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FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“Se você pensa que vai fracassar, fracassará. Se Você pensa que vai triunfar, triunfará.

Depende de você.”

N31 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

TARDE

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Depois de esmiuçar o impacto do cigarro na
saúde de quem fuma e de quem está exposto à
fumaça alheia, a medicina agora se volta para um
terceiro tipo de paciente – aquele que abandonou o
vício. Pesquisadores da Universidade Federal de São
Paulo (UNIFESP) acabam de concluir o maior e mais
minucioso levantamento sobre o perfil do ex-fumante
brasileiro. Poucos países apresentam um índice
desses tão alto quanto o Brasil. Mais numerosos do
que os fumantes (15% da população), eles somam
22% dos habitantes do país, o que equivale a
40 milhões de pessoas. Nos anos 80, o número de
tabagistas era o dobro do de ex-fumantes. Ao
contrário do que se imaginava, a decisão de parar de
fumar não é tomada nos primeiros anos do vício,
quando o grau de dependência é menor e, portanto, a
luta contra o cigarro tende a ser mais fácil. O fumante
brasileiro só resolve parar de fumar depois de, em
média, 25 anos, ao sentir os primeiros efeitos do
cigarro sobre a saúde. No entanto, quando o fôlego
não resiste a dois ou três lances de escada, o coração
bate acelerado na maior parte do tempo e, até
durante o sono, a pressão arterial chega às alturas,
pode ser tarde demais. A partir de duas décadas de
tabagismo, o risco de aparecimento de um câncer de
pulmão aumenta dezessete vezes. O de infarto e o de
derrame, dez.

O perfil do ex-fumante traçado pela Unifesp
traz subsídios relevantes para o aperfeiçoamento das
campanhas antitabagistas. “O nosso trabalho mostra
que a maioria dos fumantes deixou de se sensibilizar
com a propaganda de terror, que prioriza os males
causados pelo cigarro”, diz o pneumologista Sérgio
Ricardo Santos, coordenador do Núcleo de Apoio à
Prevenção e Cessação do Tabagismo, da Unifesp, e
líder da pesquisa a ser publicada na revista científica
inglesa Tobacco Control. Ou seja, as imagens de
doentes estampadas nos maços de cigarros não têm
mais tanta utilidade como há uma década. Talvez o
mais adequado, de acordo com os autores do estudo,
seja valorizar os benefícios à saúde proporcionados
pelo fim do vício.

Por uma vida livre de fumaça

(LOPES, Adriana Dias. , 5/2011
(fragmento))

Revista Veja

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Assinale a informação que, no contexto, assume
aspecto positivo.

A) “Poucos países apresentam um índice desses tão
alto quanto o Brasil.”

B) “Ao contrário do que se imaginava, a decisão de
parar de fumar não é tomada nos primeiros anos
do vício...”

C) “O fumante brasileiro só resolve parar de fumar
depois de, em média, 25 anos...”

D) “...o coração bate acelerado na maior parte do
tempo e, até durante o sono, a pressão arterial
chega às alturas, pode ser tarde demais.”

E) “Apartir de duas décadas de tabagismo, o risco de
aparecimento de um câncer de pulmão aumenta
dezessete vezes.”

Questão 01

Assinale a alternativa que tem base no texto.

A) O fumante passivo acaba enfrentando maiores
prejuízos à saúde do que os ex-fumantes.

B) Os pesquisadores da área de saúde não precisam
mais se preocupar com os danos causados pelo
cigarro.

C) Segundo as pesquisas, o Brasil apresenta
número de fumantes superior ao constatado por
uma revista científica inglesa.

D) As propagandas antitabagistas tendem a mostrar
agora os benefícios da vida sem o vício do cigarro.

E) Pouco fôlego e pressão arterial elevada durante o
sono são indicativos de 25 anos de vício.

Questão 02

Marque a palavra do texto que foi acentuada segundo
a mesma regra da destacada em: “Depois de
esmiuçar o impacto do cigarro na SAÚDE de quem
fuma...”.

A) vício
B) país
C) índice
D) fácil
E) média

Questão 03
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Em qual das alternativas abaixo a ideia expressa pelo
termo destacado foi corretamente indicada entre
parênteses?

