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PORTUGUÊS 

 

QUESTÃO 01 

Na redação oficial, deve-se ser objetivo, claro e conciso. O 
objetivo da clareza é que o texto possa ser compreendido sem 
dificuldade. De acordo com as características dos textos oficiais, 
numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 
 
(1) Telegrama; 
(2) Carta oficial; 
(3) Requerimento. 
 
(   ) Documento usado para solicitar informações ou fazer pedidos 

a um organismo público, a uma instituição ou a uma 
autoridade; 

(   ) Utilizada por alguns órgão públicos em situações não- 
cerimoniosas com relação a pessoas estranhas ao serviço 
público; 

(   ) Um meio de comunicação rápida empregado sobretudo em 
casos urgentes. 

 
A sequência correta é: 
 
A) 3, 2, 1; 
B) 2, 3, 1; 
C) 1, 2, 3; 
D) 1, 3, 2; 
E) 2, 1, 3. 
 
Leia a tirinha a seguir para responder às questões 02 e 03: 

 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 02 

Na primeira oração presente na fala do penúltimo quadrinho, o 
sujeito é: 
 
A) Uma vida inteira de esforços; 
B) Este desenho; 
C) Tal resultado; 
D) O resultado de seis anos; 
E) Desenho. 
 

QUESTÃO 03 

“Este desenho é o resultado de seis anos de obstinada labuta”. A 
expressão sublinhada pode ser substituída por qualquer outra 
abaixo sem causar nenhum prejuízo à compreensão do texto, 
exceto por: 
 
A) Constante lida; 
B) Pertinaz trabalho; 
C) Volúvel aprendizado; 
D) Caprichoso afã; 
E) Incansável dedicação. 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 04 e 05: 
 
 "Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o 
nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, 
fazendo-a funcionar no limite da exaustão. Doze meses dão para 
qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o 
milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro 
número e outra vontade de acreditar, que daqui para diante vai 
ser diferente."  

Carlos Drummond de Andrade 

 

QUESTÃO 04 

A alternativa que possui apenas preposições é: 
 
A) a, que, se; 
B) no, da, daqui; 
C) um, e, que; 
D) de, com, para; 
E) com, aí, outra. 
 

QUESTÃO 05 

De acordo com as regras de flexão das palavras é correto 
afirmar: 
 
A) A palavra qualquer não possui flexão de número; 
B) A palavra genial só admite flexão de gênero; 
C) A palavra renovação está flexionada no grau aumentativo; 
D) A palavra daqui admite flexões de gênero e número; 
E) A palavra renovação só admite flexão de número. 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 06 

Durante uma viagem, um motorista enxerga um animal na pista. 
Quando está a 100 m de distância do animal, o motorista aciona 
o freio do carro. A partir desse momento, ele percorre 24m no 
primeiro segundo e, a cada segundo subsequente, 80% da 
distância percorrida no segundo anterior. Pode-se afirmar que: 
 
A) O motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 20m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
B) O motorista não conseguirá evitar o acidente, pois a distância 

de frenagem é maior que a distância entre o carro e o animal; 
C) O motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 70m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
D) Motorista conseguirá evitar o acidente, parando a 30m 

(aproximadamente) de distância do animal; 
E) O motorista não conseguirá evitar o acidente, pois,  a distância 

de frenagem é menor que a distância entre o carro e o animal.  
 

QUESTÃO 07 

Cinco amigos se propõem a um jogo de dados. Cada um 
escolherá um número de 1 a 36, e dois dados serão  lançados 
simultaneamente. O jogador marcará ponto quando o produto dos 
números do dado der o número por ele escolhido. João escolheu 
o número 24, Pedro escolheu o 36, José escolheu 12, Maria 
escolheu o 20 e Carlos escolheu o 30, logo, quem tem maior 
número de possibilidades tem maior chance de ganhar o jogo. 
Então, pode-se afirmar que quem tem o maior número de 
possibilidades é: 
 
A) João; 
B) Pedro; 
C) José; 
D) Maria; 
E) Carlos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 08 

As tabelas a seguir se referem aos preços de venda, quantidades 
vendidas e custos  de bombons de um determinado 
supermercado no mês de março de 2007. 
 
