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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Como se desvia dinheiro no Brasil 
(...) 
Não existe sociedade cuja população seja mais ou 

menos propensa ao roubo. Uma pesquisa científica feita 
anos atrás mostrou que, diante de uma situação de dilema 
ético, cerca de 10% das pessoas agem de acordo com 
rígidos princípios morais, outros 10% agem de forma a 
tirar o máximo de vantagem, mas a maioria absoluta, 
cerca de 80%, se pauta principalmente pela possibilidade 
de ser apanhada. Esse resultado se repete de forma 
praticamente idêntica em diferentes nações. Portanto, o 
que faz diferença no nível de corrupção de cada sociedade 
não é a ideologia, a religiosidade ou a classe social de 
origem de seus dirigentes, mas as formas com que suas 
instituições vigiam e punem os responsáveis. 

 
Quem estuda o tema corrupção sem recalque 

moralista ou interesse partidário costuma dizer que é 
impossível medir com precisão o tamanho da roubalheira 
em cada cidade, Estado ou nação. O que alguns rankings 
internacionais costumam mostrar nada mais é que a 
percepção da corrupção, uma ideia tão imprecisa quanto a 
percepção do medo, da saudade ou do amor. Quem rouba 
não deixa recibo. Tudo o que se conhece, portanto, não é o 
que foi efetivamente roubado, mas apenas a fração 
correspondente ao que foi denunciado, flagrado ou 
investigado. 

 
Técnicos do governo encarregados do combate à 

corrupção dizem que, nos últimos anos, os mecanismos de 
controle avançaram, as investigações se tornaram mais 
profissionais e os órgãos de fiscalização trabalham mais 
em parceria. No ano passado, a Controladoria-Geral da 
União (CGU) apurou desvios que chegam a R$ 1,8 bilhão. 
A soma é resultado de investigações que envolveram 
licitações fraudadas, cobranças indevidas de 
procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e verbas 
que seriam empregadas em atividades esportivas para 
crianças carentes. Desde 2002, quando a CGU passou a 
consolidar os números, os desvios somam R$ 7,7 bilhões. 
Esses valores representam o montante que deve ser 
cobrado dos responsáveis por essas irregularidades, mas, 
sabidamente, está longe de ser o montante que foi roubado 
no Brasil. 

 
Se é muito difícil medir com exatidão quanto se 

rouba, bem menos complicado é saber como se rouba (...). 
Furtar, de fato, é uma arte. Não no sentido de ser algo 
louvável, mas no sentido de envolver uma multiplicidade 
de técnicas. O roubo clássico é o desvio de dinheiro de 
obras públicas, com fraudes em licitações e 
superfaturamento de preços. Em tempos recentes, a “arte” 
se sofisticou, envolvendo operações mais imateriais, como 
cursos e consultorias – serviços mais difíceis de 
quantificar em termos monetários. 

 (...) 
             No ano passado, a Advocacia-Geral da União 
(AGU) conseguiu recuperar R$ 330 milhões para os 
cofres públicos em ações que tramitam na Justiça que 
envolvem, entre outros, casos de corrupção contra a 
administração pública. Só em 2011, a AGU entrou com 
ações que pedem a devolução de R$ 2,3 bilhões. É uma 

luta que vale a pena. Ao ler sobre corrupção praticamente 
todos os dias na imprensa, é comum que o cidadão muitas 
vezes se sinta perdido, confuso, desorientado. (...) 

http://revistaepoca.globo.com 

 
1. Com base nas informações do texto, assinale a alternativa 

CORRETA. 
 

A. Caso essa mesma pesquisa referida no texto fosse aplicada 
na maioria das nações, o resultado seria o mesmo. 

B. As técnicas utilizadas na corrupção no setor público são 
tão variadas, que é praticamente impossível identificar as 
estratégias utilizadas nessas práticas. 

C. Embora tenha havido avanços dos mecanismos de 
controle de atos de corrupção, ainda se descarta a 
possibilidade de quantificar precisamente os valores dos 
cofres públicos que são apropriados de modo ilícito. 

D. O montante de R$ 330 milhões recuperados para os cofres 
públicos pela Advocacia-Geral da União (AGU) é 
proveniente exclusivamente de casos de corrupção contra 
a administração pública, o que prova que esse setor é o 
mais atingido por ações de desvios de dinheiro. 