A) “... a decisão de parar de fumar não é tomada nos
primeiros anos do vício, QUANDO o grau de
dependência é menor...” (modo)

B) “... o grau de dependência é menor e,
PORTANTO, a luta contra o cigarro tende a ser
mais fácil.” (explicação)

C) “NO ENTANTO, quando o fôlego não resiste a
dois ou três lances de escada...” (oposição)

D) “OU SEJA, as imagens de doentes estampadas
nos maços de cigarros não têm mais tanta
utilidade como há uma década.” (exclusão)

E) “... as imagens de doentes estampadas nos
maços de cigarros não têm mais tanta utilidade
COMO há uma década.” (causa)

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 04

O termo destacado em: “... a propaganda de terror,
que prioriza OS MALES CAUSADOS PELO
CIGARRO” exerce função sintática de:

A) aposto.
B) objeto indireto.
C) complemento nominal.
D) objeto direto.
E) predicativo.

Questão 07

Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, os espaços da frase abaixo.

Aqueles que se propõem ___ abandonar o vício
são submetidos ___ terapias e contam com ___ ajuda
de profissionais especializados.

A) a – à – a
B) à – à – a
C) a – a – à
D) a – à – à
E) a – a – a

Questão 05

Assinale a alternativa que apresenta, correta e
respectivamente, a classe gramatical a que
pertencem as palavras destacadas no trecho abaixo.

“No entanto, quando o fôlego NÃO resiste A dois
ou três LANCES de escada, o coração bate acelerado
na maior parte do tempo e, até durante o sono, a
pressão ARTERIAL chega às alturas, pode ser tarde
demais.”

A) conjunção – artigo – verbo – adjetivo.
B) preposição – artigo – verbo – substantivo.
C) conjunção – preposição – adjetivo – adjetivo.
D) advérbio – artigo – adjetivo – substantivo.
E) advérbio – preposição – substantivo – adjetivo.

Questão 08

Qual das alternativas abaixo completa correta e
respectivamente as lacunas das frases?

Para ___, este é o procedimento adequado.

As divergências entre ___ e você foram
contornadas com o tempo.

Aquele medicamento foi prescrito para ____
tomar.

A) eu – eu – mim
B) mim – eu – eu
C) mim – mim – eu
D) eu – mim – mim
E) mim – mim – mim

Questão 09

Assinale a opção em que, no texto, o uso da vírgula
evita repetição de um verbo.

A) “Apartir de duas décadas de tabagismo, o risco de
aparecimento de um câncer de pulmão aumenta
dezessete vezes.”

B) “O de infarto e o de derrame, dez.”
C) “Nos anos 80, o número de tabagistas era o dobro

do de ex-fumantes.”
D) “O fumante brasileiro só resolve parar de fumar

depois de, em média, 25 anos, ao sentir os
primeiros efeitos do cigarro sobre a saúde.”

E) “O nosso trabalho mostra que a maioria dos
fumantes deixou de se sensibilizar com a
propaganda de terror, que prioriza os males
causados pelo cigarro...”

Questão 06
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Na frase abaixo, aparece o verbo TRAZER. Assinale
a alternativa em que a frase foi construída
corretamente com o particípio passado desse verbo.

“O perfil do ex-fumante traçado pela Unifesp traz
subsídios relevantes para o aperfeiçoamento das
campanhas antitabagistas.”

A) O enfermeiro trouxe o medicamento.
B) O enfermeiro chegou trazendo o medicamento.
C) Ninguém esperava que o enfermeiro trouxesse o

medicamento.
D) O medicamento foi trago pelo enfermeiro.
E) O medicamento foi trazido pelo enfermeiro.

Questão 10

Assinale a alternativa em que a concordância verbal
está de acordo com a norma culta da língua.

A) Surgiu de repente novas terapias.
B) Fomos nós que largou o cigarro primeiro.
C) Fui eu quem largou o cigarro primeiro.
D) Tu e ele largaram o cigarro?
E) Analisou-se todas as formas.

Questão 13

O adjetivo do trecho: “...mais minucioso
levantamento...” (parágrafo 1) foi empregado no grau:

A) comparativo de superioridade.
B) comparativo de igualdade.
C) superlativo relativo de superioridade.
D) superlativo absoluto sintético.
E) superlativo absoluto analítico.

Questão 14

Assinale a alternativa em que a transformação na
frase da tirinha segue a norma culta da língua.

A) Se ele soubesse que esta é uma área de não
fumantes, não se apresenta aqui.

B) Caso ele soubesse que esta é uma área de não
fumantes, não apresentará-se aqui.

