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OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO. 

Espaço reservado para anotação das respostas

0O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
0Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
0A totalidade das Provas terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da 
Prova Objetiva.
0O candidato poderá se retirar da sala de prova após transcorridas 2 (duas) horas do efetivo início da prova, entregando sua 
Folha de Respostas ao fiscal, a qual será o único documento válido para a correção.
0O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do horário 
estabelecido para o fim da prova, desde que o candidato permaneça em sala até esse momento, deixando com o fiscal de sala a 
sua Folha de Respostas.
0Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
0Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 
volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 
sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 
candidato estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.
0Após o término da prova, ao sair da sala de prova, o candidato deverá retirar-se imediatamente do local de realização das 
provas, não podendo permanecer nas suas dependências, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS

09/2012

ATENÇÃO
0Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
0A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 
destinados às respostas.
0Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que 
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
0O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

0Todas as questões deverão ser respondidas.
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7. 
 

Pesquisa analisa presença estrangeira na construção 

de São Paulo 

 
Ao longo de quatro anos, um grupo interdisciplinar de 

pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) realizou 

um amplo estudo com o objetivo de compreender, a partir da 

presença estrangeira em São Paulo, os processos de 

transformação física, demográfica, econômica, social e cultural 

ocorridos na cidade a partir do Século 19. 

O Projeto Temático “São Paulo: os estrangeiros e a 

construção das cidades”, coordenado pela professora Ana Lucia 

Duarte Lanna, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) 

da USP, teve a participação de pesquisadores do Instituto de 

Arquitetura e Urbanismo (IAU), da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas (FFLCH) e do Museu Paulista (MP) 

da USP. 

Segundo Lanna, as pesquisas procuraram abordar a 

presença estrangeira na capital paulista a partir de sua 

diversidade de formas – imigrantes, viajantes, visitantes, 

residentes, nativos ou “eternos estrangeiros” – na 

heterogeneidade dos modos de viver, descrever e simbolizar o 

outro. 

“O projeto se propôs a evitar a multiplicidade de 

experiências que constitui o estrangeiro como categoria 

sociocultural à figura clássica do imigrante, que é normalmente 

associada à explicação dos processos de modernização das 

grandes cidades americanas”, disse Lanna à Agência Fapesp. 

“Partimos da figura do estrangeiro, mais ampla, com maior 

heterogeneidade de inserções e experiências, para tentar 

compreender como a cidade se transforma a partir dessa 

multiplicidade de encontros possíveis”, disse. 

O projeto considerou os estrangeiros também em relação 

ao universo do trabalho. Os temas de investigação foram 

articulados em duas linhas de pesquisa: “A transformação dos 

bairros centrais, a construção de territórios, redes e identidades” 

e “A transformação dos campos profissionais: práticas, redes, 

atores e circulação de saberes”. 

“As pesquisas incluíram desde estudos sobre 

trabalhadores italianos, judeus e japoneses, até a vinda de 

intelectuais, artistas, arquitetos e urbanistas. Essa ampla gama 

de tipos profissionais e nacionalidades, com inserções e tempos 

de permanência muito variados, permitiu problematizar melhor 

essa relação que é muito importante para a cidade de São 

Paulo”, disse Lanna. 

As reflexões realizadas sobre os vários grupos de 

estrangeiros e os aspectos relacionados aos trabalhos foram 

associadas a outros recortes, abordando categorias como 

bairro, território e sociabilidade. 

O projeto também teve a preocupação de salvaguardar 

parte dos acervos com os quais os pesquisadores trabalharam, 

que estavam sob a guarda da FAU e do MP. Uma das principais 

propostas do projeto consistiu em elaborar um banco de dados 

que pudesse formar uma plataforma disponível para outros 

estudos futuros, com as mais variadas abordagens. O banco de 

dados foi elaborado com base na experiência com catalogação 

e sistemas de busca por descritores desenvolvidos no Museu 

Paulista e coordenado pela professora Solange Lima, do MP. 

“Grande parte do material – incluindo projetos 

arquitetônicos e decorativos, plantas, fotografias e mais de mil 

mapas da cidade de São Paulo, das coleções de arquitetos e 

fotógrafos estrangeiros – foi tratado e selecionado. Boa parte foi 

digitalizado”, disse Lanna. 

Para que a consulta do banco de dados fosse mais ágil, 

seu conteúdo foi adaptado e disponibilizado no site 

http://estrangeiros.fau.usp.br. “O banco de dados continuará 

sendo alimentado com outras informações ou pesquisas que 

surjam como desdobramento do Projeto Temático”, disse. 

 
Por Fábio de Castro, da Agência Fapesp – Revista Envolverde. 

 
 
1. Sobre o texto, analise as assertivas abaixo. 
 

I. O projeto que estuda os estrangeiros teve como 
principal foco a figura do imigrante. 

II. Categorias como sociabilidade, bairro e território 
foram abordadas nas reflexões realizadas sobre os 
vários grupos de estrangeiros. 

III. O projeto teve a preocupação de se articular com 
futuros projetos a partir da elaboração de um banco 
de dados. 

IV. O projeto articulou a questão social e do trabalho, 
dividindo a pesquisa em duas categorias. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) I, III e IV, apenas. 

