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Língua Portuguesa 
  
“Plano Marshall”  
 

O esforço para conter a propagação do comunismo 
gerou o Programa de Recuperação Europeu, mais conhecido 
como Plano Marshall, um programa para reconstruir a 
infraestrutura e recuperar a economia da Europa devastada no 
pós-guerra, o que poderia garantir a expansão mundial do 
capitalismo. O plano foi anunciado pelo Secretário de Estado do 
governo estadunidense, George Marshall, em junho de 1947, e 
vigorou entre 1948 e 1952, quando cerca de 117 bilhões de 
dólares foram aplicados nos países capitalistas do Velho 
Continente, já que os socialistas, exceto a Iugoslávia, recusaram 
a ajuda norte-americana. Essa injeção de capital proporcionou a 
recuperação econômica da Europa Oriental em tempo recorde.  

A resposta soviética ao Plano Marshall foi a criação 
do Conselho de Assistência Econômica Mútua (Comecon), em 
1949, impondo o modelo econômico soviético planificado, que 
mantinha sob controle a produção dos Estados-satélites 
soviéticos.  
 
01. A resposta ao Plano Marshall foi:  
a) A imposição do modelo econômico soviético;  
b) A criação do Comecon;  
c) A recusa da ajuda financeira dada pelos EUA;  
d) A Iugoslávia tornar-se membro do bloco socialista.  
 
02. O Plano Marshall consistiu:  
a) na propagação do comunismo;  
b) na expansão mundial do capitalismo;  
c) na reconstrução da infraestrutura e recuperação da economia 

européia;  
d) no anúncio feito pelo Secretário de Estado norte-americano.  
 
03. A Europa também é conhecida por:  
a) Europa Ocidental  
b) Bloco de países socialistas  
c) Velho Continente  
d) Estados-satélites soviéticos  
 
04. Os socialistas recusaram a ajuda americana, EXCETO:  
a) O Comecon  
b) A Iugoslávia  
c) O Programa de Recuperação Européia  
d) A Europa Ocidental  
 
05. Plano Marshall, Velho Continente e Europa Ocidental são 
exemplos de substantivos:  
a) Simples  
b) Compostos  
c) Concretos  
d) Próprios  
 
06. É um substantivo composto do texto:  
a) Assistência Econômica Mútua  
b) Programa de Recuperação Européia  
c) Infraestrutura  
d) George Marshall  
 
07. Observe:  
I) As chuvas abundantes, pródigas, violentas, fortes, anunciaram 
o verão.  
II) Eu e você vamos juntos.  
O sujeito é, respectivamente:  
a) Composto e composto  
b) Simples e simples  
c) Simples e composto  
d) Composto e simples  
 
08. A frase cuja concordância nominal faz-se de acordo com a 
regra básica de concordância é:  
a) Aquelas duas mulheres participaram do protesto.  

b) Só lia livros e revistas especializados.  
c) Apresentou péssima forma física e desempenho.  
d) Hastearam as bandeiras brasileira e argentina.  
 
09. A concordância verbal está INCORRETA em:  
a) Um bando de moleques pulou o muro.  
b) Fomos nós quem fizemos o almoço.  
c) Em torno de 500 pessoas estiveram na assembleia.  
d) Um grupo de desocupados assombrou a vila.  
 
10. O verbo encontra-se na voz passiva em: 
a) O motorista desrespeitou o sinal vermelho.  
b) A criança feriu-se com o canivete.  
c) Desrespeitou-se a regra de etiqueta.  
d) Feriram-se marido e mulher na separação.  
 
11. Observe:  
I) Chove ainda hoje.  
II) Os sapos coacham no quintal.  
III) Havia muitas pessoas na festa.  
Os verbos em I, II e III são:  
a) Defectivos.  
b) Abundantes.  
c) Anômalos.  
d) Impessoais.  
 
12. A crase encontra-se corretamente empregada em:  
a) Andamos à pé até a casa.  
b) Dirijo-me à Avenida Paulista.  
c) Adiantem o relógio à partir da meia-noite.  
d) Parabéns à todos.  
 
13. Quanto à colocação pronominal, os pronomes podem ocupar 
três posições em relação ao verbo: próclise, ênclise e mesóclise. 
Encontramos a primeira delas em:  
a) Diga-me a verdade, por favor.  
b) Estou-te esperando.  
c) Colocar-me-ei à disposição.  
d) Por que ninguém me ajuda?  
 
14. O pronome de tratamento está corretamente usado em:  
a) Vossa Excelência está confortável?  
b) Vossa Senhoria conheces sua obrigação?  
c) Sua Santidade estivestes no Brasil em 2007.  
d) Vossa Eminência não sabias do ocorrido com o Papa.  
 