C) Mesmo que ele saiba que esta é uma área de não
fumantes, não se apresentaria aqui.

D) Ainda que soubesse que esta é uma área de não
fumantes, não apresentar-se-ia aqui.

E) Quando ele souber que esta é uma área de não
fumantes, não se apresentará aqui.

Questão 11

Apenas uma das frases abaixo está de acordo com a
norma culta da língua no que diz respeito à regência
verbal.Assinale-a.

A) De repente, ele se lembrou do medicamento.
B) Ele aspirava ao ar perfumado do ambiente.
C) Os médicos assistiam o espetáculo na sala de

espera.
D) Chegamos no ambulatório no horário marcado.
E) Eles preferiam trabalhar à noite do que durante o

dia.

Questão 12

TALVEZ ELE NÃO
SAIBA QUE ESTA É

UMA ÁREA DE
NÃO FUMANTES...

Passando a frase abaixo da voz passiva analítica
para a voz ativa, encontra-se a forma:

A pesquisa será publicada por revistas
americanas.

A) publicara
B) publicará
C) publicaram
D) publicarão
E) publica

Questão 15
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Questão 17

“Para prosseguir produzindo dentro desse contexto,
era despendido tempo, esforço e dinheiro na compra
de novas e caras terras, com matas virgens para
preparar a lavoura – iniciando novo ciclo de
impropriedades – cujo retorno só iria ocorrer, no
mínimo, seis anos depois do início do plantio. Tais
fatores, negativos, foram acrescidos de outros: o alto
preço do escravo, após a proibição do tráfego em
1850; pragas que volta e meia atacavam os cafezais;
gastos excessivos com luxos, títulos de nobreza e
demonstrações de status que permearam a vida dos
“barões do café”; concorrência dos cafezais do
“Oeste” paulista, que, com maior produtividade e
custos mais baixos, aos poucos conquistavam o
mercado.
(...)AAbolição, reduzindo fortemente de um dia para o
outro o patrimônio do fazendeiro – no geral, a
escravaria representava cerca de 40 a 50% dele –
tornou a derrocada inevitável.”

O trecho acima, que descreve a situação do vale
cafeicultor, incluindo Valença, no final do século XIX,
explica:

A) a competição entre cafeicultores do oeste paulista
e do vale do Paraíba.

B) as causas da migração do café para o litoral do
Estado de Paulo.

C) as consequências da política econômica
republicana com a queda do II reinado.

D) os fatores que provocaram o declínio do café no
vale do Paraíba.

E) a conjuntura nacional favorável a mudanças do
ciclo econômico com a imigração.

(disponível em
http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/ciclo-do-cafe/ciclo-do-
cafe-7.php)

As estações ferroviárias tiveram um papel
preponderante não somente no País, como em todo o
mundo. Fundaram cidades, centralizaram a vida das
povoações, serviram como agências de correio,
trouxeram o progresso e foram em geral construídas
com arquiteturas diferentes, desde as mais
suntuosas até as mais simples.
A chegada de ferrovias no município de Valença, com
a Ferrovia União Valenciana, deve-se:

A) ao fim do império que buscava manter o apoio dos
cafeicultores por meio de benefícios econômicos
e destinação de verba pública.

B) aos interesses de cafeicultores e políticos locais,
investindo capital privado para favorecer o envio
da produção agrícola para o litoral.

C) aos financiamentos ingleses oferecidos ao
município em troca de preços vantajosos para a
aquisição de café importado diretamente do
município.

D) a ação de grupos investidores empresariais,
objetivando escoar a produção industrial do
município para o mercado consumidor da capital.

E) a intensa movimentação de cargas agropecuárias
e transporte de mineral pesado proveniente do
extrativismo mineral de Minas Gerais.

Questão 16

CONHECIMENTO DA HISTÓRIA DE VALENÇA
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“A queimada da floresta para plantar cafezais foi a
p r inc ipa l causa , mas não a ún ica , do
desflorestamento no século XIX. O comércio do café
induziu o crescimento demográfico, a urbanização, a
industrialização e a implantação de ferrovias.”

Dentre os vários aspectos que justificam a
diversidade biológica da Mata Atlântica, e sua
ocorrência em Valença, encontra-se a:

A) concentração nas baixas latitudes, associada a
elevadas precipitações.

B) distribuição em áreas de clima tropical e
subtropical úmido.