(C) II, III e IV, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I e IV, apenas. 
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2. Leia o período abaixo. 
 

Se arrependeu, viu que tinha feito uma loucura. 
 

 Assinale a alternativa cujo termo destacado exerce a 
mesma função de “que ” no trecho acima. 

 
(A) “O projeto se propôs a evitar a multiplicidade de 

experiências que  constitui o estrangeiro como 
categoria sociocultural à figura clássica do 
imigrante.” 

(B) “Essa ampla gama de tipos profissionais e 
nacionalidades, com inserções e tempos de 
permanência muito variados, permitiu problematizar 
melhor essa relação que  é muito importante para a 
cidade de São Paulo.” 

(C) “O projeto também teve a preocupação de 
salvaguardar parte dos acervos com os quais os 
pesquisadores trabalharam, que  estavam sob a 
guarda da FAU e do MP.” 

(D) “Uma das principais propostas do projeto consistiu 
em elaborar um banco de dados que  pudesse 
formar uma plataforma disponível para outros 
estudos futuros.” 

(E) “Grande parte do material – incluindo projetos 
arquitetônicos e decorativos, plantas, fotografias e 
mais de mil mapas da cidade de São Paulo, a 
pesquisadora disse que  estará disponível para 
consulta.” 

 
 

3. Em relação à estrutura e formação de palavras, leia o 
trecho abaixo. 

 
 A busca  pela solução do mistério foi incessante, porém, 

em vão. 
 
 Assinale a alternativa cujo vocábulo destacado se origina 

pela mesma forma de derivação que “busca ” no trecho 
acima. 

 
(A) “As pesquisas procuraram abordar a presença 

estrangeira  na capital paulista a partir de sua 
diversidade de formas.” 

(B) “Partimos da figura do estrangeiro, mais ampla, com 
maior heterogeneidade de inserções e experiências, 
para tentar compreender como a cidade se 
transforma  a partir dessa multiplicidade de 
encontros possíveis.” 

(C) “Os temas de investigação foram articulados e 
tiveram ajuda  em duas linhas de pesquisa.” 

(D) “As reflexões realizadas sobre os vários grupos de 
estrangeiros e os aspectos relacionados aos 
trabalhos foram associadas  a outros recortes.” 

(E) “O projeto também teve a preocupação de 
salvaguardar parte dos acervos com os quais os 
pesquisadores trabalharam , que estavam sob a 
guarda da FAU e do MP.” 

 
 
 
 
 
 
 

4. Leia o trecho abaixo. 
 

Se tivesse sido avaliado  de forma correta, não seria 
necessário refazer. 

 
Assinale a alternativa que apresenta construção na 
mesma voz verbal do termo em destaque acima. 

 
(A) “Os temas de investigação foram articulados em 

duas linhas de pesquisa.” 

(B) “O projeto se propôs a evitar a multiplicidade de 
experiências que constitui o estrangeiro como 
categoria sociocultural à figura clássica do 
imigrante.” 

(C) “O projeto também teve a preocupação de 
salvaguardar parte dos acervos com os quais os 
pesquisadores trabalharam.” 

(D) “Uma das principais propostas do projeto consistiu 
em elaborar um banco de dados que pudesse formar 
uma plataforma disponível para outros estudos 
futuros.” 

(E) “Partimos da figura do estrangeiro, mais ampla, com 
maior heterogeneidade de inserções e experiências, 
para tentar compreender como a cidade se 
transforma a partir dessa multiplicidade de encontros 
possíveis.” 

 
 

5. Leia o trecho abaixo. 
 

“O projeto também teve a preocupação de salvaguardar 
parte dos acervos com os quais os exímios  
pesquisadores trabalharam, que estavam sob a guarda da 
FAU e do MP.” 

 
Assinale a alternativa que apresenta o sinônimo para o 
termo “exímio ” na oração acima. 

 
(A) “O projeto também teve a preocupação de 

salvaguardar parte dos acervos com os quais os 
excelentes  pesquisadores trabalharam, que 
estavam sob a guarda da FAU e do MP.” 

(B) “O projeto também teve a preocupação de 
salvaguardar parte dos acervos com os quais os 
excêntricos  pesquisadores trabalharam, que 
estavam sob a guarda da FAU e do MP.” 

(C) “O projeto também teve a preocupação de 
salvaguardar parte dos acervos com os quais os 
prestativos  pesquisadores trabalharam, que 
estavam sob a guarda da FAU e do MP.” 

(D) “O projeto também teve a preocupação de 
salvaguardar parte dos acervos com os quais os 
extintos  pesquisadores trabalharam, que estavam 
sob a guarda da FAU e do MP.” 

(E) “O projeto também teve a preocupação de 
salvaguardar parte dos acervos com os quais os 
vários  pesquisadores trabalharam, que estavam sob 
a guarda da FAU e do MP.” 
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6. Leia o trecho abaixo. 
 

“As pesquisas procuraram abordar a presença estrangeira 
na capital paulista a partir da premente  mudança.” 

 
Assinale a alternativa que apresenta o antônimo correto 
para o termo “premente ”. 

 
(A) “As pesquisas procuraram abordar a presença 

estrangeira na capital paulista a partir da tranquila  
mudança.” 