 

PREÇOS DE VENDA: BOMBONS GRANDES 
SUCESSOS DA LACTA 

Caixa com 213g R$ 3,00 

Caixa com 400g R$ 5,50 

 

CAIXAS VENDIDAS: BOMBONS GRANDES 
SUCESSOS DA LACTA 

Supermercado 
Bom&Bom 

Caixas com 213g Caixas com 400g 

1ª Semana 200 500 

2ª Semana 300 600 

3ª Semana 250 550 

4ª Semana 350 650 

 

CUSTO: BOMBONS GRANDES SUCESSOS DA 
LACTA 

Caixa com 213g R$ 2,00 

Caixa com 400g R$ 3,50 

 
O lucro obtido pelo supermercado no mês de março com a venda 
dos bombons, foi de: 
 
A) R$ 5080,00; 
B) R$ 5560,00; 
C) R$ 5710,00; 
D) R$ 5000,00; 
E) R$ 5200,00. 
 

ANOTAÇÕES 
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QUESTÃO 09 

Observe as figuras a seguir. Cada figura representa uma cruz 
formada por cinco quadrados idênticos. 
 
 FIGURA I FIGURA II 

      
 
 FIGURA III FIGURA IV 

      
 
Todas as figuras possuem a mesma área, porque são iguais. 
Nessas figuras foram desenhados diferentes segmentos de reta 
(de comprimentos diferentes), no interior de cada cruz que 
representa uma figura. 
Com cada um desses segmentos formaremos um quadrado. 
 
Marque a opção que apresenta a figura que contém o segmento 
de reta que forma um quadrado de área igual à área da cruz. 
 
A) Figura I; 
B) Figura II; 
C) Figura III; 
D) Figura IV; 
E) Nenhuma. 
 

QUESTÃO 10 

Analise o anúncio que está exposto na lanchonete do Sr. Mário: 
 

 

5 pastéis e 3 copos de suco por R$ 5,80 
ou 

3 pastéis e 2 copos de suco por R$ 3,60 
 

 
Se uma pessoa comprar 1 pastel e um copo de suco pagará a 
quantia de: 
 
A) R$ 1,00; 
B) R$ 1,20; 
C) R$ 1,40; 
D) R$ 1,60; 
E) R$ 1,80. 
 
 
 
 
 
 

ATUALIDADES 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o Secretário 
Especial da Copa 2014 do Governo do Estado do Ceará: 
 
A) Gony Arruda; 
B) Arruda Bastos; 
C) Ferruccio Feitosa; 
D) Bismarck Maia; 
E) Francisco Bezerra. 
 

QUESTÃO 12 

A Comissão da Verdade criada pela Presidenta da República, 
através Lei 12.528, de 18 de novembro de 2011, terá prazo de 
dois anos, a partir de sua instalação, para a conclusão dos seus 
trabalhos. Assinale a alternativa que aponta incorretamente um 
dos membros da referida comissão: 
 
A) Gilson Dipp; 
B) Cláudio Fonteles; 
C) Maria Rita Kehl; 
D) José Carlos Dias; 
E) Ayres Britto. 
 

QUESTÃO 13 

Assinale a alternativa que aponta corretamente o estado que não 
faz fronteira com o Estado do Ceará: 
 
A) Piauí; 
B) Rio Grande do Norte; 
C) Pernambuco; 
D) Sergipe; 
E) Paraíba. 
 

QUESTÃO 14 

Dentro do conjunto de obras estruturantes em Fortaleza para a 
Copa de 2014 está a construção do Ramal Parangaba Mucuripe. 
A linha fará uma importante ligação entre o setor hoteleiro da orla 
marítima de Fortaleza e o centro da capital, a partir de sua 
integração com a Linha Sul. O Ramal vai ser operado com 
composições de VLT. Assinale a alternativa que aponta 
corretamente o significado da sigla VLT: 
 
A) Veículo Liga Transporte; 
B) Veículo Leve Transportador; 
C) Veículo Leva sobre Trilhos; 
D) Veículo Leve Turístico; 
E) Veículo Leve sobre Trilhos. 
 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que aponta corretamente a quantidade de 
municípios existentes no Estado do Ceará: 
 