C) ocorrência próxima a planícies litorâneas, que
recebem massa fria vinda dos oceanos.

D) ocorrência em altitudes elevadas, com baixas
temperaturas anuais.

E) presença de solos de grande fertilidade e relevo
suave, propício à cobertura arbórea.

(DEAN,
Warren. “A ferro e a fogo”: a história e a devastação da Mata
Atlântica. São Paulo, Cia. das Letras, 1997, p.206.)

Questão 19

“Povos e povos indígenas desapareceram da face da
terra como consequência do que hoje se chama, num
eufemismo envergonhado, 'o encontro' de
sociedades do Antigo e do Novo Mundo.”

A chegada dos europeus no que veio a ser por eles
denominado América ocasionou o encontro entre
sociedades que se desconheciam. No caso dos que
estavam a serviço da Coroa de Portugal, o encontro
formalizou contatos, confrontos, alianças com tribos
nativas litorâneas.
Foram características dominantes da colonização
portuguesa no Brasil, presentes na estruturação do
município de Valença até o século XIX:

A) pequenas unidades de produção diversificada,
comércio livre e trabalho compulsório.

B) grandes unidades produtivas de exportação, livre
comércio e trabalho assalariado.

C) pacto colonial, exploração de minérios e trabalho
livre.

D) latifúndio, produção monocultora para
exportação e escravismo.

E) exportação de matérias-primas, minifúndio e
servidão.

(CUNHA,
Manuela Carneiro da (org). “História dos índios no Brasil.” 2. ed.
São Paulo, Cia das Letras, 1998, p. 12.)

Questão 20

Questão 18

“Mais do que uma manifestação cultural, o jongo tem
um pape l cent ra l na va lo r ização e no
desenvolvimento das comunidades quilombolas e/ou
afrodescendentes. (...) Na sua origem, o jongo era
uma forma de comunicação em código, que os
senhores do café eram incapazes de decifrar. Hoje, o
jongo é (...) uma ferramenta poderosa para promover
renda, cidadania e consciência nas comunidades
quilombolas e urbanas que souberam guardar os
saberes das tribos africanas.”

A sobrevivência de quilombos é um acontecimento
raro em todo o Brasil, uma vez que a maioria foi
dizimada pela execução de ordens determinadas
pelo Estado.
Identifique a afirmativa que melhor descreve a
ocorrência do quilombo localizado em Valença:

A) O jongo surgiu no município de Valença como a
única expressão cultural dos descendentes de
escravos isolados em Conservatória.

B) O Quilombo São José em Valença, constitui-se na
comunidade negra mais antiga do estado do Rio
de Janeiro.

C) As comunidades quilombolas de Valença
caracterizam-se pela forte religiosidade da
umbanda, presente no cotidiano dos moradores.

D) O jongo, apesar de ser patrimônio cultural
imaterial em Valença, ainda não foi reconhecido
pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional).

E) As terras que formam a comunidade de
quilombolas em Valença não possuem direitos
reconhecidos pelo Estado ou por seus órgãos
responsáveis.

(disponível em
http://umbandavr.blogspot.com/2010/02/jongo-o-canto-e-danca-
da-resistencia.html)



07
FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Consoante disposto na Constituição Federal, caberá
mandado de injunção:

A) sempre que houver lesão a direito líquido e certo.
B) sempre que a falta de norma regulamentadora

torne inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania.

C) para assegurar o conhecimento de informações
relativas à pessoa do impetrante, constantes de
registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público.

D) para a retificação de dados, quando não se prefira
fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo.

E) para a defesa do patrimônio público pelo
Ministério Público dos Estados ou da União.

Questão 24

Segundo a Lei Orgânica do Município de Valença, ao
município é vedado:

A) estabelecer cultos religiosos ou igrejas, ou
subvencioná-los.

B) promover programas de construção de moradias
e a melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico.

C) registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões
de direitos de pesquisa e exploração de recursos
hídricos e minerais em seus territórios.

D) fomentar a produção agropecuária e organizar o
abastecimento alimentar.

E) promover programas de construção de moradias.

Questão 25

Questão 21

Nos termos da Constituição Federal:

A) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei ou decreto
da autoridade competente.

B) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.

C) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei, decreto da
autoridade competente ou ordem policial.

D) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei, decreto da
autoridade competente, ordem judicial ou
administrativa.

E) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de ordem da
autoridade policial ou judiciária.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Questão 22

Segundo a Constituição Federal:

A) somente a lei poderá excluir da apreciação do
judiciário lesão ou ameaça a direito.

B) somente a lei ou ordem de autoridade poderá
excluir da apreciação do judiciário lesão ou
ameaça a direito.

C) nem mesmo a lei poderá excluir da apreciação do
judiciário lesão ou ameaça a direito.

D) somente a autoridade policial poderá excluir da
apreciação do judiciário lesão ou ameaça a
direito.

E) somente lei federal poderá excluir da apreciação
do judiciário lesão ou ameaça a direito.

Questão 23

Na hipótese de alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, será
concedido:

A) mandado de segurança.
B) .
C) medida de segurança.
D) .
E) salvo-conduto.

habeas data

habeas corpus
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O Planejamento pode ser entendido como o processo
que leva ao estabelecimento de um conjunto
coordenado de ações visando à consecução de
determinados objetivos. Sobre o planejamento de
saúde, analise as afirmativas abaixo.

I. O Plano de Saúde é revisado, anualmente, em
função de novas metas de gestão e adequação à
dinâmica da política de saúde.

II. A agenda de saúde estabelece os eixos
referenciais prioritários no processo de
planejamento em saúde.

III. O Relatório Anual de Gestão é o instrumento que
operacionaliza as intenções expressas no Plano
de Saúde.

Conforme análise, marque a alternativa correta.

A) Somente I está correta.
B) Somente II está correta.
C) Somente III está correta.
D) Somente I e II estão corretas.
E) Somente II e III estão corretas.

Questão 28

Em relação ao Financiamento do Sistema Único de
Saúde, é correto afirmar que:

A) é responsabilidade, principalmente, dos governos
estaduais e municipais.

B) os blocos de financiamento do SUS são,
exclusivamente, a atenção básica e a atenção de
média e alta complexidade.

C) a assistência farmacêutica é financiada de forma
específica, não estando incluída nos blocos de
financiamento.

D) o repasse fundo a fundo é uma modalidade de
transferência de recursos pouco usada entre os
gestores do SUS.

E) o Ministério da Saúde acompanhará, através do
seu sistema de auditoria, a conformidade da
aplicação dos recursos repassados aos Estados e
Municípios.

Questão 29

A História Natural das Doenças se desenvolve
basicamente em dois períodos: o pré-patogênico e o
patogênico. Em relação ao período patogênico, a
alternativa correta é:

A) É o período em que ocorre a interação preliminar
entre os agentes potenciais e os hospedeiros no
processo da doença.

B) Inicia-se com as primeiras ações que os agentes
causadores de doenças exercem sobre o ser
afetado.

C) Nesse período, podem ocorrer situações que vão
desde um mínimo risco até o risco máximo de
adoecer.

D) É c o n h e c i d o t a m b é m c o m o p e r í o d o
epidemiológico no qual o interesse é dirigido para
as relações suscetível-ambiente.

E) É o período no qual ocorre o estímulo à doença e
no qual é possível a prevenção em nível primário.

Questão 27

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA

No que se refere ao Sistema Único de Saúde – SUS,
previsto na Constituição Federal e regulamentado
pela Lei n° 8.080/90, analise as afirmativas a seguir:

I. A integração em nível executivo das ações de
saúde, meio ambiente e saneamento básico é um
dos princípios previstos na Lei Orgânica da
Saúde.

II. A participação direta ou indireta de empresas ou
capitais estrangeiros na assistência à saúde do
País é vedada, independente da situação.

III. Ordenar a formação de recursos humanos na
área da saúde é uma das atribuições que compete
ao Sistema Único de Saúde.

Marque a alternativa correta.

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente a afirmativa II está correta.
C) Somente a afirmativa III está correta.
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas.

Questão 26
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Considera-se Infração Ética, a ação, omissão ou
conivência que implique desobediência e/ou
inobservância às disposições do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem. As penalidades a
serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional
de Enfermagem nas situações enumeradas no
enunciado são, respectivamente:

A) advertência verbal; censura; multa; suspensão do
exercício profissional; cassação do direito ao
exercício profissional.

B) censura; advertência verbal; multa; cassação do
direito ao exercício profissional; suspensão do
exercício profissional.

C) cassação do direito ao exercício profissional;
suspensão do exercício profissional; multa;
censura; advertência verbal.