(B) “As pesquisas procuraram abordar a presença 
estrangeira na capital paulista a partir da perigosa 
mudança.” 

(C) “As pesquisas procuraram abordar a presença 
estrangeira na capital paulista a partir da urgente 
mudança.” 

(D) “As pesquisas procuraram abordar a presença 
estrangeira na capital paulista a partir da distinta  de 
mudança.” 

(E) “As pesquisas procuraram abordar a presença 
estrangeira na capital paulista a partir da rápida 
mudança.” 

 
 

7. Em relação à preposição, assinale a alternativa incorreta . 
 

(A) “As pesquisas procuraram abordar a presença 
estrangeira na capital paulista a partir de sua 
diversidade de formas.” 

(B) “O projeto considerou os estrangeiros também em 
relação ao universo do trabalho.” 

(C) “O projeto também teve a preocupação de 
salvaguardar parte dos acervos com  os quais os 
pesquisadores trabalharam.” 

(D) “As reflexões realizadas sobre  os vários grupos de 
estrangeiros e os aspectos relacionados aos 
trabalhos foram associadas a outros recortes.” 

(E) “O banco de dados foi elaborado com base na 
experiência com catalogação e sistemas de busca 
por  descritores desenvolvidos no Museu Paulista e 
coordenado pela professora Solange Lima, do MP.” 

 
 

8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 
quanto à regência verbal, analise as assertivas abaixo. 

 
I. A equipe médica assistiu, com prontidão, as vítimas 

do atropelamento. 

II. Felicitou a ele pelo sucesso profissional. 

III. O animal anelava ao ar e lutava por sua vida. 
 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 

(B) II e III, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas. 

(E) I, apenas. 
 
 

9. Assinale a alternativa cujo termo destacado se trata de um 
aposto. 

 
(A) Todos os eleitores chegaram cedo  à reunião. 

(B) Os eleitores compreenderam sem esforço  a nova 
resolução. 

(C) O diretor, eleito na semana passada , estará 
presente na reunião. 

(D) Os eleitores disseram palavras bonitas  sobre o 
novo diretor. 

(E) Este  lugar será muito útil para as próximas reuniões. 
 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta a mesma regra de 

acentuação da palavra destacada. 
 

“Uma das principais propostas do projeto consistiu em 
elaborar um banco de dados que pudesse formar uma 
plataforma disponível  para outros estudos futuro.” 

 
(A) Bíceps. 

(B) Gambá. 

(C) Faísca. 

(D) Mês. 

(E) Véu. 
 

 
11. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e 

em relação à concordância nominal, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) É sabido que água é bom para uma vida saudável. 

(   ) Começou a reviver antigas memórias e momentos. 

(   ) É necessária habilidade para executar a tarefa 
solicitada. 

 
(A) V/ V/ V 

(B) F/ V/ F 

(C) F/ F/ V 

(D) V/ V/ F 

(E) V/ F/ V 
 

 
12. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, 

assinale a alternativa incorreta  quanto à colocação 
pronominal. 

 
(A) Enviarei-te suas bagagens assim que desembarcar. 

(B) Espero não te incomodar com os ruídos das obras. 

(C) Em se tratando de saúde, sabe exatamente o que 
fazer para manter o bem-estar. 

(D) Embora lhe parecesse difícil, disse que tentaria 
realizar o trabalho. 

(E) Encontramo-nos para um passeio, porém, voltamos 
para casa antes do previsto. 
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13. Leia o trecho abaixo. 
 

 Faz muito tempo que não vamos ao teatro. 
 

Assinale a alternativa que apresenta o mesmo tipo de 
sujeito presente no trecho acima. 

 

(A) Havia moradores contrários ao novo regulamento. 

(B) Disseram muitas mentiras durante a campanha. 

(C) Muitos eleitores foram enganados pelos políticos. 

(D) Faremos amanhã o novo debate com os candidatos. 

(E) Os políticos disseram que não irão falar sobre o 
assunto. 

 
 

14. Assinale a alternativa que apresenta erro  em relação ao 
uso do verbo. 

 

(A) Esperamos que todos estejam de acordo com o 
novo regulamento do diretor. 

(B) É possível que haja alguns problemas em relação ao 
processo de adaptação. 

(C) Não há motivos para que se duvide da intenção dos 
novos diretores. 

(D) Se todos verem a nova sala da diretoria, certamente 
haverá problemas.  

(E) É provável que ainda fiquem perplexos com a nova 
resolução. 

 
 

LEGISLAÇÃO 
 
 
15. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 

que, preenchendo a lacuna, o tornaria incorreto . 
 

 O dever do Estado de garantir a saúde não exclui o dever 
_________. 

 

(A) das pessoas 

(B) da família 

(C) da sociedade 

(D) dos menores 

(E) das empresas 
 

 

16. O conjunto de ações e serviços de saúde prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 
Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, inclui(em)-
se no disposto acima 

 

I. instituições que produzem equipamentos de saúde. 

II. institutos de pesquisa e produção de medicamentos. 

III. unidades básicas de saúde municipais. 
 

 É correto o que está contido em 
 

(A) III, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

17. Em relação aos objetivos do Sistema Único de Saúde 
descritos no artigo 5º da Lei nº 8.080/90, assinale a 
alternativa incorreta . 

