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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 
Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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01 - Assinale a opção em que as palavras se completam com a letra entre parênteses: 
a) gor_eia/ apo_eu ( j ). 
b) contor_ão/ mi_anga ( ç ). 
c) proe_a/ análi_e ( z ). 
d) en_ofre/ fa_ada ( x ). 
 
02 - Assinale a frase em que há erro no emprego do pronome pessoal: 
a) Ela é contra eu estar aqui. 
b) O namoro acabou, nada mais há entre eu e ti. 
c) Júlio só pensa em si. 
d) A tia trouxe as crianças consigo. 
 
03 - Das frases abaixo, assinale a que não está pontuada corretamente: 
a) Os candidatos, nervosos, esperavam o resultado. 
b) Nervosos, os candidatos esperavam o resultado. 
c) Os candidatos esperavam o resultado. 
d) Os candidatos, esperavam nervosos, o resultado. 
 
04 - Assinale a alternativa correta quanto à concordância nominal: 
a) Já estou quites com o banco. 
b) Anexo enviamos uma foto. 
c) Nós continuávamos alerta. 
d) Não será permitida interferência de ninguém. 
 
05 - Observe as duas frases abaixo: 
              O jornal a que o empresário aludiu lhe fazia duras críticas. 
              Todos visam uma vida de paz.  
Quanto à regência verbal, pode-se dizer que: 
a) Só a primeira está certa. 
b) Só a segunda está certa. 
c) Ambas estão certas. 
d) Ambas estão erradas. 
 

06 - Um prêmio de 22 milhões da loteria federal deve ser dividido por um grupo de amigos. Ademar, o 
responsável por fazer a aposta pelo grupo, irá receber 1/8 do valor total do prêmio, sendo que doará 2% de sua 
parte para instituições de caridade. O valor a ser doado por Ademar é de: 
a) R$ 5000,00. 
b) R$ 5500,00. 
c) R$ 55000,00. 
d) R$ 55500,00. 
 
07 - Um muro com 2,5 m de altura e 40 m de comprimento foi construído por 4 trabalhadores, em 5 dias de 
trabalho. Respeitando-se o mesmo ritmo de trabalho, se o muro tivesse 3 m de altura e comprimento de 30 m, 
para ser construído em 6 dias seriam necessários: 
a) 2 trabalhadores. 
b) 3 trabalhadores. 
c) 4 trabalhadores. 
d) 5 trabalhadores. 
 
08 - A terça parte de 5, subtraída do quadrado de 3, tem como resultado: 
a) 22/3. 
b) 13/3. 
c) –22/3. 
d) –13/3. 
 

09 - O volume de água no interior de uma pirâmide quadrangular regular, com diagonal da base medindo  

dm, e altura de 0,5 m, é suficiente para encher: 
a) 10 recipientes com capacidade para 1,5 litro. 
b) 8 recipientes com capacidade para 2 litros. 
c) 6 recipientes com capacidade para 3 litros. 
d) 4 recipientes com capacidade para 5 litros. 
 
 
 



 3

10 - Wesley desenhou um triângulo ABC, retângulo em B, sendo a, b e c, as medidas do comprimento dos lados 
BC, AC e AB, respectivamente. Em relação a esse triângulo, ele escreveu: 
I - o lado b é o maior dos lados desse triângulo. 

II - se  = 40º, então  = 40º. 

III - se a = 5 cm, b = 13 cm e c = 12 cm, então a área desse triângulo é de 30 cm2. 
IV - se a = 3 cm e b = 4 cm, então c = 5 cm. 
Está correto o que se afirma: 
a) Apenas em I. 
b) Apenas em I e III. 
c) Apenas em II e IV. 
d) Apenas em IV. 
 

11 - Segundo o calendário de vacinação com quantos meses é administrada a terceira dose da vacina contra 
hepatite B? 
a) Seis meses.    c) Doze meses. 
b) Nove meses.    d) Quinze meses. 
 
12 - A vacina BCG deve ser administrada ao nascer, a BCG protege contra que doença? 
a) Sarampo.     c) Forma grave de tuberculose. 
b) Forma grave de meningite.   d) Paralisia. 
 
13 - Segundo o calendário de vacinação quando deve ser administrada a primeira dose da vacina tríplice viral? 
a) Seis meses. 
b) Nove meses. 
c) Doze meses. 
d) Dezoito meses. 
 
14 - No cálculo de medicação a prescrição 150mg de amicacina de 8/8hs, na unidade existem apenas ampolas de 
amicacina 500mg/2ml, quantos ml deve ser administrado? 
a) 0,5ml. 
b) 0,6ml. 
c) 0,8ml. 
d) 1ml. 
 
15 - No cálculo de medicamento a prescrição keflin 200mg de 6/6hs, na unidade existem apenas frasco em pó de 
1g, diluir em 5ml de água destilada, quantos ml deve ser administrado? 
a) 1ml. 
b) 0,8ml. 
c) 1,5ml 
d) 2ml. 
 