D) advertência verbal; multa; censura; suspensão do
exercício profissional; cassação do direito ao
exercício profissional.

E) multa; censura; advertência verbal; suspensão do
exercício profissional; cassação do direito ao
exercício profissional.

Questão 32

De acordo com a Portaria nº 104/GM/MS, de 25 de
janeiro de 2011, analise as alternativas abaixo e
marque a correta.

A) Agravo representa uma enfermidade ou estado
clínico, independentemente de origem ou fonte,
que represente ou possa representar um dano
significativo para os seres humanos.

B) A notificação imediata realizada pelos meios de
comunicação isenta o profissional ou serviço de
saúde de realizar o registro dessa notificação nos
instrumentos estabelecidos.

C) Hanseníase e hepatites virais são doenças da
Lista de Notificação Compulsória em Unidades
Sentinelas – LNSC.

D) Os casos suspeitos ou confirmados da LNCI
deverão ser registrados no Sinan, no prazo
máximo de 7 (sete) dias, a partir da data de
notificação.

E) Os casos de formas graves de esquistossomose
nas áreas endêmicas poderão ser registrados
apenas no Sistema de Informação do Programa
de Vigilância e Controle da Esquistossomose –
SISPCE.

Questão 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
está organizado por assunto e inclui princípios,
direitos, responsabilidades, deveres e proibições
pertinentes à conduta ética dos profissionais de
enfermagem. Entre as proibições, encontra-se:

A) executar e determinar a execução de atos
contrários ao Código de Ética e às demais normas
que regulam o exercício da Medicina.

B) aceitar cargo, função ou emprego vago em
decorrência de fatos que envolvam recusa ou
demissão de cargo, função ou emprego motivado
pela necessidade do profissional em cumprir o
presente código e a legislação do exercício
profissional.

C) realizar ou facilitar ações que causem
favorec imento ao pat r imôn io ou não
comprometam a finalidade para a qual foram
instituídas as organizações da categoria.

D) negar, omitir informações ou emitir verdadeiras
declarações sobre o exercício profissional,
quando solicitado pelo Conselho Federal de
Enfermagem.

E) facilitar e incentivar a participação dos
profissionais de enfermagem no desempenho de
atividades nas organizações da categoria.

Questão 31 A Política Nacional de Humanização existe desde
2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano
das práticas de atenção e gestão, qualificando a
saúde pública no Brasil e incentivando trocas
solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários.
Entre os princípios do HumanizaSUS podem-se citar:

A) transversalidade, indissociabilidade entre
a t e n ç ã o e g e s t ã o , p r o t a g o n i s m o ,
corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e
coletivos.

B) universalidade, equidade, integralidade,
descentralização e comando único.

C) resolutividade, regionalização e hierarquização,
pa r t i c ipação popu la r, un ive rsa l i dade ,
integralidade.

D) transversalidade, resolutividade, regionalização,
integralidade, descentralização e comando único.

E) universalidade, resolutividade, regionalização,
participação popular e transversalidade.

Questão 33
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Ahipertensão arterial é definida como pressão arterial
sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma pressão
arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg, em
indivíduos que não estão fazendo uso de medicação
anti-hipertensiva. Devem-se considerar no
diagnóstico da HAS, além do aumento dos níveis
tensionais, as situações relacionadas abaixo,
EXCETO:

A) avaliar a presença de lesões em órgãos-alvo.
B) identificar fatores de risco para doenças

cardiovasculares e risco cardiovascular global.
C) diagnosticar doenças associadas à hipertensão.
D) diagnosticar, quando houver, a causa da

hipertensão arterial.
E) perfil psicossocial: fatores ambientais e

psicossociais, sintomas de depressão, ansiedade
e pânico, situação familiar, condições de trabalho
e grau de escolaridade.

Questão 35

Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS – é um
problema grave de saúde pública no Brasil e no
mundo. A principal relevância da identificação e
controle da HAS reside na redução das suas
complicações, entre elas:

A) doença cerebrovascular.
B) doença arterial coronariana.
C) diabete, dislipidemia e obesidade.
D) doença renal crônica.
E) doença arterial periférica.

Questão 36

São poucas as situações em que pode haver
indicação médica para a substituição parcial ou total
do leite materno. Nas seguintes situações, o
aleitamento materno não deve ser recomendado,
EXCETO:

A) mães infectadas pelo HIV.
B) mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2.
C) uso de medicamentos como, por exemplo, os

antineoplásicos e radiofármacos.
D) criança portadora de galactosemia.
E) lesão de infecção herpética, quando há vesículas

localizadas na pele da mama unilateralmente.

