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LÍNGUA PORTUGUESA

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

TExTO I

SONETO DE FIDELIDADE

Vinícius de Moraes

De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com 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.

Antologia Póetica. Editora do Autor: Rio de Janeiro,1960,p.96.

QUESTÃO 01

No verso “Dele se encante mais meu pensamento.” (L.4), 
a palavra destacada substitui

a) pensamento.
b) encanto.
c) louvor.
d) amor.

QUESTÃO 02

O autor traz a ideia de que o amor não é eterno. Assinale 
o verso que comprova esta afirmativa.

a) De tudo ao meu amor serei atento.
b) Quero vivê-lo em cada vão momento.
c) Que não seja imortal posto que é chama.
d) Dele se encante mais meu pensamento.

QUESTÃO 03

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.

“Observe os vocábulos destacados no trecho acima. 
Dada a separação silábica de cada um, temos

I  -  se-u
II - lo-u-vor
III - hei

Pode-se constatar que a separação silábica está CORRE-
TAMENTE empregada em

a) apenas no vocábulo I.
b) apenas no vocábulo II.
c) apenas no vocábulo III.
d) em todos os vocábulos.
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QUESTÃO 04

Leia:

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto

A palavra canto pode assumir diferentes significados, de 
acordo com o contexto da frase acima. 

Marque a alternativa em que o sentido da palavra canto 
se repete.

a) Eu canto todos os dias naquele cabaré.
b) Naquele canto, não podíamos ouvir a mensagem do 

Papa no rádio.
c) Em qualquer canto deste país, só se fala nas eleições 

presidenciais.
d) Ontem, todos ouviram atentamente o canto da garota.

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa em que NÃO fica evidente a contra-
dição e/ou a oposição de sentimentos no verso:

a) “Quero vivê-lo em cada vão momento”.
b) “E rir meu riso e derramar meu pranto”.
c) “Quem sabe a morte, angústia de quem vive”.
d) “Ao seu pesar ou seu contentamento”.

TExTO II

Leia o texto abaixo, para responder às questões de 
06 a 10.

O que é o bullying?

1 Bullying é uma situação que se caracteriza por agres-
sões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira 
repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais cole-
gas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, 
5 que significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denomi-
nação em português, é entendido como ameaça, tirania, 
opressão, intimidação, humilhação e maltrato.
“É uma das formas de violência que mais cresce no mundo”, 
afirma Cléo Fante, educadora e autora do livro Fenômeno 
10 Bullying: Como Prevenir a Violência nas Escolas e 
Educar para a Paz (224 pp., Ed. Verus). Segundo a es-
pecialista, o bullying pode ocorrer em qualquer contexto 
social, como escolas, universidades, famílias, vizinhança 
e locais de trabalho. O que, à primeira vista, pode parecer 
15 um simples apelido inofensivo pode afetar emocional e 
fisicamente o alvo da ofensa.
Além de um possível isolamento ou queda do rendimen-
to escolar, crianças e adolescentes que passam por hu-
milhações racistas, difamatórias ou separatistas podem 

20 apresentar doenças psicossomáticas e sofrer de algum 
tipo de trauma que influencie traços da personalidade. 
Em alguns casos extremos, o bullying chega a afetar o 
estado emocional do jovem de tal maneira que ele opte 
por soluções trágicas, como o suicídio.

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/crianca-e-adolescente/
comportamento/bullying-escola-494973.shtml Acesso em: 28 jun.2011 

– Texto adaptado.

QUESTÃO 06

Qual a estratégia que NÃO é utilizada pelo autor, no texto 
acima, para apresentar o tema bullying ao leitor?

a) Depoimento de uma especialista.
b) Comparação de tipos de violência presentes na so-

ciedade. 
c) Citação de obra específica sobre o tema.
d) Caracterização do termo bullying.

QUESTÃO 07

De acordo com o texto II, o bullying só NÃO apresenta a 
seguinte CONSEQUÊNCIA:

a) Violência e tirania.
b) Queda de rendimento escolar.
c) Possibilidade de suicídio.
d) Doenças psicossomáticas.