E.  O combate à corrupção prescinde de uma fiscalização e 
punição rigorosa pelas instituições responsáveis. 

 
2. Analise os itens seguintes: 

 
I. A ilicitude é um procedimento facilmente abdicado numa 

sociedade fundamentada em princípios religiosos e 
ideológicos. 

II. Toda e qualquer sociedade é mais propensa ao roubo ou 
menos propensa ao roubo, dependendo essencialmente da 
ideologia das pessoas. 

III. Considerando que a ideologia é o fator fundamental para 
que as pessoas sejam ou não honestas, a educação é o 
único meio capaz de formar pessoas idôneas. 

IV. A vigilância, a punição e a incúria realizadas pelas 
instituições públicas do setor de segurança são suficientes 
para evitar todo e qualquer ato de ilicitude. 

 
Com base no texto, NÃO é possível inferir o que está 
exposto nos itens: 

 
A. I e II. 
B. I, II e III. 
C. I, III e IV 
D. II, III e IV. 
E. Todos.  

 
3. Considerando as ideias do texto, analise os itens seguintes. 

 
I. A fim de imprimir um tom notadamente irônico o autor 

opta por colocar a palavra arte entre aspas na afirmação: a 
“arte” se sofisticou”. 

II. Ao usar a frase “Quem rouba não deixa recibo”, o autor 
do texto quer chamar a atenção para a desonestidade das 
pessoas que cometem atos fraudulentos. 

III. A afirmação “Quem rouba não deixa recibo” apresenta um 
tom irônico para evidenciar a possibilidade de se mensurar 
os valores reais que são roubados nos atos de corrupção. 

IV. Na afirmação: Furtar, de fato, é uma arte. Não no sentido 
de ser algo louvável” é possível inferir  que o ato de 
roubar também pode ser concebido como algo digno de 
louvor, desde que, por exemplo, apresente uma versão 
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“robin hoodiana” de tirar dos ricos para distribuir aos 
pobres. 

 
Está(ão) ERRADAS: 

 
A. I, II e III. 
B. I, III e IV. 
C. II, III e IV. 
D. II e III. 
E. Todas. 

 
4. No período: “O roubo clássico é o desvio de dinheiro de 

obras públicas, com fraudes em licitações e 
superfaturamento de preços.”, o significado mais 
apropriado para a palavra em destaque nesse contexto é: 

 
A. Consagrado 
B. Habitual 
C. Exemplar  
D. Excepcional  
E. Extraordinário  

 
5. Assinale a alternativa em que o par de palavras destacadas 

pertencem à mesma classe gramatical.  
 

A.  “Se é muito difícil medir com exatidão quanto se rouba” / 
“é comum que o cidadão muitas vezes se sinta perdido, 
confuso, desorientado.” 

B. “outros 10% agem de forma a tirar o máximo de 
vantagem, mas a maioria absoluta, cerca de 80%, se pauta 
principalmente pela possibilidade de ser apanhada.” 

C. “Em tempos recentes, a “arte” se sofisticou, envolvendo 
operações mais imateriais, como cursos e consultorias” 

D. “mas as formas com que suas instituições vigiam e punem 
os responsáveis." 

E. “Não existe sociedade cuja população seja mais ou menos 
propensa ao roubo.” / “As investigações que tiveram êxito 
no Brasil” 

 
6. As seguintes frases do texto sofreram alterações.  

 
Assinale a alternativa em que, conforme a norma culta, as 
frases alteradas apresentam concordância CORRETA. 

 
A. A maioria das pessoas se pautam principalmente pela 

possibilidade de ser apanhada /  Cerca de 10% da 
população age de acordo com rígidos princípios morais. / 
Ideologia, religiosidade, classe social, tudo se torna 
irrelevante numa avaliação do nível de corrupção de uma 
sociedade. / O furto ou o roubo faz com que o cidadão 
muitas vezes se sinta perdido, confuso, desorientado. 

B. A maioria das pessoas se pautam principalmente pela 
possibilidade de ser apanhada /  Cerca de 10% das pessoas 
agem de acordo com rígidos princípios morais. / 
Ideologia, religiosidade, classe social, tudo se tornam 
irrelevantes numa avaliação do nível de corrupção de uma 
sociedade. O furto ou o roubo faz com que o cidadão 
muitas vezes se sinta perdido, confuso, desorientado. 