Questão 34

AAtenção Básica, como primeiro nível de atenção do
Sistema Único de Saúde – SUS –, caracteriza-se por:

A) um conjunto de ações, no âmbito individual e
coletivo, que abrangem a promoção e proteção da
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o
tratamento, a reabilitação e visa à manutenção da
saúde.

B) d e v e s e r d e s e n v o l v i d a p o r e q u i p e s
multiprofissionais, de maneira a promover
responsabilidade sanitária sobre as diferentes
comunidades adstritas a territórios bem
delimitados.

C) atuar em diferentes escopos, mas agir integradas
a um mesmo objeto de trabalho.

D) dividir suas atuações na detecção e resposta a
eventos de saúde.

E) analisar permanentemente a situação de saúde
da população, a organização e a execução de
práticas de saúde adequadas ao enfrentamento
dos problemas existentes.

Questão 37

A doença de Chagas é uma das consequências da
infecção humana pelo protozoário flagelado

. Suas formas de transmissão são:

I. vetorial.
II. transfusional/transplante.
III. vertical ou congênita.
IV. oral.
V. acidental até, aproximadamente, 72 horas.

A) somente a afirmativa I está correta.
B) somente a afirmativa II está correta.
C) somente as afirmativas II e III estão corretas.
D) somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
E) I, II, III, IV e V estão corretas.

Trypanosoma cruzi

Questão 38
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Entre as informações abaixo sobre o
, marque a opção INCORRETA.

A) O parasito do só se transmite de pessoa a
pessoa por meio de sangue, órgãos ou placenta.

B) A maioria dos indivíduos com infecção pelo
alberga o parasito nos tecidos e no

sangue, durante toda a vida.
C) Indivíduos que foram contaminados pelo

não devem ser excluídos das doações de
sangue e de órgãos.

D) Na fase aguda (inicial), predomina o parasito
circulante na corrente sanguínea, em quantidades
expressivas.

E) Na fase crônica, existem raros parasitos
circulantes na corrente sanguínea; essa fase é
assintomática e sem sinais de comprometimento
cardíaco e/ou digestivo.

Trypanosoma
cruzi

T. cruzi

T. cruzi

T. cruzi

Questão 40

Doenças respiratórias crônicas – DRC – são doenças
crônicas tanto das vias aéreas superiores como das
inferiores. A Organização Mundial de Saúde (OMS) e
o Banco Mundial estimam que quatro milhões de
pessoas com DRC podem te r mor r i do
prematuramente em 2005 e as projeções são de
aumento considerável do número de mortes no
futuro. Entre as DRC mais comuns, está:

A) bronquite.
B) insuficiência respiratória.
C) pneumonia.
D) D.P.O.C.
E) tuberculose.

Questão 41

Os principais sintomas das doenças respiratórias
crônicas são, respectivamente:

A) tosse, expectoração, hemoptise, sibilância, dor
torácica, taquipneia, dispneia.

B) taquipneia, dispneia, dor torácica, tosse,
hemoptise, expectoração, sibilância.

C) dispneia, hemoptise, tosse, expectoração,
sibilância, dor torácica, taquipneia.

D) tosse, expectoração, taquipneia, dispneia,
sibilância, dor torácica, hemoptise.

E) expectoração, tosse, hemoptise, taquipneia, dor
torácica, dispneia, sibilância.

Questão 39

O câncer do colo do útero é uma neoplasia que se
desenvolve com alterações no colo do útero; a
doença passa por diferentes fases antes de se
transformar em câncer. Conforme avança, podem
aparecer sangramento vaginal, corrimento e dor, não
necessariamente nessa ordem. O que pode ser fator
predisponente ao câncer do colo do útero?

A) Infecção persistente pelo Papilomavírus Humano
(HPV).

B) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana
(HIV).

C) Início tardio da atividade sexual.
D) Diversidade de parceiros e hemotransfusão.
E) O tabagismo e o uso de drogas injetáveis.

Questão 42

Entre os cuidados que a mulher deve ter para a
realização do exame preventivo, marque a opção
INCORRETA.