QUESTÃO 08

Assinale a opção em que a substituição do termo desta-
cado pelo vocábulo entre parêntese, está INCORRETA-
MENTE empregada.

a) “Bullying é uma situação que se caracteriza por agres-
sões intencionais...”. L.2 (propositais).

b) “Mesmo sem uma denominação em português, é en-
tendido como ameaça, tirania...”. L.5/6 (poder)

c) “Segundo a especialista, o bullying pode ocorrer em 
qualquer contexto social...”. L.11/12 (âmbito)

d) “... crianças e adolescentes que passam por humilha-
ções racistas, difamatórias...”. L.18/19 (enaltecidas)
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SAÚDE PÚBLICA

QUESTÃO 09

O texto II tem por objetivo, PRINCIPALMENTE de

a) criticar, nos dias de hoje, todas as pessoas que prati-
cam bullying.

b) mostrar como a sociedade mudou devido a essa prá-
tica de violência.

c) esclarecer ao leitor um tipo de agressão conhecida 
como bullying.

d) ensinar ao educador formas de agir no caso da prática 
de bullying.

QUESTÃO 10

Leia o trecho abaixo.

“O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que 
significa valentão, brigão. Mesmo sem uma denominação 
em português, é entendido como ameaça, tirania, opres-
são, intimidação, humilhação e maltrato”.

O vocábulo destacado apresenta ideia de

a) comparação.
b) causa.
c) conformidade.
d) consequência.

QUESTAO 11

Para receber repasse de recursos financeiros efetuados 
pelo Ministério da Saúde, para financiamento dos servi-
ços de saúde, os municípios deverão contar obrigatoria-
mente com:

I. Fundo de Saúde.
II. Plano de Saúde.
III. Controle social.
IV. Hospital Geral.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Somente os itens I, II e III são corretos.
b) Somente os itens I, III e IV são corretos.
c) Somente os itens I e II são corretos.
d) Somente os itens I, II e IV são corretos.

QUESTAO 12

São instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde no 
Brasil:

I. Conferência de Saúde.
II. Conselho de Saúde.
III. Conselho de Secretários de Saúde.
IV. Fundo Municipal, Estadual e Nacional de Saúde.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Somente as instâncias II e III são corretas.
b) Somente as instâncias I e II são corretas.
c) Somente as instâncias I, II e III são corretas.
d) Somente as instâncias I, II, III e IV são corretas.

QUESTAO 13

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde , EXCETO:

a) Financiamento à iniciativa privada para construção de 
hospitais, aumentando  oferta de leitos hospitalares.

b) Ação de vigilância sanitária
c) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêuti-

ca.
d) Formulação e execução da política de sangue e seus 

derivados.

QUESTAO 14

Conforme previsto na NOAS 01/02, são responsabilida-
des do Ministério da Saúde em relação à Política de Alta 
Complexidade /Custo:

I. Definição das normas nacionais.
II. Definição dos procedimentos de Alta Complexidade.
III. Financiamento das ações.
IV. Estabelecimento de estratégias que possibilitem a 

diminuição das diferenças regionais na alocação dos 
serviços.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Somente as responsabilidades I, III e IV são corretas.
b) Somente as responsabilidades I, II e IV são corretas.
c) As responsabilidades I, II, III e IV são corretas.
d) Somente as responsabilidades II e IV são corretas.
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QUESTAO 15

A Gestão no âmbito estadual da Política de Alta Comple-
xidade/Custo, inclui:

I. Delimitação da área de abrangência dos serviços de 
alta complexidade.

II. Coordenação do processo de garantia de acesso para 
a população de referência entre municípios.

III. O controle e avaliação do sistema quanto à resolubili-
dade e acessibilidade.

IV. A definição de normas para cadastramento de novos 
serviços.

Marque a alternativa CORRETA:

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTAO 16

Todo cidadão tem direitos regidos segundo a “Carta de 
Direitos dos Usuários da Saúde”, que são:

I. Acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde.
II. Atendimento humanizado, acolhedor e livre de qual-

quer discriminação.
III. Tratamento adequado e efetivo para o seu agravo a 

saúde.
IV. Atendimento que respeite a sua pessoa e seus valo-

res.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Somente os direitos II, III e IV são corretos.
b) Somente os direitos I, II e IV são corretos.
c) Os direitos I, II, III e IV são corretos.
d) Somente os direitos I, II e III são corretos.