C. A maioria das pessoas se pauta principalmente pela 
possibilidade de ser apanhada /  Cerca de 10% da 
população agem de acordo com rígidos princípios morais. 
/ Ideologia, religiosidade, classe social, tudo se torna 
irrelevante numa avaliação do nível de corrupção de uma 

sociedade./ O furto ou o roubo faz com que o cidadão 
muitas vezes se sinta perdido, confuso, desorientado. 

D. A maioria das pessoas se pauta principalmente pela 
possibilidade de ser apanhada / Cerca de 10% da 
população age de acordo com rígidos princípios morais. / 
Ideologia, religiosidade, classe social, tudo se torna 
irrelevante numa avaliação do nível de corrupção de uma 
sociedade./ O furto ou o roubo fazem com que o cidadão 
muitas vezes se sinta perdido, confuso, desorientado. 

E. A maioria das pessoas se pauta principalmente pela 
possibilidade de ser apanhada /  Cerca de 10% da 
população agem de acordo com rígidos princípios morais. 
/ Ideologia, religiosidade, classe social, tudo se torna 
irrelevante numa avaliação do nível de corrupção de uma 
sociedade./ O furto ou o roubo fazem com que o cidadão 
muitas vezes se sinta perdido, confuso, desorientado. 

 
7. “A soma é resultado de investigações que envolveram 

licitações fraudadas.” 
 

O termo que substitui adequadamente a palavra que no 
trecho acima é: 

 
A. cujas 
B. o qual 
C. onde 
D. as quais 
E. de quem 

 
8. “No ano passado, a Controladoria-Geral da União (CGU) 

apurou desvios”  
 

Assinale a alternativa, que apresenta a forma verbal 
adequada, caso a frase acima seja transformada para a voz 
passiva. 
 

A. Foi apurada. 
B. Foram apurados. 
C. Tem sido apurados. 
D. São apurados. 
E. Apuram-nos 

 
9. Leia o texto abaixo. 

 
No que se refere a corrupção política, todas as 
informações devem ser levadas a público, de forma 
transparente, a fim de permitir que as pessoas possam 
debater, com clareza e maturidade, sobre a questão e, em 
conjunto, buscarem as medidas que devem ser adotadas. 
 
Considerando os termos destacados, assinale a alternativa 
que indica quantos deveriam ter sido grafados com o 
acento indicativo da crase. 
 

A. Um. 
B. Dois. 
C. Três.  
D. Quatro. 
E. Nenhum.  

 
10. Leia a tirinha abaixo. 
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Com relação aos aspectos gramaticais, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
A. Os termos “Senhoras e Senhores” e “Senhor banqueiro” 

são classificados como vocativo. 
B. Em “São homens solidários aos próprios interesses”, o 

termo sublinhado exerce a função de complemento 
nominal. 

C. Na oração “São homens solidários aos próprios 
interesses!”, a palavra destacada constitui o núcleo do 
predicativo. 

D. Na oração “Acabou a verba”, o termo destacado constitui 
o complemento do verbo “acabou”. 

E. Os dois pontos usados no primeiro quadrinho poderiam 
ser substituídos por uma vírgula sem incorrer em 
inadequação gramatical. 

  
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11. Por "motivos particulares", Ricardo Teixeira renunciou a 

Presidência do Comitê Executivo da FIFA, do comando 
da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), função que 
exercia desde 1989, e também do COL (Comitê 
Organizador Local da Copa-2014).  

 
O seu sucessor é: 

 
A. Ronaldinho Gaúcho 
B. Ronaldo, o Fenômeno 
C. José Maria Marin 
D. Romário Tavares de Sousa 
E. Neimar da Silva Santos Junior 

 
12. A Escritora argentina María Teresa Andruetto e o 

ilustrador tcheco Peter Sís,  traz terceiro Nobel de 
literatura infantil para América Latina, Prêmio Hans 
Christian Andersen de 2012.  Dois autores brasileiros 
foram indicados ao prêmio: o mineiro Bartolomeu 
Campos de Queirós e o brasiliense Roger Mello, 46.  

 
Assinale a opção que completa corretamente a lacuna da 
notícia. 
 

A. Rubem Alves e Roger Mello. 
B. Ariano Suassuna e Rubem Alves. 
C. Ariano Suassuna e Bartolomeu Campos de Queirós. 
D. Roger Mello e Bartolomeu Campos de Queirós. 
E. Ariano Suassuna e Paulo Coelho. 