A) Não estar menstruada.
B) Nos dois dias anteriores ao exame: não ter

relação sexual (mesmo com camisinha).
C) Não usar duchas ou medicamentos vaginais.
D) Em caso de sangramento fora do período

menstrual, a mulher deve sempre ser examinada
por médico.

E) Realizar tricotomia dos pelos pubianos, grandes e
p e q u e n o s l á b i o s c o m f r e q u ê n c i a e ,
principalmente, no dia do exame.

Questão 43

No Calendário Básico de Vacinações de Rotina
pode-se afirmar:

A) A vacina contra hepatite B deve ser aplicada,
preferencialmente, dentro das primeiras 12 horas
de vida.

B) O intervalo mínimo entre as doses da vacina
tríplice DTP é de 30 dias.

C) O intervalo mínimo entre as doses da vacina oral
contra poliomielite é de 30 dias.

D) O intervalo mínimo entre as doses da vacina
contra HIB ( do tipo b) é
de 60 dias.

E) O intervalo mínimo entre a terceira dose de DTP e
o reforço (quarta dose) é de seis meses.

Haemophilus influenzae

Questão 44
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Os mecanismos de ação das vacinas são diferentes,
variando segundo seus componentes antigênicos.
Na forma em que se apresentam, analise as
afirmativas abaixo e marque a opção INCORRETA.

A) Suspensão de bactérias vivas atenuadas (BCG).
B) Suspensão de bactérias mortas ou avirulentas

(vacinas contra a coqueluche e a febre tifoide).
C) Componentes das bactérias (polissacarídeos da

cápsula dos meningococos gruposAe C).
D) Toxinas obtidas em cultura de vírus, submetidas a

modificações químicas ou pelo frio (toxoides
diftérico e tetânico).

E) Vírus vivos atenuados (vacina oral contra a
poliomielite e vacinas contra o sarampo e a febre
amarela).

Questão 45

A hanseníase é uma doença neurocutanêa, causada
por um bacilo álcool-ácido resistente (BAAR). Sua
principal fonte de infecção é o homem através das
formas Hanseníase Virchowiana – HV e Hanseníase
Dimorfa – HD. Um caso clássico de hanseníase é
uma pessoa que apresenta uma ou mais das
seguintes características, EXCETO:

A) lesão (lesões) de pele com alteração de
sensibilidade.

B) lesões de pele avermelhadas, com erupções e
drenagem de secreção purulenta em grande
quantidade.

C) baciloscopia positiva.
D) acometimento de nervo(s), com espessamento

neural.
E) história epidemiológica, procedência do doente e

fonte provável de infecção.

Questão 46

Tosse seca e contínua com duração de mais de
quatro semanas, sudorese noturna, cansaço
excessivo, palidez, falta de apetite, rouquidão,
dificuldade na respiração, eliminação de sangue e
acúmulo de pus na pleura são sintomas de qual
doença?

A) Pneumonia.
B) Bronquite.
C) Bronquiolite.
D) Infecção respiratória aguda.
E) Tuberculose.

Questão 47

O choque cardiogênico é uma situação de
hipoperfusão tecidual sistêmica causada pela
incapacidade de o músculo cardíaco fornecer débito
adequado às necessidades do organismo. O choque
é cardiogênico quando sua causa primária é:

A) hipoperfusão tissular.
B) hipotensão arterial.
C) disfunção cardíaca.
D) oligúria, cianose, extremidades frias.
E) alteração nos níveis da consciência.

Questão 48

A água em ebulição é indicada para artigos
termorresistentes que necessitam de desinfecção ou
descontaminação. O tempo de exposição necessário
para a limpeza desses artigos corresponde a:

A) 30 minutos.
B) 1 hora.
C) 20 minutos.
D) 1 hora e 30 minutos.
E) 40 minutos.

Questão 49

O álcool etílico tem maior atividade germicida, menor
custo e toxicidade que o isopropílico. O álcool
isopropílico tem ação seletiva para vírus, é mais
tóxico e com menor poder germicida que o etílico. Os
artigos e as superfícies em que podem ser utilizados
os produtos citados são:

A) ampolas, vidros, termômetros, estetoscópios.
B) acrílico, borrachas, tubos plásticos e lentes de

equipamentos.
C) superfícies externas de equipamentos metálicos.
D) macas, camas, colchões e mesas de exames.
E) bancadas, artigos metálicos, equipamentos

metálicos de cozinha, lactário, bebedouros e
áreas de alimentação.

Questão 50