QUESTAO 17

Em relação à Estratégia Saúde da Família, compete à Se-
cretaria Municipal de Saúde:

I. Enviar ao Ministério da Saúde o consolidado das infor-
mações, solicitando transferência dos recursos fede-
rais para o município.

II. Definir no Plano de Saúde as características, os obje-
tivos, metas e mecanismos de acompanhamento da 
estratégia Saúde da família.

III. Assegurar o cumprimento pelos profissionais das 
Equipes de Saúde da Família da jornada de trabalho 
contratada.

IV. Garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento 
das equipes de saúde da Família abrangendo recur-
sos materiais, equipamentos e insumos.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.

QUESTAO 18

São princípios que regem a organização do Sistema Úni-
co de Saúde no Brasil, EXCETO:

a) Prioridade para contração de prestadores de serviços 
privados, de forma terceirizada.

b) Regionalização e Hierarquização.
c) Descentralização.
d) Participação do cidadão.

QUESTAO 19

No Brasil, são doenças de notificação compulsória:

I. Febre amarela.
II. Dengue.
III. Tuberculose.
IV. Pênfigo Selvagem.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Somente os itens II, III e IV são corretos.
b) Somente os itens I e II são corretos.
c) Somente os itens I, II e III são corretos.
d) Os itens I, II, III e IV são corretos.

QUESTAO 20

Segundo Rouquayrol: “É obtido da divisão do número de 
óbitos de crianças menores de 01 ano de idade (em cada 
área e ano) pelos nascidos vivos (nesta mesma área e 
ano) multiplicado por 1000”.

Este conceito aplica-se à coeficiente de:

a) mortalidade neonatal. 
b) mortalidade infantil. 
c) mortalidade infantil precoce.
d) letalidade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – AUXILIAR DE ENFERMAGEM

QUESTÃO 21

A humanização deve ser vista não como um programa, 
mas sim como uma política que atravessa as diferentes 
ações e instâncias gestoras do SUS, implicando entre vá-
rios aspectos contagiar por atitudes e ações humaniza-
doras a rede do SUS, incluindo gestores, trabalhadores 
da saúde e usuários. Com relação ao processo de huma-
nização no atendimento às urgências e emergências no 
que diz respeito ao acolhimento com classificação de ris-
co, marque a opção que NÃO se enquadra aos princípios 
humanizadores do SUS:

a) Demanda acolhida através de critérios de avaliação 
de risco, garantido o acesso referenciado aos demais 
níveis de assistência.

b) Garantia de referência e contra-referência.
c) Resolução da urgência e emergência, provido o aces-

so à estrutura hospitalar e a transferência segura con-
forme a necessidade dos usuários.

d) Indefinição de protocolos clínicos, garantindo a elimi-
nação de intervenções desnecessárias e respeitando 
a individualidade do sujeito.

QUESTÃO 22

A Classificação de Risco é um processo dinâmico de 
identificação dos pacientes que necessitam de tratamento 
imediato, de acordo com o potencial de risco, agravos à 
saúde ou grau de sofrimento. (MS-Cartilha da PNH-Aco-
lhimento com Avaliação e Classificação de Risco).

Com relação aos objetivos da Classificação de Risco, 
identifique nas afirmativas abaixo a opção INCORRETA.

a) Determinar a área de atendimento primário, devendo 
o paciente ser encaminhado diretamente às especia-
lidades conforme protocolo.

b) Descongestionar o Pronto-Socorro.
c) Ampliar o tempo para o atendimento médico, fazendo 

com que o paciente seja visto precocemente de acor-
do com a sua gravidade.

d) Retornar informações a familiares.

QUESTÃO 23

Segundo dados do Ministério da Saúde, a HAS e o DM, 
constituem os principais fatores de risco populacional 
para as doenças cardiovasculares, motivo pelo qual cons-
tituem-se agravos de saúde pública, em que cerca de 60 a 
80% dos casos podem ser tratados na rede básica.

Com relação à HAS e DM, analise as afirmativas abaixo e 
coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as 
afirmativas Falsas.