 
(A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 

(B) Formular políticas de saúde. 

(C) Assistir a população por intermédio de ações de 
promoção da saúde. 

(D) Assistir a população por meio de ações de proteção 
e recuperação da saúde. 

(E) Conceder benefícios visando a cobertura dos riscos 
doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção 
à maternidade e à família. 

 
 

18. À direção nacional do Sistema Único de Saúde, compete: 
 

I. estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o 
controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso humano. 

II. promover a descentralização para os Municípios dos 
serviços e das ações de saúde. 

III. acompanhamento, a avaliação e divulgação dos 
indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito 
da unidade federada. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 
19. Em relação aos serviços privados de assistência à saúde, 

é correto afirmar que 
 

(A) não podem complementar o SUS. 

(B) só pessoas ou entidades filantrópicas podem prestar 
assistência à saúde. 

(C) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

(D) só podem atuar em serviços de promoção. 

(E) só podem atuar em serviços de proteção à saúde. 
 

 
20. Os recursos necessários às finalidades do SUS são 

oriundos da(s) 
 

(A) seguridade social. 

(B) prefeituras. 

(C) entidades sociais. 

(D) entidades privadas. 

(E) agência complementar de saúde. 
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21. Em relação à participação de capital estrangeiro, sobre a 
saúde no Brasil, é correto afirmar que 

 
(A) é inteiramente aplicável a participação de forma 

direta ou indireta junto ao SUS. 

(B) é vedada a participação direta ou indireta do capital 
estrangeiro, excetuadas doações de organismos 
internacionais vinculados à Organização das Nações 
Unidas, de entidades de cooperação técnica e de 
financiamento e empréstimos. 

(C) o capital estrangeiro pode participar da assistência à 
saúde, desde que cumpra o requisito de estar 
vinculado a ONGs nacionais. 

(D) o capital estrangeiro pode ser vinculado ao SUS, 
desde que haja vínculo também com empresas 
nacionais. 

(E) o capital estrangeiro pode ser vinculado ao SUS, 
desde que via filantropias nacionais. 

 
 

22. Os serviços de saúde dos hospitais universitários e de 
ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde 

 
(A) obrigatoriamente. 

(B) mediante convênio. 

(C) sem autonomia administrativa. 

(D) sem preservação da mão de obra. 

(E) sem autonomia financeira. 
 

 
23. Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a 

Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a 
combinação dos seguintes critérios, segundo análise 
técnica de programas e projetos: 

 
I. perfil demográfico da região. 

II. perfil epidemiológico da população a ser coberta. 

III. características quantitativas e qualitativas da rede de 
saúde na área. 

IV. desempenho técnico, econômico e financeiro no 
período anterior. 

V. impostos recolhidos pela União. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e V, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, IV e V, apenas. 

(D) II, III, IV e V, apenas. 

(E) I, II, III e IV, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes 
atribuições: 

 
I. definição das instâncias e mecanismos de controle, 

avaliação e de fiscalização das ações e serviços de 
saúde. 

II. administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada mês, à saúde. 

III. acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saúde da população e das condições ambientais. 

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e II, apenas. 

(B) III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I e III, apenas. 

(E) I, II e III. 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
25. Na atuação em Centro Cirúrgico, o enfermeiro deve 

participar das práticas de promoção de cirurgias seguras, 
tomando alguns cuidados que visam a reduzir o risco de 
danos aos pacientes em decorrência de erros. São 
cuidados básicos para uma cirurgia segura, exceto :  

 
(A) estimular a comunicação eficaz e adequada entre os 

membros da equipe, eliminando quaisquer dúvidas a 
respeito de quais procedimentos serão realizados e 
os materiais que deverão ser utilizados. 

(B) desenvolver listas de verificação específicas e 
utilizá-las nas diferentes etapas do processo.  

(C) identificar corretamente o paciente, e após a 
anestesia, realizar a marcação do local da 
intervenção cirúrgica. 

(D) verificar se o prontuário pertence ao paciente, se os 
procedimentos cirúrgicos e anestésicos foram 
planejados e se estão anotados no prontuário, e se 
os exames laboratoriais e de imagem são de fato do 
paciente. 

(E) confirmar se os materiais imprescindíveis para 
realizar o procedimento encontram-se na sala e se o 
carrinho de emergência está completo. 

 
 

26. A administração de medicamentos por via intramuscular é 
um procedimento frequentemente realizado na prática de 
enfermagem, e envolve uma série de considerações que 
devem ser analisadas para a escolha do local exato de 
aplicação. O local de escolha para a aplicação de injeções 
intramusculares em lactentes que não apresentem 
alterações anatômicas é o(a)  

 
(A) músculo vasto lateral. 

(B) músculo reto femoral. 

(C) região dorso-glútea. 

(D) região ventro-glútea. 

(E) músculo deltoide. 
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27. A antissepsia é o processo de eliminação ou inibição do 
crescimento dos micro-organismos na pele e mucosas, 
sendo realizado através da aplicação de agente 
antisséptico. O antisséptico ideal deve apresentar amplo 
espectro de ação, ação rápida, baixa toxicidade, 
estabilidade, entre outras características. Diante do 
exposto, assinale a alternativa que apresenta um 
antisséptico recomendado para utilização em ambiente 
hospitalar.  

