C) Letargia, Lipotimia e Leucorréia de repetição ( os “3 Ls”); 
(D) Poliúria, Polidipsia, Polifagia e Perda de peso ( os “4 Ps”). 

 