A) 184; 
B) 185; 
C) 186; 
D) 187; 
E) 188. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 16 

O paciente colostomizado requer cuidados especiais por parte da 
equipe de enfermagem. A avaliação da cor, quantidade e 
consistência do conteúdo da ostomia é importante para: 
 
A) Prevenir edema local; 
B) Prevenir contraturas; 
C) Identificar sangramentos-infecções e obstrução do ostoma; 
D) Prevenir icterícia; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 

QUESTÃO 17 

Sobre o município de Acarape é incorreto afirmar que: 
 
A) Tem como data de criação 15 de Abril de 1987; 
B) Localizado no Maciço de Baturité a 63km da capital Fortaleza; 
C) Ao Norte limita-se como o município de Pacatuba; 
D) Um dos pontos turísticos da cidade é o Açude Hipólito; 
E) Nenhuma das anteriores. 
 

QUESTÃO 18 

Uma das formas de se ativar o Zoom in no Internet Explorer 7, em 
sua configuração padrão, é pressionando-se a tecla: 
 
A) Ctrl e a tecla +; 
B) Shift e a tecla +; 
C) Shift e a tecla de direção para cima; 
D) Ctrl e a tecla de direção para cima; 
E) Shift e a tecla de direção para a direita. 
 

QUESTÃO 19 

Em relação à supervisão em enfermagem analise as afirmativas 
abaixo: 
 
I. Constituem instrumentos de supervisão: roteiros, relatórios de 

trabalho, dados estatísticos, entrevistas, normas e rotinas; 
II. Um dos métodos de supervisão, denominado científico, 

baseia-se na oferta de estímulo e amplas oportunidades para 
os participantes, para que tomem consciência de seu 
desempenho e busquem seus próprios caminhos para 
melhorar sua atuação; 

III. Legalmente a supervisão em enfermagem encontra-se 
respaldada por decreto e por lei, que explicitam que os 
técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem somente 
poderão desempenhar suas funções sob supervisão do 
enfermeiro. 

 
Assinale a alternativa correta:  
 
A) Apenas o item I esta correto; 
B) Apenas os itens I e II estão corretos; 
C) Apenas o item III está correto; 
D) Apenas os itens I e III estão corretos; 
E) Todos os itens estão corretos. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

A enfermeira deve estar sempre atenta no que se refere à 
administração correta das medicações prescritas. Sobre esse 
tema analise o caso abaixo: 
 
“A medicação analgésica fixa de um paciente internado não foi 
administrada no horário previsto. A equipe relata que não o fez 
porque o paciente estava dormindo e não tinha relatado dor”.  
 
Esse ato deve ser caracterizado como:  
 
A) Indisciplina; 
B) Negligência; 
C) Imperícia; 
D) Imprudência; 
E) Indiferença. 
 

QUESTÃO 21 

Em relação a utilização da via intramuscular para administração 
de medicamentos e das condições dos músculos para aplicação 
de injeções, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A região glútea inclui os músculos glúteos máximo e mínimo, 

estendendo-se desde a margem lateral do sacro e cóccix até a 
espinha anterossuperior, sendo contraindicada para aplicação 
de medicamentos intramuscular em crianças menores de 1 
ano e em idosos ou pessoas imobilizadas no leito, cujo 
músculo glúteo esteja deteriorado; 

II. A região deltoidea é amplamente utilizada para aplicação de 
injeção intramuscular por ser uma área de fácil acesso, tolerar 
injeções frequentes, porém tem como inconveniente não 
permitir a aplicação de volumes maiores que 5 ml. O ângulo 
da agulha em relação à pele é de 45° em pessoas magras e 
90° em pessoas com massa muscular regular; 

III. A região da face anterolateral da coxa é totalmente 
contraindicada para aplicação de injeções intramuscular em 
crianças a partir dos 2 anos de idade, e também para adultos, 
em função da dor local. 