 
(A) Hexaclorofeno. 

(B) Acetona. 

(C) Líquido de Dakin. 

(D) Quaternário de amônio. 

(E) Gluconato de clorexidina. 
 

 
28. Chega ao serviço de saúde uma mãe levando seu filho de 

3 meses para completar seu esquema de vacinação. Ao 
analisar a Carteira de Vacinação, a enfermeira verifica que 
esta criança tomou a dose única da vacina BCG, duas 
doses da vacina contra hepatite B, e a primeira dose das 
vacinas tetravalente, contra poliomielite e contra rotavírus. 
Considerando o Calendário Básico de Vacinação atual 
para o Estado de São Paulo, as vacinas a serem 
administradas nessa oportunidade serão  

 
(A) segunda dose das vacinas tetravalente e contra 

poliomielite e dose de reforço contra hepatite B. 

(B) primeira dose das vacinas pneumocócica 10 valente 
e meningocócica C. 

(C) primeira dose das vacinas SCR e pneumocócica 10 
valente. 

(D) primeira dose da vacina meningocócica C e segunda 
dose da vacina contra poliomielite. 

(E) segunda dose das vacinas tetravalente e contra 
rotavírus e terceira dose da vacina contra hepatite B. 

 
 

29. O sistema de informação territorializado que coleta dados 
que possibilitam a construção de indicadores 
populacionais referentes a áreas de abrangência bem 
delimitadas, cobertas pelo Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde e Programa Saúde da Família, 
denomina-se  

 
(A) SIA/SUS – Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS. 

(B) SIH/SUS – Sistema de Informações Hospitalares do 
SUS. 

(C) SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica. 

(D) SINAN – Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação. 

(E) SIM – Sistema de Informações sobre Mortalidade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Analise as assertivas abaixo em relação à dengue. 
 

I. Todo paciente que apresenta doença febril aguda 
com duração de até sete dias, acompanhada de pelo 
menos dois dos sintomas como cefaleia, dor retro- 
orbitária, mialgias, artralgias, prostração ou 
exantema, associados ou não à presença de 
hemorragias, é um caso suspeito de dengue. 

II. As manifestações hemorrágicas como epistaxe, 
petéquias, gengivorragia, metrorragia, hematêmese, 
melena, hematúria e outros, bem como a 
plaquetopenia, são observadas somente em casos 
de dengue com complicações graves. 

III. A prova do laço deverá ser realizada 
obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de 
dengue durante o exame físico. É considerada 
positiva quando o número de petéquias no quadrado 
for dez ou mais em adultos e cinco ou mais em 
crianças. 

IV. Uma das indicações para a internação hospitalar em 
pacientes com dengue é a recusa da ingesta de 
alimentos ou líquidos. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II, e III, apenas. 

(B) II e IV, apenas. 

(C) III e IV, apenas. 

(D) I e IV, apenas. 

(E) I e II, apenas. 
 

 
31. A Doença Sexualmente Transmissível (DST) 

caracterizada pela presença de lesão erosada ou 
ulcerada, geralmente única, pouco dolorosa, com base 
endurecida, fundo liso, brilhante e pouca secreção serosa, 
que aparece entre 10 e 90 dias (média de 21 dias) após o 
contato sexual infectante, e é acompanhada de 
adenopatia regional não supurativa, móvel, indolor e 
múltipla, denomina-se  

 
(A) cancro duro. 

(B) herpes genital. 

(C) tricomoníase. 

(D) cancro mole. 

(E) donovanose. 
 

 
32. Assinale a alternativa que não  apresenta contraindicação 

ao aleitamento materno. 
 

(A) Mães infectadas pelo HIV. 

(B) Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2. 

(C) Mães em uso de medicamentos antineoplásicos. 

(D) Criança portadora de galactosemia. 

(E) Criança portadora de fissura labiopalatal. 
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33. Em relação à febre amarela, analise as assertivas abaixo. 
 

I. É uma doença infecciosa febril aguda, transmitida 
por vetores, que possui dois ciclos epidemiológicos 
distintos (silvestre e urbano). 

II. Seu agente etiológico é um bacilo álcool-ácido 
resistente. 

III. Na febre amarela urbana, o homem é o único 
hospedeiro com importância epidemiológica. Na 
febre amarela silvestre, os primatas não-humanos 
(macacos) são os principais hospedeiros do agente 
etiológico, sendo o homem um hospedeiro acidental. 

IV. O mosquito da espécie Aedes aegypti é o principal 
transmissor da febre amarela urbana. Na febre 
amarela silvestre, os modos de transmissão podem 
ser através da picada de mosquitos infectados ou do 
contato com sangue ou secreções de primatas 
infectados. 

V. Não existe tratamento específico para a febre 
amarela. O tratamento é apenas sintomático, com 
cuidadosa assistência ao paciente que, sob 
hospitalização, deve permanecer em repouso, com 
reposição de líquidos e das perdas sanguíneas, 
quando indicado. 

 
 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, II, III e IV, apenas. 

(B) II, III e V, apenas. 

(C) III, IV e V, apenas. 

(D) I, III e V, apenas. 

(E) II, IV e V, apenas. 
 