16 - Infecção hospitalar é aquela adquirida: 
a) No ambiente hospitalar. 
b) Durante o período de internação. 
c) Após alta hospitalar quando o foco de infecção esta relacionado com procedimentos hospitalares. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
17 - Na classificação de artigos hospitalares são classificados em três categorias artigos críticos, artigos semi-
crítico, artigos não críticos, identifique exemplos de artigos críticos: 
a) Estetoscópio, comadre, endoscópios. 
b) Olivas, manguito, termômetro. 
c) Agulhas, instrumental cirúrgico, cateteres intravasculares. 
d) Papagaio, equipamentos de anestesia, bandejas. 
 
18 - Para se proceder a descontaminação e limpeza do material recomenda-se: 
a) Uso de sapatos fechados para prevenir respingos. 
b) Imersão de pinças em solução aberta. 
c) Enxágüe em água corrente. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
19 - A limpeza de unidade é realizada para remover as sujidades acumuladas assim reduzir o número de 
microorganismo presente a dois tipos de limpeza, quando é realizada a limpeza concorrente? 
a) Diariamente. 
b) Após alta hospitalar. 
c) Após transferência. 
d) Após óbito. 
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20 - As medidas para reduzir e prevenir o crescimento de microorganismos em tecidos vivos, denomina-se: 
a) Assepsia.    c) Desinfecção.  
b) Anti-sepsia.    d) Pasteurização. 
 
21 - A adesão às medidas gerais de prevenção e controle de infecção realizadas a equipe depende muito da 
conscientização e mudanças de hábitos dos profissionais, que medidas simples e eficaz podem ser adotadas? 
a) Lavar as mãos sempre. 
b) Evitar o uso de jóias e bijuterias. 
c) Manter unhas curtas e cabelos presos. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
22 - Os equipamentos de proteção individual (EPI) é de uso obrigatório, qual a finalidade destes EPI? 
a) São equipamentos para proteger o paciente. 
b) São equipamentos para proteger o profissional de saúde. 
c) São utilizados para a prevenção de acidente entre pacientes. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
23 - O preenchimento correto do cartão da criança é muito importante para a identificação de distúrbio, que 
distúrbios são estes? 
a) Distúrbio no sono.    c) Distúrbio nutricional. 
b) Distúrbio de aprendizagem.   d) Distúrbio na fala. 
 
24 - Se tratando de adolescentes quais os principais problemas pertinentes à adolescência? 
a) Violências sexuais, uso de drogas, violência doméstica. 
b) Mortes por causas externas, acidentes de trânsito. 
c) Gravidez não-planejada, baixa escolaridade. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
25 - A melhor arma na defesa contra as DST/AIDS é a informação o que podemos fazer para auxiliar a 
prevenção de DST/AIDS? 
a) Uso de preservativo em todas as relações sexuais, redução de parceiros, não compartilhar seringas e agulhas. 
b) Auto-exame dos genitais, uso de preservativo no sexo oral, auto-exame das mamas, fazer higiene após o ato sexual. 
c) Uso de preservativo mesmo quando for com parceiro fixo, auto-exame da gengiva.  
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
26 - As doenças denominadas crônico-degenerativas, quais são as doenças degenerativa com maior incidência e 
prevalência em nosso país: 
a) Diabetes mellitus, hipertensão arterial, doenças cardiovasculares. 
b) Hipertensão arterial, tuberculose, diabetes tipo2. 
c) Bronquite, artrite, AVC. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
27 - Para reduzir a incidência e a mortalidade por câncer de colo de útero, o Ministério da Saúde desenvolveu o 
Programa Nacional de Controle de Câncer de Colo Uterino, qual o público alvo deste programa? 
a) 12 a 30 anos.    c) 25 a 37 anos. 
b) 15 a 35 anos.    d) 35 a 49 anos. 
 
28 - A assistência à mulher durante as fases do ciclo gravídico-puerperal compreende todas as ações prevista no 
Programa de Assistência Pré-natal, para operacionalizar essa assistência, há uma divisão pautada nas fases do 
ciclo que corresponde à gestação, parto e puerpério, que período que corresponde o puerpério? 
a) Seis semanas após a gestação.   c) Dez semanas de gestação. 
b) Duas semanas de gestação.   d) Todas as alternativas estão incorretas. 
 
29 - No cálculo de medicamento é muito importante a transformação de grama para massa (sólidos) e litro para 
volume (líquidos), transforme 1 grama em mg? 
a) 10mg.    c) 500mg. 
b) 300mg.    d) 1000mg. 
 
30 - Na assistência a pacientes grave é necessário fazer algumas avaliações principalmente as da pupila, qual o 
termo utilizado para a dilatação da pupila?  
a) Midríase. 
b) Pupila isocorica. 
c) Pupila anisocorica. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 