 
Assinale a afirmativa correta: 
 
A) Apenas o item I esta correto; 
B) Apenas os itens II e III estão corretos; 
C) Apenas os itens I e III estão corretos; 
D) Todos os itens estão corretos; 
E) Nenhum dos itens esta correto. 
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QUESTÃO 22 

Assinale a afirmativa que melhor define a Programação Pactuada 
Integrada: 
 
A) É um documento estadual do SUS que define a aplicação de 

recursos financeiros na adequação da rede assistencial às 
ações de saúde pactuadas, inclusive contemplando a 
necessidade de instalação de serviços de atenção básica 
onde ainda não houver suficiência destes; 

B) É um plano definido entre as esferas federal, estadual e 
municipal de governo, aprovado pelos órgãos legislativos das 
três esferas de governo, visando ao planejamento de gastos 
de recursos do SUS; 

C) Define ações de saúde a serem executadas localmente entre 
estados e municípios, com as respectivas responsabilidades 
físicas e orçamentárias em cada nível de atenção, visando à 
garantia do acesso da população a todos os serviços de 
saúde; 

D) É elaborada pelos estados, que agrupam seus municípios em 
níveis crescentes de complexidade para utilização racional dos 
serviços de saúde; 

E) É o produto da Conferência Nacional de Saúde e aprovada 
pelo Congresso Nacional. 

 

QUESTÃO 23 

O Plano Diretor de Regionalização deverá ser elaborado na 
perspectiva de garantir o acesso dos cidadãos, o mais próximo 
possível de sua residência, a um conjunto de ações e serviços 
vinculados às seguintes responsabilidades mínimas, exceto: 
 
A) Assistência pré-natal, parto e puerpério; 
B) Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil; 
C) Cobertura vacinal do esquema preconizado pelo Programa 

Nacional de Imunizações, apenas para as crianças de zero a 
seis anos; 

D) Ações de promoção da saúde e prevenção de doenças; 
E) Tratamento das intercorrências mais comuns na infância; 
 

QUESTÃO 24 

É Responsabilidade do Município no que se refere à Gestão 
Plena da Atenção Básica: 
 
A) Elaboração de programação municipal dos serviços básicos, 

inclusive domiciliares e comunitários, e da proposta de 
referência ambulatorial especializada e hospitalar para seus 
munícipes, com incorporação negociada à programação 
estadual; 

B) Gerência de unidades ambulatoriais próprias; 
C) Contratação, controle, auditoria e pagamento aos prestadores 

dos serviços contidos no PAB; 
D) Reorganização das unidades sob gestão pública (estatais, 

conveniadas e contratadas), introduzindo a prática do 
cadastramento nacional dos usuários do SUS, com vistas à 
vinculação de clientela e à sistematização da oferta dos 
serviços; 

E) Todos as afirmativas estão corretas. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 25 

Em relação ao Conselho de Saúde, assinale a afirmativa falsa: 
 
A) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, 

órgão colegiado composto por representantes do governo, 
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários; 

B) Atua na formulação de estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância correspondente, inclusive 
nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em 
cada esfera do governo; 

C) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o 
Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(Conasems) não estão autorizados a ter representação no 
Conselho Nacional de Saúde; 

D) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será 
paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos 

E) Nenhuma das anteriores 
 

QUESTÃO 26 

Segundo a Lei Federal 8080/1990, assinale a afirmativa incorreta: 
 
A) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades 

ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou 
função de confiança no SUS; 

B) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no 
âmbito do SUS, poderão ser exercidos em regime de tempo 
parcial; 

C) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 
empregos poderão exercer suas atividades em mais de um 
estabelecimento do SUS; 

D) As receitas geradas no âmbito do SUS serão creditadas 
diretamente em contas especiais, movimentadas pela sua 
direção, na esfera de poder onde forem arrecadadas; 

E) São considerados de outras fontes os recursos provenientes 
de ajuda, contribuições, doações e donativos. 