 
13. Na prática, não é lei e não há nenhuma obrigatoriedade. 

Mesmo assim, 140 países se comprometeram na última 
sexta-feira,  a aumentar o acesso à água potável, ao 
tratamento de esgoto e a promover o uso inteligente da 
água na conclusão do Fórum Mundial da Água. O evento, 

coordenado por um engenheiro da USP, Benedito Braga, 
reuniu 20 mil pessoas na semana passada em Marselha, na 
França.  

     http://www.folha.com.br -18/03/2012 
 
Uma das regiões que mais sofrem no mundo por falta de 
saneamento básico dos países que sofrem com a seca é o 
País da(do) 

 
A. Ásia 
B. Bolívia 
C. Chile 
D. China 
E. África 

 
14.  As baterias de carro contêm _________, que gera 

problemas ao sistema nervoso, enfraquece os ossos, causa 
anemia. Essas substâncias tóxicas podem se instalar em 
seu corpo de forma simples: uma vez despejadas no solo, 
têm suas matérias-primas decompostas, são ingeridas por 
vermes e minhocas e, em contato com o lençol freático, 
entram na cadeia alimentar por meio das plantas.  
 

  http://www.folha.com.br 19-03-2012 
 
Como você é o último componente desse ciclo, consome 
as substâncias absorvidas ao longo do processo.  

 
Assinale a opção que completa CORRETAMENTE a 
lacuna da notícia. 
 

A. Zinco 
B. Ferro 
C. Chumbo 
D. Metal 
E. Vidro 

 
15. Pesquisador da USP, e um dos maiores especialistas em 

geografia física do país, bem como uma voz ativa nos 
debates sobre biodiversidade e preservação ambiental, 
morreu na manhã desta sexta-feira, às 10h20, em São 
Paulo. Ele tinha 87 anos. O site da SBPC traz uma extensa 
lista dos prêmios recebidos por esse  pesquisador ao longo 
da carreira. Destacam-se o Prêmio Jabuti em ciências 
humanas (1997 e 2005) e em ciências exatas (2007), o 
Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e 
Tecnologia (1999), concedido pelo Ministério da Ciência 
e Tecnologia, a Medalha de Grão-Cruz em Ciências da 
Terra pela Academia Brasileira de Ciências; e o Prêmio 
UNESCO para Ciência e Meio Ambiente (2001), 
concedido pelas Nações Unidas.  

 
          http://www.folha.com.br 19-03-2012 
 

Esse pesquisador é 
 
A. Celso Wasconcellos 
B. Nilbo Ribeiro 
C. Paulo Coelho 
D. Pedro Demo 
E. Aziz Ab'Saber 
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16. O recadastramento biométrico é uma depuração do 
cadastro. É uma oportunidade que nós temos de convocar 
todos os eleitores da zona para eles comparecerem, e com 
o kit biométrico, ele fará o cadastramento das digitais, 
para ser identificado por ocasião da eleição, e também 
será colhida a assinatura de cada eleitor", disse o diretor-
geral do TRE. 

 
Na Paraíba, o recadastramento biométrico para o ano de 
2012, além de contemplar as zonas eleitorais de Cabedelo 
e Pedras de Fogo, também estão sendo incluídas as de: 

 
A. Campina Grande - Lagoa Seca, Massaranduba e Boa 

Vista, Piancó - Emas, Catingueira e Olho D'Água. 
B. Campina Grande - Lagoa Seca, Massaranduba e Boa 

Vista, João Pessoa - Pitimbu, Mari e Sapé. 
C. Piancó - Emas, Catingueira e Olho D'Água, João Pessoa - 

Pitimbu, Mari e Sapé. 
D. Campina Grande – Queimadas, Esperança e santa Cecília, 

João Pessoa - Pitimbu, Mari e Sapé. 
E. Campina Grande - Lagoa Seca, Massaranduba e Boa Vista 

e Patos – Santa Terezinha, Quixaba e Catingueira. 
 
17. No Brasil, as organizações não governamentais sem fins 

lucrativos ganham força à partir do processo de 
redemocratização política que se deu após o período da 
Ditadura Militar (1964-1985). Mas foi a partir da década 
de 90 que surgiram as principais organizações não 
governamentais no país como o Instituto Ethos (1998) e a 
Rede de Ong’s da Mata Atlântica (1992) que reúne cerca 
de 312 instituições em 16 estados. 