 
34. Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o 

grau de risco de aquisição de infecções, e sua 
classificação norteará a escolha do método de 
desinfecção ou esterilização a ser utilizado. Assim, 
correlacione as colunas abaixo determinando a 
classificação de cada material e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta.  

 
CLASSIFICAÇÃO MATERIAL 

1. Artigo crítico. A. instrumental cirúrgico. 
2. Artigo semicrítico. B. termômetro. 
3. Artigo não crítico. C. espéculo vaginal. 
 D. cânula de Guedel. 
 E. cabo de laringoscópio. 

 
(A) A-1/ B-3/ C-1/ D-1/ E-2 

(B) A-1/ B-3/ C-2/ D-2/ E-3 

(C) A-2/ B-2/ C-3/ D-3/ E-1 

(D) A-3/ B-1/ C-2/ D-1/ E-2 

(E) A-1/ B-2/ C-3/ D-3/ E-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um problema 
grave de saúde pública no Brasil e no mundo. A aferição 
correta da pressão arterial é de extrema importância para 
o diagnóstico de HAS e prevenção de complicações. 
Sobre os cuidados básicos para a aferição correta da 
pressão arterial, assinale a alternativa incorreta .  

 
(A) A posição recomendada para a medida da pressão 

arterial (PA) é a sentada. Entretanto, a medida da 
PA na posição ortostática deve ser feita pelo menos 
na primeira avaliação, especialmente em idosos, 
diabéticos, pacientes com disautonomias, alcoólicos 
e pacientes em uso de medicação anti-hipertensiva. 

(B) Certificar-se de que o paciente não está com a 
bexiga cheia; não praticou exercícios físicos de 60 a 
90 minutos antes da aferição; não ingeriu bebidas 
alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 30 minutos 
antes da aferição; e não está com as pernas 
cruzadas. 

(C) Manter o braço do paciente na altura do coração, 
livre de roupas, com a palma da mão voltada para 
cima e cotovelo ligeiramente fletido. 

(D) A “síndrome do avental branco” é a elevação da 
pressão arterial pela tensão provocada pela simples 
presença do profissional de saúde, e deve ser 
considerada quando o paciente apresentar valores 
de PA elevados, recomendando-se a aferição 
repetida em diversos dias. 

(E) Utilizar manguito de tamanho adequado ao braço do 
paciente, cerca de 5 cm acima da fossa antecubital, 
centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria 
braquial. A largura da bolsa de borracha deve 
corresponder a 80% da circunferência do braço e o 
seu comprimento envolver pelo menos 40%. 

 
 

36. Analise as assertivas abaixo, em relação ao diabetes. 
 

I. O diabetes tipo 1 é indicativo de  destruição da 
célula beta, geralmente causada por processo 
autoimune, que eventualmente leva ao estágio de 
deficiência absoluta de insulina, quando a 
administração de insulina é necessária para prevenir 
cetoacidose, coma e morte. 

II. O diabetes tipo 2 é indicativo de uma deficiência 
relativa de insulina, onde a administração de insulina 
não visa evitar cetoacidose, e sim alcançar controle 
do quadro hiperglicêmico.  

III. Os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, 
polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso. 

IV. São alguns dos fatores de risco para o 
desenvolvimento de diabetes tipo 2: idade superior a 
60 anos, sexo feminino, sobrepeso, obesidade 
central, consumo de mais de 10mg/dia de açúcar 
refinado e história de macrossomia ou diabetes 
gestacional. 

 

 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) I e IV, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) I, II, III e IV. 

(E) II, III e IV, apenas. 
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37. O principal objetivo da atenção pré-natal e puerperal é 
acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, 
ao fim da gestação, o nascimento de uma criança 
saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. 
Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta uma 
recomendação para a atenção pré-natal e puerperal. 

 
(A) Captação precoce das gestantes com realização da 

primeira consulta de pré-natal até 180 dias da 
gestação. 

(B) Realização de, no mínimo, quatro consultas de pré-
natal, sendo, preferencialmente, uma no primeiro 
trimestre, uma no segundo trimestre e duas no 
terceiro trimestre da gestação. 

(C) Deve ser realizado exame de tipagem sanguínea 
ABO-Rh e Hemoglobina/Hematócrito na primeira 
consulta. 

(D) Deve ser realizado um exame de glicemia de jejum 
na 30ª semana de gestação e outro na 38ª semana 
de gestação. 

(E) Deve ser realizado um exame de VDRL na 36ª 
semana de gestação. 

 
 

38. A manutenção da saúde bucal é primordial para a 
manutenção da autoestima do paciente e a prevenção de 
complicações, e o enfermeiro deve estar apto a identificar 
os principais agravos em saúde bucal. O grupo de 
doenças que se caracteriza pela inflamação dos tecidos 
de sustentação e proteção dos dentes, acompanhada de 
perda de inserção de tecido conjuntivo, consequência da 
agressão promovida pela placa bacteriana subgengival, é 
denominada 

 
(A) cárie dentária. 

(B) fluorose. 

(C) má oclusão. 

(D) periodontite. 

(E) gengivite. 
 