 

QUESTÃO 27 

Os profissionais de enfermagem estão constantemente expostos 
a riscos no seu ambiente de trabalho. Com relação a acidentes 
de trabalho e doenças ocupacionais entre os trabalhadores de 
enfermagem, assinale a afirmativa Falsa: 
 
A) No que se refere a biossegurança, equipamentos de proteção 

individual do trabalhador urbano são regulados por norma que 
estabelece definições legais, formas de proteção, requisitos de 
comercialização e de responsabilidades; 

B) De acordo com o disposto na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), a recusa do trabalhador ao uso do EPI 
fornecido pela empresa é considerada infração que pode 
ensejar dispensa por justa causa; 

C) A NR 32 estabelece diretrizes básicas para a implantação de 
medidas essenciais de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores, excluindo-se aqueles que exerçam atividades 
de promoção e assistência de saúde em geral; 

D) As medidas de prevenção básicas devem ser tomadas na 
assistência a todos os pacientes, quando há manipulação de 
sangue, de secreções e excreções, além de contato com 
mucosa e pele não íntegra; 

E) Nenhuma das anteriores. 
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QUESTÃO 28 

Analise as assertivas acerca da legislação referente ao exercício 
profissional da enfermagem, e marque V para verdadeiro e F para 
Falso: 
 
I. A atividade de instrumentação cirúrgica, exclusiva do técnico 

de enfermagem, não pode ser exercida pelo auxiliar de 
enfermagem; 

II. De acordo com o decreto que regulamenta a lei que dispõe 
sobre o exercício da enfermagem, a prescrição da assistência 
de enfermagem é parte integrante do programa de 
enfermagem; 

III. Como integrante da equipe de saúde, incumbem ao 
enfermeiro a assistência obstétrica em situação de 
emergência e a execução de partos com distocia; 

IV. Aos profissionais titulares de diploma ou certificados de 
obstetriz ou de enfermeiro obstetra cabe, quando necessária, 
a realização de episiotomia e episiorrafia, com aplicação de 
anestesia local. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) F, V, F, V; 
B) V, F, V, F; 
C) V, F, F, V; 
D) F, F, V, V; 
E) V, V, F, F. 
 

QUESTÃO 29 

Segundo o Código de ética dos profissionais de enfermagem, são 
responsabilidades e deveres do enfermeiro, exceto: 
 
A) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de 

Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 
negligência ou imprudência; 

B) Avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, 
ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, 
quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem; 

C) Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e 
culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do 
desenvolvimento da profissão; 

D) Prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação de 
qualquer natureza; 

E) Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a 
antecipar a morte do cliente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

No que diz respeito à gestão de qualidade no processo de 
enfermagem, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Indicadores quantitativos são medidas diretas da qualidade 

nos serviços de enfermagem, podendo ser usados para o 
monitoramento e a avaliação da qualidade dos cuidados 
dispensados ao cliente e às atividades de suporte; 

II. Os dados que indicam o atendimento ao paciente e à sua 
família, descritos por meio do processo de enfermagem, 
possibilitam as definições dos indicadores de enfermagem; 

III. O conceito de qualidade está relacionado ao atendimento das 
exigências, ao processo de trabalho e à satisfação do cliente. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas o item I esta correto; 
B) Apenas o item II e III estão corretos; 
C) Apenas o item II esta correto; 
D) Nenhum do itens esta correto; 
E) Todos os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 31 

Em relação à assistência de enfermagem em saúde materna, 
assinale a afirmativa verdadeira: 
 
A) Considere que uma gestante apresente histórico de 

imunização antitetânica, comprovado pelo cartão de 
vacinação, com registro de três doses ou mais, tendo tomado 
a última dose há menos de cinco anos. Nesse caso, a 
gestante deverá tomar uma dose de reforço da vacina dupla 
tipo adulto; 

B) Caso, durante a palpação obstétrica, seja detectada situação 
transversa ou apresentação pélvica do feto, em fim de 
gestação, o profissional de saúde deve encaminhar a gestante 
para unidade hospitalar com condições de atender distocia; 

C) Considere que, em 14/02/2012, durante uma consulta, uma 
gestante tenha informado que a sua última menstruação 
ocorreu em 12/12/2011. Nessa situação, o cálculo da idade 
gestacional, conforme o relatado, indica que, na data da 
consulta, essa gestante estava com cinco semanas de 
gestação; 