15. A pontuação encontra-se correta, EXCETO na alternativa:  
a) Acabar com a fome e a miséria, reduzir a mortalidade infantil, 

melhorar a saúde das gestantes são alguns dos Oito 
Objetivos do Milênio.  

b) Quanto custa, este carro eu não sei.  
c) Ouça, meu senhor, a outra versão dos fatos.  
d) Trabalha muito; não precisa, entretanto, de dinheiro.  
 
16. Encontram-se corretamente grafadas as palavras da 
alternativa:  
a) Autorretrato – antessala – panamericano – guarda-mor  
b) Interestadual – subchefe – iperativo – internacional  
c) Super-homem – cooperação – pós-guerra – bimestral  
d) Ante-sala – contra-reforma – co-autor – fotossistema  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. Para o Dimensionamento do Quadro de Profissionais de 
Enfermagem, um estabelecimento de saúde utiliza os 
parâmetros recomendados pela Resolução COFEN 293/2004. 
Com base nesta Resolução, o cliente da área psiquiátrica, com 
intercorrência cirúrgica associada, deve ser classificado: 
a) um nível acima no SCP (Sistema de Classificação de 

Paciente), iniciando-se com cuidados intermediários. 
b) com demanda de assistência semi-intensiva, acrescido de 0,8 

horas as horas de Enfermagem, totalizando 10,2 horas de 
Enfermagem. 
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c) com necessidades de cuidados semi-intermediários ou 
mínimo superior. 

d) com demanda de assistência intermediária acrescida de 2,8 
as horas de Enfermagem, totalizando 8,4 horas de 
enfermagem. 

 
18. Alinhada com as tendências contemporâneas, uma empresa 
visa reduzir o índice de acidentes e doenças ocupacionais, 
utilizando-se dos resultados da análise, examinando os avanços 
conquistados e as lacunas existentes no trabalho. Ao delinear os 
novos modelos de prevenção de danos à saúde e segurança do 
trabalhador, é necessário considerar: 
I. A avaliação e a gestão dos riscos, devido aos fatores 
multicausais presentes no processo de trabalho. 
II. As ações educativas em saúde relacionadas aos agravos 
ocupacionais, comportamento saudável e qualidade de vida. 
III. As diretrizes das políticas públicas vigentes. 
É correto o que consta em 
a) I, apenas. 
b) I e II, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 
 
19. Criança de 9 meses de idade, após ingestão de ovo, 
apresentou cerca de 2 horas após, olhos e boca inchada, 
precisando ir ao Pronto socorro para receber medicação 
específica. Quais vacinas você contraindica para essa criança? 
a) Vacina hepatite B e pneumocócica. 
b) Vacina tetravalente e Sabin. 
c) Vacina tríplice viral e meningocócica. 
d) Vacina febre amarela e influenza. 
 
20. Um adolescente comparece à sala de vacina para receber a 
terceira dose da vacina hepatite B. A segunda dose foi aplicada 
há 2 anos. Assinale a alternativa correta. 
a) Iniciar o esquema vacinal novamente. 
b) Continuar o esquema vacinal e aplica a terceira dose e 

agenda uma dose de reforço em 5 anos. 
c) Aplica a terceira dose. 
d) Aplica a terceira dose e solicita uma sorologia para hepatite 

B. 
 
21. RN nascido de 25 semanas de gestação. Para prevenção de 
complicações do vírus sincicial respiratório-VSR indica-se: 
a) VZIG. 
b) HBIG 
c) TETANOGAMA. 
d) PALIVIZUMABE. 
 
22. A vacina da hepatite b é: 
a) Vacina atenuada. 
b) Vacina inativada. 
c) Vacina bacteriana. 
d) Não deve ser aplicada no mesmo dia que a vacina da BCG. 
 
23. Uma equipe de saúde da família atuando em uma 
comunidade de município do interior do Estado, constatando a 
alta prevalência de subnutrição infantil em sua área de 
abrangência, organizou sua agenda de trabalho destinando 
quatro turnos da semana para o atendimento prioritário de 
crianças e gestantes identificadas com essa condição clínica. 
Atuando dessa forma, que princípio da atenção básica à saúde 
está sendo privilegiado pela equipe? 
a) Qualidade da assistência. 
b) Equidade. 
c) Integralidade. 
d) Participação social. 
 