(     ) A HAS e o DM são doenças que apresentam vários 
aspectos em comum tais como a etiopatogenia, fa-
tores de risco e necessidade de controle rigoroso.

(     ) São considerados como fatores de risco para as 
duas doenças: obesidade, dislipidemia e sedenta-
rismo.

(     ) Ambas são dificilmente diagnosticadas na popula-
ção.

(     ) Com relação ao  tratamento não-medicamentoso, 
as mudanças propostas nos hábitos de vida são se-
melhantes para ambas as situações.

Com base na análise, marque a seqüência CORRETA, de 
cima para baixo.

a) V – V – V – V.
b) V – F – V – F.
c) V – V – V – F.
d) V – V – F – V.

QUESTÃO 24

O DM é uma síndrome de etiologia múltipla, decorrente da 
falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exer-
cer adequadamente seus efeitos. Pode ser caracterizada 
por hiperglicemia crônica com distúrbios do metabolismo 
dos carboidratos, lipídeos e proteínas. As conseqüências 
do DM, a longo prazo, incluem disfunção e falência de vá-
rias estruturas orgânicas, especialmente rins, olhos, cora-
ção e vasos sanguíneos, sendo relevante a identificação 
precoce dos sinais e sintomas associados à DM.

Marque a opção que NÃO corresponde a sinais e sinto-
mas para rastreamento de DM.

a) Poliúria / nictúria.
b) Ganho rápido de peso.
c) Diminuição brusca da acuidade visual.
d) Fraqueza / astenia / letargia.
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QUESTÃO 25

Todo profissional de enfermagem deve buscar em seu 
código de ética base para seu exercício profissional. No 
capítulo V, do código de ética dos profissionais de enfer-
magem, que trata das infrações e penalidades, encontra-
mos em seu artigo 118 orientação sobre as penalidades 
a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei 
n° 5.905, de 12 de julho de 1973. 

Marque a opção CORRETA, para a penalidade, cuja com-
petência específica é do Conselho Federal de Enferma-
gem.

a) Advertência verbal e Multa.
b) Cassação do direito ao Exercício Profissional.
c) Censura.
d) Suspensão do Exercício Profissional.

QUESTÃO 26

Leia o texto, atentamente:

Estudos evidenciam que a existência de condutas não pa-
dronizadas na instituição, referentes à limpeza e desinfec-
ção de materiais, em que o próprio funcionário institui sua 
rotina de trabalho sem fundamentação dessa prática, de 
sua segurança e adequação é um dos fatores que pode 
contribuir com a presença de eventos adversos, principal-
mente infecções (presença de biofilmes e endotoxinas) 
e intoxicações em virtude da presença de resíduos quí-
micos dos produtos utilizados na limpeza, desinfecção e 
esterilização de equipamentos e materiais.

Com relação à utilização de produtos para desinfecção 
e esterilização de materiais e equipamentos, identifique 
entre as afirmativas abaixo a opção que se apresenta IN-
CORRETA.

a) Em se tratando dos processos de desinfecção (pro-
cesso de eliminação de todos os microrganismos na 
forma vegetativa, independente de sua classificação 
quanto à patogenicidade) é descrito na literatura a in-
dicação do Álcool etílico (AL), 70% por sua atividade 
germicida, seu menor custo e menor toxicidade.

b) O mecanismo de ação do álcool é a desnaturação de 
proteínas. É recomendável para desinfecção de nível 
médio de artigos com tempo de exposição de dez mi-
nutos, sendo aconselhadas três aplicações intercala-
das pela secagem natural.

c) O Hipoclorito de Sódio (HS) é recomendado para de-
sinfecção e descontaminação de superfícies, possui 
difícil validação pela possibilidade de perda de sua 
estabilidade, odor característico, toxicidade, facilmen-
te inativado na presença de matéria orgânica e corro-
sivo para metais.

d) O Glutaraldeído (G) é recomendado para artigos se-

micríticos e instrumentos sensíveis ao calor sendo 
utilizado para desinfecção na concentração de 2% e 
por período de exposição de 20 a 30 minutos, porém 
apesar de ser contra-indicado sua utilização em  bor-
racha, metais, lentes e outros materiais,pelo dano que 
pode causar aos mesmos, sua utilização é estimulada 
pois não oferece risco ocupacional para o funcionário.