 
A cerca dos objetivos  das Organizações Não 
Governamentais, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A. São organizações formadas pela sociedade civil sem fins 

lucrativos e que tem como missão a resolução de algum 
problema da sociedade, seja ele econômico, racial, 
ambiental, ou ainda a reivindicação de direitos e melhorias 
e fiscalização do poder público. 

B. São organizações formadas pela sociedade civil com fins 
lucrativos e que tem como missão a resolução de algum 
problema da sociedade. 

C. São também chamadas de “terceiro setor”, as 
organizações sem fins lucrativos são particulares ou 
públicas, desde que não tenham como principal objetivo a 
geração de lucros e, que se houver geração de lucros, estes 
sejam destinados para o fim a que se dedica a organização. 

D. As organizações da sociedade civil são uma forma de 
suprimir as falhas do governo com relação à assistência e 
resolução dos problemas sociais, ambientais e até mesmo 
econômicos. 

E. As organizações têm a capacidade de despertar o civismo 
e a cooperação social nos seus participantes.  
 

18.  As origens do município de Juncó do Seridó datam de 
1892, quando Balduíno Guedes implantou a fazenda Unha 
de Gato. O local ficava a um quilômetro da atual sede 
municipal. Com o passar do tempo, o local que estava 
começando a ser habitado, começou a servir de pousada 
para os viajantes que se deslocavam de Campina Grande e 
João Pessoa para o sertão e vice-versa. Esse local foi 
denominado de: 

 

A. Ponto de Nordestinos. 
B. Vila Encantada. 
C. Cenário das Pedras 
D. Canto das Minas. 
E. Chorão. 
 

19. O município de Junco do Serídó,  localizado na 
Borborema, a  204 km da capital, tem seus limites com: 

 
A. Estado do Rio Grande do Norte e os municípios de 

Tenório Assunção, Santa Luzia e São José de Sabugi. 
B. Estado do Rio Grande do Norte e os municípios de 

Tenório Assunção, Salgadinho, Santa Luzia São José de 
Sabugi e Juazeirinho. 

C. Estado de Pernambuco e os municípios de Tenório 
Assunção, Salgadinho, Santa Luzia São José de Sabugi e 
Juazeirinho.  

D.  Estado do Rio Grande do Norte e os municípios de 
Pirpirituba, Assunção, Taperoá, Santa Luzia, São José de 
Sabugi e Juazeirinho. 

E. Estado de Pernambuco e os municípios de, Salgadinho, 
Santa Luzia São José de Sabugi e Juazeirinho.  

 
20. No fim dos anos 60 surgiu um movimento, uma corrente 

que refletia bem os conflitos políticos e estéticos da época. 
Os baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil pretendiam 
renovar a MPB, para eles estagnada desde João Gilberto. 
Eles procuravam uma estética que lhes parecesse nova na 
arte. O movimento agrupou artistas como o dramaturgo 
José Celso Martinez Correa, o maestro Rogério Duprat, o 
artista plástico Hélio Oiticica e os poetas concretistas 
Augusto e Haroldo de Campos. 

 
      Esse movimento denominou-se de: 
 
A. Naturalismo 
B. Tropicalismo 
C. Ceticismo 
D. Brasileirismo 
E. Culturalismo 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Quanto à forma de coleta de dados de um estudo sobre os 

indicadores de saúde de uma população, estes podem ser 
classificados em: 

 
A. Secundário, terciário. 
B. Criticados, não-críticados. 
C. Primários, brutos. 
D. Brutos, não-brutos. 
E. Primários, secundários.  
       

22. O Sistema Nacional de Informação que é utilizado pela 
estratégia pela saúde da família, para o monitoramento e a 
avaliação de suas ações de saúde em nível municipal é: 
 

A. Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (SINASC). 
B. Sistema de Informação Sobre Atenção Básica (SIAB). 
C. Sistema de Informação Hospitalar (SHI-SUS). 
D. Sistema de Informação Sobre Orçamento Público em 

Saúde (SIOPS). 
E. Sistema de informação Nacional Sobre Atenção Básica 

(SIAB).  
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23. O SUS promove a coordenação das instituições que 
prestam cuidados à saúde da população.  
 