D) O programa de humanização no pré-natal e nascimento 
(PHPN) estabelece que deve ser cinco o número mínimo de 
consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, uma no 
primeiro trimestre, uma no segundo e três no último trimestre 
da gestação; 

E) Caso as mulheres com níveis de pressão arterial (PA) 
conhecidos e normais antes da gestação apresentem, em 
consulta pré-natal, PA igual a 139 mmHg × 90 mmHg devem 
ser imediatamente encaminhadas ao pré-natal de alto risco 
e(ou) unidade de referência hospitalar. 
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QUESTÃO 32 

No que se refere à assistência domiciliar, marque V para 
verdadeiro e F para falso: 
 
I. Na assistência domiciliar, as atribuições de cuidados devem 

ser pactuadas entre equipe de profissionais de saúde, família 
e cuidador, podendo a administração de medicamentos, 
conforme prescrição médica, exceto em vias parenterais, ser 
atribuída ao cuidador; 

II. A assistência domiciliar compreende o conjunto de atividades 
prestadas no domicílio a pacientes clinicamente estáveis, 
cujas condições de saúde exijam intensidade de cuidados 
acima das modalidades ambulatoriais, mas que possam ser 
mantidos em casa, assistidos por equipe exclusiva para esse 
fim; 

III. Incluem-se entre os critérios de inclusão de um usuário do 
serviço de saúde em programa de atenção básica, para a 
assistência domiciliar: estar em condição clínica 
comprometida, apresentar grau de perda funcional e ser 
dependente para a realização das atividades da vida diária; 

IV. A piora clínica que justifique internação domiciliar ou hospitalar 
do paciente e a ausência de cuidador no domicílio são 
condições para o desligamento do usuário do serviço de 
assistência domiciliar do programa de atenção básica. 

 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) F, V, F, V; 
B) F, F, V, F; 
C) F, F, V, V; 
D) V, V, V, F; 
E) F, F, F, V. 
 

QUESTÃO 33 

O Programa de Saúde da Família é a estratégia definida pelo 
Ministério de Saúde (MS) para oferecer uma atenção básica mais 
resolutiva e humanizada no país. Acerca desse programa, 
assinale a afirmativa correta: 
 
A) A equipe de saúde da família deve ser composta por, no 

mínimo, médico, enfermeiro, odontólogo, auxiliar de 
enfermagem ou técnico de enfermagem e agentes 
comunitários de saúde. Além disso, cada membro dessa 
equipe deve cumprir jornada de trabalho de, no máximo, vinte 
horas semanais; 

B) Entre as atribuições do enfermeiro que atua no PSF, não 
inclui-se a de capacitação de recursos humanos de 
enfermagem bem como de agentes comunitários, com vistas 
ao desempenho eficiente e adequado da equipe; 

C) Ao optar pelo PSF, os municípios assumem as 
responsabilidades técnicas e financeiras pela execução do 
programa, sem que os respectivos estados se responsabilizem 
por essa atuação; 

D) A visita domiciliar compõe as atividades do PSF e se inclui 
entre as atribuições do enfermeiro, sendo necessários 
instrumentos de registro que permitirão a esses profissionais, 
entre outros aspectos, avaliar a evolução de doenças e 
identificar prováveis fatores que as influenciem; 

E) Embora a identificação do perfil epidemiológico de uma 
população seja importante para o estabelecimento de políticas 
públicas de saúde, esse dado é dispensável no âmbito do 
desenvolvimento das atividades de enfermagem no PSF. 

QUESTÃO 34 

É vetado ao profissional de enfermagem, levando-se em conta o 
código de ética da categoria, exceto: 
 
A) Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e 

sem certificar-se da possibilidade dos riscos; 
B) Prescrever medicamentos e praticar ato cirúrgico, exceto nos 

casos previstos na legislação vigente e em situação de 
emergência; 

C) Executar prescrições de qualquer natureza, que comprometam 
a segurança da pessoa; 

D) Encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de 
defesa do cidadão, nos termos da lei; 

E) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso com qualquer 
forma de violência. 