24. São atribuições comuns a todos os profissionais da Atenção 
Básica, no controle da febre amarela. 
a) Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores 

sobre a doença – seus sintomas e riscos -, o agente 
transmissor e as medidas de prevenção. 

b) Diagnosticar precocemente as pessoas com suspeita de 
febre amarela. 

c) Planejar, coordenar, gerenciar e avaliar as ações 
desenvolvidas pelos ACS. 

d) Planejar e desenvolver ações educativas e de mobilização da 
comunidade em relação ao controle da febre amarela em 
sua área de abrangência articulada com a vigilância 
epidemiológica. 

 
25. Na efetivação da Política Nacional de Humanização (PNH) 
como política pública de saúde, o Ministério da Saúde 
estabeleceu alguns princípios norteadores que inclui, EXCETO: 
a) Valorização da dimensão subjetiva, coletiva e social 

garantindo os direitos dos cidadãos. 
b) Realização de trabalho em equipe multiprofissional. 
c) Valorização da busca por dados através da Vigilância 

Epidemiológica e Sanitária. 
d) Construção de redes cooperativas; fortalecimento do controle 

social. 
 
26. São características do processo de trabalho das equipes de 
Atenção Básica e Equipes de Saúde da Família, EXCETO: 
a) Implementação das diretrizes da Política Nacional de 

Humanização, incluindo o acolhimento. 
b) Desenvolvimento de ações educativas que possam interferir 

no processo de saúde-doença. 
c) Definição do território de atuação das Unidades Básicas de 

Saúde. 
d) Trabalho multiprofissional fragmentado e 

compartimentalizado. 
 
27. Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a alternativa 
correta. 
A saúde é ____________ de todos e _______ do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem 
__________ do risco de doença e de outros agravos e ao 
acesso__________ às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação. 
a) dever / direito / à redução / universal e igualitário 
b) direito / dever / à redução / universal e igualitário 
c) dever / direito / o aumento / individual e igualitário 
d) direito / dever / à redução / universal e diferenciado 
 
28. Em relação ao Programa de Humanização no Prénatal e 
Nascimento PHPN, assinale a alternativa correta. 
a) Este programa foi instituído pelo Ministério da Saúde, através 

da Portaria/GM n.º 679, de 1/6/2004, e baseado nas análises 
das necessidades de atenção específica à gestante. 

b) É recomendado que toda gestante tenha, 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) O Sisprenatal é um sistema informatizado que possibilita o 
monitoramento do PHPN pelos gestores do Sistema Único 
de Saúde (SUS), a partir do acompanhamento de cada 
gestante. 

d) O programa não contempla a imunização das gestantes com 
a vacina anti-tetânica uma vez que esta recomendação faz 
parte do calendário básico de vacinação do adulto. 

 
29. De acordo com a Portaria n° 399/2006 do Ministério da 
Saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 
a) Atenção domiciliar consiste na modalidade de prestação de 

serviços ao idoso que substitui o ambiente familiar no 
processo de recuperação de pacientes e os benefícios 
adicionais para o cidadão e o sistema de saúde. 

b) O Acolhimento consiste em reorganizar o processo de 
acolhimento à pessoa idosa nas unidades de saúde, como 
uma das estratégias de enfrentamento das dificuldades 
atuais de acesso. 
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c) Assistência Farmacêutica consiste em desenvolver ações que 
visem qualificar a dispensação e o acesso da população 
idosa. 

d) O Programa de Educação Permanente à Distância consiste 
em implementar programa de educação permanente na área 
do envelhecimento e saúde do idoso, voltado para 
profissionais que trabalham na rede de atenção básica em 
saúde, contemplando os conteúdos específicos das 
repercussões do processo de envelhecimento populacional 
para a saúde individual e para a gestão dos serviços de 
saúde. 

 
30. De acordo com a portaria 648/GM de março de 2006, o 
número máximo de Equipes de Saúde da Família, pelas quais 
os municípios e o Distrito Federal podem fazer jus ao 
recebimento de recursos financeiros específicos, será calculado 
pela fórmula: 
a) população/4000. 
b) população/3800. 
c) população/2400. 
d) população/5000. 
 
31. Criança de 9 meses de idade, após ingestão de ovo, 
apresentou cerca de 2 horas após, olhos, boca inchada 
precisando ir ao pronto socorro, para receber medicação 
especifica. Quais vacinas você contra indicaria para essa 
criança? 
a) Vacina de hepatite B e Pneumocócica. 
b) Febre Amarela e Influenza. 
c) Tríplice Viral. 
d) DPT e Sabin.  
 
32. O Sistema Único de Saúde (SUS), implantado no Brasil, em 
1988 apresenta como características: 
a) Predominância do estado na atenção hospitalar. 
b) A gestão descentralizada dos serviços de saúde. 
c) Diminuição dos gastos dos governos federais, estaduais e 

municipais com a saúde. 
d) Centralização nos serviços de saúde. 
 