As atividades dos profissionais de saúde no âmbito desse 
sistema incluem: 

 
A. Assistência, gerência, assessoria. 
B. Assessoria, consultoria e auditoria em instituições de 

saúde. 
C. Educação, pesquisa e extensão dos serviços de saúde. 
D. Gestão de sistemas de saúde, pesquisa, assistência e 

gerência no âmbito local. 
E. Assistência, educação, gerência, gestão, assessoria, 

consultoria, auditoria e pesquisa.  
 
24. As ações e os serviços de saúde, executados pelo SUS seja 

diretamente ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, são organizadas de forma: 

 
A. Hierarquizada em níveis de complexidades. 
B. Centralizada e municipalizada. 
C. Regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidades crescente. 
D. Igualitária e universalizada em todo o território regional. 
E. Integrada, quando possível, e conveniada, quando assim 

se fizer necessário. 
 

25. A saúde é um direito fundamental, devendo o Estado 
prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.  
 
O dever do Estado de garantir a saúde consiste em: 

 
A. Formulação e execução de políticas de saúde, econômicas 

e sociais e no estabelecimento do acesso às ações e aos 
serviços de saúde. 

B. Promoção da saúde da população. 
C. Fortalecimento do modelo privatista de saúde. 
D. Estabelecimento de condições que assegurem acesso aos 

serviços de saúde. 
E. Conscientização do cidadão que o dever do Estado não 

exclui os da sociedade.  
 
26. Com a criação do SUS a saúde teve um expressivo 

reconhecimento, destacando-se sua inclusão como um 
componente da seguridade social a partir dos princípios 
de: 

 
A. Universalidade, igualdade e fraternidade. 
B. Universalidade, igualdade, equidade e descentralização. 
C. Universalidade, equidade, integralidade, descentralização 

e controle social. 
D. Universalidade, descentralização e controle social. 
E. Universalidade, parcialidade, setorialidade e controle 

social. 
 
27. Do ponto de vista epidemiológico, a descrição de uma 

doença significa: 
 

A. Caracterizar os diferentes períodos da doença quando 
atingem o indivíduo. 

B. Avaliar os recursos que são empregados na assistência aos 
casos dessas doenças. 

C. Revelar os problemas do nexo saúde-doença em nível 
coletivo.  

D. Descrever as caracteríticas de doenças de diferentes 
períodos da história. 

E. Identificar o agente casual nos diferentes períodos de 
infecção. 

 
28. A exaustão da força progressiva de uma epidemia pode ser 

dividida aos seguintes fatores, EXCETO: 
 

A. Aumento da virulência do agente infeccioso. 
B. Diminuição dos números de susceptíveis. 
C. Processo naturais de controle. 
D. Ação intencional de vigilância e controle. 
E. Diminuição progressiva dos números dos que foram 

expostos a uma ocorrência acidental. 
 
29. Na epidemia gerada por uma fonte pontual (no tempo), a 

exposição se dá durante um intervalo de tempo: 
 

A. Amplo ou curto, dependendo do tipo de exposição. 
B. Amplo e incessante, até que a fonte seja removida. 
C. Curto e volta se repetir em ciclo sazonal. 
D. Curto e sessa, não se tornando a repetir.  
E. Curto e sessa tornando a repetir em ciclos sazonal. 
 
30. As Políticas Públicas são a materialização da ação do 

Estado. No caso da saúde, temos Políticas Públicas que se 
materializam na forma de: 

 
A. Vigilância epidemiológica. 
B. Ações integradas de saúde. 
C. Sistema único de saúde. 
D. Programas de atenção à saúde. 
E. Estratégia e planejamento em saúde 

 
31. Um paciente portador de insuficiência arterial, os 

principais com os membros inferiores, são: 
 
A. Terapia compressiva, analgesia e hidratação. 
B. Cuidados com os cortes de unhas e hidratação da pele. 

C. Proteção térmica com enfaixamento frouxo, cuidado com 
o corte de unha e evitar fonte direta de calor. 

D. Analgesia, proteção térmica como enfaixamento frouxo e 
posição de Trendelenburg. 

E. Hidratação da pele, cuidado com o corte de unha e 
aquecimento do membro com fonte direta de calor. 

 
32. Uma gestante em avançada idade gestacional não deve 

permanecer deitada em decúbito dorsal por que: 
 
A. Provoca edema dos membros inferiores. 
B. Diminui o retorno venoso e débito cardíaco, causando 

hipotensão. 
C. Diminui a absorção de glicose. 
D. Pode levar a bloqueio de ramo direito e bradicardia. 
E. Pode causar sangramento vaginal. 
 