 
39. Várias funções psíquicas podem estar alteradas em uma 

pessoa acometida por transtorno mental, e os 
profissionais responsáveis pelos seus cuidados e 
tratamento necessitam estar atentos às suas 
manifestações. A alteração do nível de consciência, em 
que o paciente se apresenta num estado de sonolência e 
pode ser despertado apenas por forte estímulo, 
geralmente doloroso, acompanhado de inibição da 
psicomotricidade, denomina-se 

 
(A) coma. 

(B) obnubilação. 

(C) estupor. 

(D) estado crepuscular. 

(E) afasia. 
 
 
 
 
 
 
 

40. Analise as assertivas abaixo, sobre métodos 
anticoncepcionais.  

 
I. Os serviços e profissionais de saúde devem 

incentivar a adoção da dupla proteção, que é dada 
pelo uso combinado do preservativo masculino ou 
feminino com algum outro método anticoncepcional, 
com a finalidade de prevenir as DST/HIV/Aids e a 
gravidez não planejada e/ou indesejada. 

II. O diafragma é um método anticoncepcional 
hormonal. 

III. Todos os métodos anticoncepcionais apresentam 
taxa de falha, que é calculada com o número de 
gestações não desejadas entre as usuárias de 
determinado método anticoncepcional, nos primeiros 
12 meses de uso. 

IV. O Dispositivo Intrauterino (DIU) inibe a ovulação e 
torna o muco cervical espesso, dificultando a 
passagem dos espermatozoides.  

 
 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II e III, apenas. 

(D) II e IV, apenas. 

(E) I, III e IV, apenas. 
 

 
41. Analise os itens abaixo. 
 

1. Hipóxia. 

2. Tamponamento cardíaco. 

3. Hiperglicemia. 

4. Hipotermia. 

5. Hipervolemia. 

6. Pneumotórax hipertensivo. 

7. Hipopotassemia. 

 
 São fatores que predispõem à parada cardiorrespiratória 

os itens  
 

(A) 1/ 2/ 4/ 6/ 7. 

(B) 1/ 2/ 3/ 4/ 6/ 7. 

(C) 2/ 3/ 4/ 5/ 6. 

(D) 1/ 3/ 4/ 5/ 7. 

(E) 2/ 3/ 5/ 6/ 7. 
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42. Chega ao serviço de saúde um paciente com os seguintes 
sinais e sintomas: fadiga, arritmia, perda do tônus 
muscular, pulso e respiração irregulares. Os familiares 
relatam que o paciente apresenta episódios repetidos de 
vômito e diarreia há 2 dias. Após exames laboratoriais, 
constatou-se nível de potássio sérico de 2,7mEq/L e sódio 
sérico de 140mEq/L. Diante do exposto, é correto afirmar 
que este paciente apresenta o distúrbio hidroeletrolítico 
chamado  

 
(A) hipercalemia. 

(B) hiponatremia. 

(C) hipocalcemia. 

(D) hipocalemia. 

(E) hipernatremia. 
 

 
43. A Insuficiência Renal Aguda (IRA) é um dos agravos mais 

frequentes em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva, 
e pode ser classificada de acordo com o local de 
surgimento da causa da IRA. Sendo assim, assinale a 
alternativa que traz uma causa de IRA classificada como 
pós-renal.  

 
(A) Necrose tubular aguda. 

(B) Glomerulopatia. 

(C) Perfusão renal diminuída em decorrência de choque 
hipovolêmico. 

(D) Nefrite intersticial. 

(E) Obstrução do trato urinário por presença de tumor. 
 

 
44. Analise as assertivas abaixo, em relação à gestão de 

qualidade em saúde. 
 

I. A Gestão da Qualidade Total (GQT) valoriza o ser 
humano no âmbito das organizações, reconhecendo 
a capacidade de tomada de decisão e solução 
rápida de problemas, buscando permanentemente a 
perfeição. 

II. Um dos conceitos utilizados na gestão de qualidade 
é a eficiência, que consiste na relação entre o 
benefício real oferecido pelo sistema de saúde ou 
assistência e o resultado esperado pelo cliente. 

III. Outro conceito utilizado é a equidade, que consiste 
na adaptação da assistência à saúde às 
expectativas, desejos e valores dos pacientes e suas 
famílias. 

IV. O sistema de acreditação constitui-se em estratégia 
para avaliação da estrutura dos processos de 
trabalho e dos resultados, levando à melhoria 
contínua dos serviços prestados à população. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III, apenas. 

(B) I e IV, apenas. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) II, III e IV, apenas. 

(E) II e III, apenas. 
 

45. No atendimento a pacientes de urgência e emergência, é 
muito comum a ocorrência de traumas de tórax, 
principalmente em acidentes automobilísticos. Dessa 
forma, correlacione as colunas abaixo, com os principais 
tipos de traumas torácicos e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
Trauma Características 

A. Pneumotórax. 1.  Pode ser resultante de 
ferimentos penetrantes e 
contusão, causando um 
derramamento de sangue 
no saco pericárdico e déficit 
da bomba cardíaca. 

B. Hemotórax. 2.     Acúmulo de ar na cavidade 
pleural, restringindo o 
parênquima pulmonar e 
prejudicando a respiração. 
Pode ser classificado em 
aberto, simples ou 
hipertensivo. 

C. Contusão cardíaca. 3.      Ocorre em trauma fechado 
devido à compressão do 
coração entre o esterno e a 
coluna, ocasionando intensa 
dor torácica. 