33. Um dos princípios básicos do SUS é: 
a) Gerenciar os serviços sociais. 
b) Fornecimento de financiamento para casa própria. 
c) Capacidade de resolução dos problemas financeiros da 

população. 
d) Participação da comunidade. 
 
34. É um sistema de informação para monitoramento de 
programas específicos. 
a) Sistema de informação da atenção básica. 
b) Sistema de informação ambulatorial. 
c) Sistema de informações hospitalares. 
d) Sistema de informações de agravos de notificações   
 
35. Assinale a alternativa CORRETA. O instrumento de 
cidadania com informações relevantes sobre a saúde da pessoa 
idosa, possibilitando um melhor acompanhamento por parte dos 
profissionais da saúde, denomina-se: 
a) Caderneta de saúde da pessoa idosa. 
b) Manual de atenção básica e saúde para pessoa idosa. 
c) Programa de educação permanente a distancia ao idoso. 
d) Assistência farmacêutica ao idoso. 
 
36. Para que o enfermeiro possa construir com maior precisão 
seu raciocínio clínico, é fundamental coletar dados objetivos a 
partir do exame físico. Acerca desse tema, marque a alternativa 
CORRETA: 
a) Na avaliação barestésica, para o exame de sensibilidade 

profunda, utiliza-se um diapasão, que se coloca em 
saliências ósseas. 

b) O paciente que apresenta marcha atáxica caminha como um 
bloco enrijecido, sem o movimento automático dos braços e 
com a cabeça inclinada para a frente. 

c) O paciente que apresenta dor ou sensibilidade no quadrante 
superior direito deve ser investigado quanto à possibilidade 
de colecistite aguda, a partir do sinal de Murphy, o qual 
representa a resposta de dor intensa e parada do movimento 
inspiratório à compressão do ponto cístico. 

d) Na inspeção estática do tórax, identifica-se tórax em funil 
quando estão presentes os seguintes sinais: diminuição do 
diâmetro ântero-posterior do tórax, peito escavado, platipnéia 
e frêmito brônquico. 

 
37. Os trabalhadores de serviços de saúde não devem deixar o 
local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e 
as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Essas 
exigências são preconizadas pelo Ministério do Trabalho (2006) 
na NR (Norma Reguladora): 
a) 5. 
b) 7. 
c) 32. 
d) 17. 
 
38. O condiloma acuminado é uma doença sexualmente 
transmissível, causada: 
a) Pelo vírus do grupo papovavírus (HPV), que acomete as 

células epiteliais, resultando no crescimento de múltiplas 
pápulas em forma de verruga, com aspecto de “couve-flor”. 
Geralmente assintomáticas, as lesões podem provocar 
prurido ardor. 

b) Por um fungo, comum na orofaringe, vagina, esôfago, trato 
gastrointestinal e pele. Ao exame físico, durante a inspeção, 
observam-se escoriações e inflamação local. 

c) Pelo bacilo Haemophilus ducreyi, caracterizado por uma 
lesão ulcerada, purulenta e odor fétido, com localização na 
área genital. A dor é constante e intensa, sendo um sintoma 
característico. 

d) Pelo vírus do herpes simples (HSV), apresenta uma fase 
latente e, quando ocorre imunossupressão, surgem as 
manifestações cutâneomucosas (vesículas ou pápulas que 
se rompem e ulceram). 

 
39. Como espaço de execução da estratégia de Saúde da 
Família, o nível municipal define a melhor adequação dos meios 
e condições operacionais. Uma das competências do PSF, em 
nível municipal, é: 
a) Implantar o sistema de informações e avaliação da estratégia 

de Saúde da Família. 
b) Promover intercâmbio de experiências entre os municípios de 

sua área de abrangência. 
c) Identificar e estruturar parcerias com organizações 

governamentais e não governamentais. 
d) Estabelecer normas e diretrizes que definam os princípios da 

estratégia do PSF. 
 
40. Uma criança com a idade de 12 meses, com esquema de 
vacinação em dia, chega a uma Unidade Básica de Saúde da 
Família para ser vacinada. De acordo com o esquema básico de 
vacinação do Ministério da Saúde, essa criança deve tomar: 
a) A primeira dose da Tríplice bacteriana e a primeira dose da 

Tríplice viral. 
b) O reforço da Tríplice viral e o reforço da Vacina 

Pneumocócica. 
c) A primeira dose da Tríplice Viral e o reforço da Vacina 

Pneumocócia. 
d) O reforço da Tríplice bacteriana e o reforço da Vacina 

Meningocócica. 