33. O deslocamento de placenta é uma patologia grave que 
pode levar a gestante e o feto a óbito.  
 
Qual a complicação mais frequente desta patologia? 

 
A. Sepse. 
B. Choque hipovolêmico. 
C. Choque cardiogênico. 
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D. Hipertensão maligna. 
E. Choque neurogênico. 

 
34. O extravasamento de uma droga quimioterápica vesicante 

que estava sendo administrada por via endovenosa tem 
como consequência: 

 
A. Dor e queimação sem necrose tecidual. 
B. Dor e reação inflamatória no local da punção e na veia 

sentido proximal. 
C. Flebite leve com endurecimento da parede da veia. 
D. Somente formação de vesícula com conteúdo plasmático, 

não irritante. 
E. Irritação severa com formação de vesícula e destruição 

tecidual. 
35. A epidemiologia é uma ciência que dá suporte às medidas 

governamentais relacionadas à saúde. Sua definição é: 
 

A. Estuda prioritariamente a mortalidade e suas 
consequências. 

B. Fiscaliza e determina as vacinas que devem ser 
disponibilizadas no esquema básico. 

C. Estuda morbidade e mortalidade em uma comunidade em 
um determinado período. 

D. Estuda a relação saúde-doença em uma comunidade, 
analisando a distribuição e os fatores determinantes dos 
agravos à saúde. 

E. Estuda a prática de saúde pública e fiscaliza as condições 
sociais, econômicas e ambientais de uma população.  

 
 

36. Assinale qual o fator está envolvido na formação de 
cicatrização em ferimento suturados: 

  
A. Falta de tensão sobre a sutura. 
B. Período adequado de permanência da sutura. 
C. Região do corpo que não traciona a sutura. 
D. Inversão das bordas do ferimento durante a sutura. 
E. Presença de infecção no local da sutura. 

 
37. O processo de limpeza da pele antes da função 

endovenosa denomina-se:  
 
A. Assepsia. 
B. Degermação. 
C. Desinfecção. 
D. Antissepsia. 
E. Esterilização. 
 
38. O Código de Ética dos profissionais de Enfermagem 

descreve os direitos e deveres dos profissionais da área.  
 
Assinale qual alternativa estabelece o dever dos 
profissionais: 

 
A. Os profissionais devem cumprir e fazer cumprir os 

preceitos éticos e legais da profissão. 
B. Os profissionais devem prestar assistência de Enfermagem 

segundo suas crenças e bom senso. 
C. Os profissionais devem prestar assistência de qualidade 

independente da escala de serviço. 
D. Os profissionais devem guardar segredo em todas as 

situações. 

E. O enfermeiro deve proteger o cliente de imperícias 
cometidas por profissionais de Enfermagem sob sua 
supervisão, não sendo sua responsabilidade as 
negligências cometidas por outros profissionais. 

 
39. O enfermeiro de Centro Cirúrgico deve auxiliar o 

anestesiologista no preparo do paciente para a anestesia.  
 
Esse preparo requer a instalação de alguns equipamentos e 
matérias que são: 

 
A. Punção venosa, punção arterial, monitor cardíaco, 

aparelho de pressão não-invasiva, oxímetro e termômetro. 
B. Punção venosa e arterial, aspirador cirúrgico, aparelho de 

pressão não-evasiva. 
C. Punção arterial, aspirador cirúrgico, pressão não evasiva, e 

oxímetro de pulso. 
D. Punção venosa e arterial, monitor cardíaco, aparelho de 

pressão não evasiva e bisturi elétrico. 
E. Punção venosa e arterial, monitor cardíaco, aspirador 

cirúrgico, oxímetro de pulso e termômetro. 
 

40. A doença da Membrana e Hialina é uma patologia do 
récem-nacido (RN).  
 
Em qual faixa etária é mais predominantes esta patologia e 
qual o medicamento e comumente usado? 

 
A. RN com menos de 28 semanas. Quimioterápico. 
B. RN de Termo. Antibiótico. 
C. RN Pós-termo. Surfactante pulmonar. 
D. RN com menos de 28 semanas. Surfactante pulmona. 
E. RN de Termo. Quimioterápico. 

 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