D. Tamponamento 
cardíaco. 

4.     Rápido acúmulo de mais de 
1.500ml de sangue na 
cavidade torácica. As 
causas mais frequentes são 
a lesão da artéria 
intercostal, laceração do 
parênquima pulmonar, 
lesões em vasos da base e 
lesão cardíaca. 

 
(A) A-1/ B-2/ C-4/ D-3 

(B) A-3/ B-1/ C-4/ D-2 

(C) A-2/ B-4/ C-3/ D-1 

(D) A-4/ B-3/ C-2/ D-1 

(E) A-2/ B-3/ C-4/ D-1 
 

 
46. Medicamento cardiotônico não-digitálico, comum em 

unidades de cuidado intensivo, utilizado para corrigir o 
equilíbrio hemodinâmico, que estimula os receptores  
beta-adrenérgicos do músculo cardíaco, aumentando a 
força de contração. A descrição refere-se ao medicamento  

 
(A) dobutamina. 

(B) dopamina. 

(C) noradrenalina. 

(D) epinefrina. 

(E) fenitoína. 
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47. Sobre a hanseníase, assinale a alternativa incorreta .  
 

(A) A hanseníase acomete principalmente a pele e os 
nervos periféricos, mas também manifesta-se como 
uma doença sistêmica comprometendo articulações, 
olhos, testículos, gânglios e outros órgãos. 

(B) O agente etiológico da hanseníase é o 
Mycobacterium leprae, um bacilo álcool-ácido 
resistente e gram-positivo, em forma de bastonete. 

(C) A hanseníase pode ser transmitida através do 
contato com bacilos eliminados por uma pessoa 
doente, de forma hereditária ou por contato sexual. 

(D) A principal via de eliminação do bacilo pelo doente e 
a mais provável via de entrada deste no organismo 
são as vias aéreas superiores (mucosa nasal e 
orofaringe). 

(E) As lesões da hanseníase geralmente iniciam com 
hiperestesia (sensação de queimação, formigamento 
e/ou coceira local), que evoluem para ausência de 
sensibilidade e dormência.  

 
 

48. O coeficiente de mortalidade materna representa o risco 
de óbitos por causas ligadas à gestação, ao parto ou ao 
puerpério, sendo um indicador da qualidade da assistência 
à gestante e ao parto numa determinada comunidade. 
Sendo assim, leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale 
a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

 
 “A morte materna é definida como o óbito da mulher 

durante a gestação ou dentro de um período de 
__________ após o término da gestação, independente 
da duração ou da localização da gravidez, devido a 
qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou 
por medidas em relação a ela, porém não devido a causas 
acidentais ou incidentais.”  

 
(A) 3 (três) meses 

(B) 62 (sessenta e dois) dias 

(C) 6 (seis) meses 

(D) 42 (quarenta e dois) dias 

(E) 30 (trinta) dias 
 

 
49. Ao se analisar a história natural das doenças, existem 

alguns fatores relacionados ao agente causador da 
doença, que quando em contato com o hospedeiro e o 
meio ambiente, podem influenciar o comportamento das 
doenças infecciosas na comunidade. Um desses fatores, 
denominado patogenicidade, significa  

 
(A) a capacidade do agente etiológico alojar-se e 

multiplicar-se no organismo do hospedeiro e 
transmitir-se deste para um novo hospedeiro. 

(B) a capacidade do agente biológico de estimular a 
resposta imune no hospedeiro. 

(C) a capacidade de um agente sobreviver em um ou 
mais reservatórios. 

(D) a quantidade do agente que penetra no novo 
hospedeiro suscetível. 

(E) a capacidade de um agente biológico causar doença 
em um hospedeiro suscetível. 

 

50. Analise as assertivas abaixo, referentes à Ética e Bioética 
na Enfermagem. 

 
I. Um dos princípios da bioética é a justiça, que 

determina que os indivíduos capacitados de 
deliberarem sobre suas escolhas pessoais devem 
ser tratados com respeito pela sua capacidade de 
decisão. 

II. Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes 
fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam 
prejudicar o exercício profissional é uma das 
responsabilidades e deveres dos profissionais de 
Enfermagem presentes no Código de Ética. 

III. É uma responsabilidade do profissional de 
enfermagem manter segredo sobre fato sigiloso de 
que tenha conhecimento em razão de sua atividade 
profissional, exceto casos previstos em lei, ordem 
judicial, com o consentimento escrito da pessoa 
envolvida ou representante legal e em casos onde o 
fato seja de conhecimento público. 

IV. As infrações éticas podem ser classificadas como 
leve, grave ou gravíssima, de acordo com: a maior 
ou menor gravidade da infração, as circunstâncias 
agravantes e atenuantes da infração, o dano 
causado e suas consequências e os antecedentes 
do infrator. 

V. São exemplos de circunstâncias atenuantes à 
infração ética: ter bons antecedentes profissionais; 
ter confessado espontaneamente a autoria da 
infração; cometer a infração com abuso de 
autoridade ou violação do dever inerente ao cargo 
ou função. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e V, apenas. 

(B) III, IV e V, apenas. 

(C) II, IV e V, apenas. 

(D) III e V, apenas. 

(E) II e IV, apenas. 
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