QUESTÃO 27

As úlceras de pressão estão localizadas em áreas de teci-
do mole enfartado que surgem quando a pressão aplicada 
à pele sobre um período de tempo é maior  do que a pres-
são de fechamento capilar normal, que é em torno de 32 
mmHg. Marque a opção abaixo, que NÃO se caracteriza 
como risco para o desenvolvimento de úlcera por pressão.

a) Mobilidade comprometida.
b) Promoção da mudança de decúbito.
c) Incontinência de urina e fezes.
d) Perfusão tissular diminuída.

QUESTÃO 28

A pressão arterial sistêmica é a pressão exercida sobre as 
paredes das artérias durante a sístole e diástole ventricu-
lares. A pressão arterial normal média usualmente citada é 
de 120 /80 mmHg. Vários detalhes importantes devem ser 
observados para garantir a exatidão das mensurações.

Baseando-se nas informações sobre pressão arterial e 
sua mensuração, marque a opção CORRETA.

a) O ambiente no qual ocorre a mensuração deve ser 
silencioso, pois estudos identificaram um aumento da 
pressão arterial quando as pessoas estão conversan-
do

b) Os registros iniciais são feitos em ambos os braços, 
sendo as mensurações subseqüentes obtidas no 
braço com a pressão mais elevada. Normalmente, 
na ausência de doenças da vasculatura, existe uma 
diferença superior a 5mmHg entre as pressões dos 
braços.

c) A palpação da pressão sistólica, antes da ausculta, 
pode prejudicar a identificação de um hiato da auscul-
ta.

d) Um manguito muito pequeno pode fornecer uma lei-
tura baixa, enquanto que um manguito muito grande 
pode fornecer uma leitura alta.
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QUESTÃO 29

A sondagem gastrointestinal é a inserção de uma sonda 
no estômago, duodeno ou intestino. A aspiração pulmonar 
é um dos riscos associados à sondagem gastrointestinal, 
devendo a equipe de enfermagem estar sempre atenta 
ao correto posicionamento da sonda.Segundo Brunner & 
Suddarth (2001) pode-se utilizar métodos de controle de 
maior segurança para confirmação do posicionamento da 
sonda.

Marque a opção que representa a combinação dos méto-
dos de maior confiabilidade segundo Brunner & Suddar-
th (2001).

a) Aspiração do conteúdo gástrico, ausculta de ar injeta-
do pela sonda e colocação da extremidade da sonda 
em recipiente com água.

b) Aspiração do conteúdo gástrico ou enteral, ausculta 
de ar injetado pela sonda e colocação da extremidade 
da sonda em recipiente com água.

c) Mensuração de pH do aspirado, mensuração do com-
primento da sonda exposta e avaliação visual do as-
pirado.

d) Mensuração de pH do aspirado, mensuração do com-
primento da sonda exposta e ausculta de ar injetado 
pela sonda.

QUESTÃO 30

O período pós-operatório estende-se do momento em que 
o paciente deixa a mesa de cirurgia até quando realiza 
a última consulta de acompanhamento com o cirurgião. 
Esse período pode ser tão breve quanto uma semana ou 
tão longo quanto vários meses. Durante este período, o 
cuidado de enfermagem é direcionado para o restabele-
cimento do equilíbrio das necessidades humanas básicas 
afetadas do paciente.

Baseando-se no contexto acima, analise as afirmativas 
abaixo:

I. Estão entre os objetivos do tratamento de enferma-
gem, para o paciente na sala de recuperação anes-
tésica, ações de controle até que o paciente tenha se 
recuperado dos efeitos da anestesia, estar consciente 
e orientado, ter sinais vitais estáveis e não demons-
trar evidência de hemorragia.

II. Nas horas iniciais à admissão na unidade clínica, o 
profissional de enfermagem deve estar atento, entre 
vários aspectos, à ventilação adequada.

III. Geralmente, em razão de medicamentos analgésicos, 
as respirações são rápidas.

IV. A temperatura deve ser mensurada a cada 4 horas 
nas primeiras 24 horas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
b) apenas a afirmativa IV é falsa.
c) apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
d) apenas a afirmativa III é falsa.