 

QUESTÃO 35 

Configura-se atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS):  
 
A) Formar consórcios administrativos intermunicipais; 
B) Definir e coordenar o sistema de vigilância epidemiológica; 
C) Elaborar e atualizar periodicamente o plano de saúde; 
D) Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos; 
E) Executar serviços de saúde do trabalhador. 
 

QUESTÃO 36 

O enfermeiro auditor, com base nos aspectos da lei, terá as 
seguintes responsabilidades, exceto: 
 
A) Dominar a legislação vigente; 
B) Atuar em concordância com a legislação; 
C) Agir com ética, dentro dos preceitos éticos do exercício da 

profissão; 
D) Conhecer os contratos entre prestadores de serviços 

excetuando-se as operadoras de planos de saúde; 
E) Dominar o conteúdo da composição da conta hospitalar 

(diárias, taxas, matérias e medicamentos, honorários e 
exames).  

 

QUESTÃO 37 

Segundo o Ministério da Saúde o Pacto pela Vida é definido 
como o compromisso entre os gestores do Sistema Único de 
Saúde em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a 
situação de saúde da população brasileira. O 
estado/região/município deve pactuar as ações necessárias para 
o alcance das metas e dos objetivos propostos. Estão entre as 
prioridades pactuadas, EXCETO: 
 
A) Saúde do idoso; 
B) Controle do câncer do colo de útero e da mama; 
C) Fortalecimento da atenção básica; 
D) Promoção da saúde; 
E) Redução da mortalidade por acidentes de trânsito. 
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QUESTÃO 38 

No que diz respeito ao Pacto em Defesa do SUS, analise as 
afirmativas abaixo: 
 
I. O trabalho dos gestores das três esferas de governo e dos 

outros atores envolvidos dentro deste Pacto deve considerar 
como uma de suas diretrizes, expressar os compromissos 
entre os gestores do SUS com a consolidação da Reforma 
Sanitária Brasileira, explicitada na defesa dos princípios do 
Sistema Único de Saúde estabelecidos na Constituição 
Federal; 

II. O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de 
iniciativas que busquem a repolitização da saúde, como um 
movimento que retoma a Reforma Sanitária Brasileira 
aproximando-a dos desafios atuais do SUS; 

III. Entre as ações deste pacto está a elaboração e publicação da 
Declaração dos Direitos e Deveres do Exercício da Cidadania 
no SUS. 

  
Assinale a opção correta: 
 
A) Apenas a opção I esta correta; 
B) Apenas a opção II esta correta; 
C) Apenas a opção III esta correta; 
D) Nenhuma das opções esta correta; 
E) Todas as opções estão corretas. 
 

QUESTÃO 39 

A Lei de Responsabilidade Fiscal desenha um sistema integrado 
aos três níveis de governo, individualizando responsabilidades de 
cada poder e de seus titulares, ou substitutos no exercício da 
administração dos vários organismos auxiliares, tanto da 
administração pública direta como indireta. Em relação à Seção 
IV que diz respeito a Execução Orçamentária e do Cumprimento 
das Metas , analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Até sessenta dias após a publicação dos orçamentos, nos 

termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e 
observado o disposto na alínea c do inciso I do art. 4o, o 
Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o 
cronograma de execução mensal de desembolso; 

II. Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica 
serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua 
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que 
ocorrer o ingresso; 

III. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de 
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, 
por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subsequentes, limitação de empenho e movimentação 
financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes 
orçamentárias. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas o item I esta correto; 
B) Apenas o item II esta correto; 
C) Apenas o item III esta correto; 
D) Apenas os itens II e III estão corretos; 
E) Todos os itens estão corretos. 
 

QUESTÃO 40 

É correto afirmar em relação à Gestão de Documentos, exceto: 
 
A) A gestão de documentos se caracteriza como um conjunto de 

procedimentos aplicados para controlar os documentos 
arquivísticos durante todo o ciclo de que incide sobre todo o 
seu ciclo de vida, incidindo sobre o momento da produção e 
acumulação na primeira e segunda idade, ou seja, no corrente 
e intermediária; 

B) A partir da identificação das características que apresenta a 
tipologia documental, são definidas as regras para sua 
formatação e utilização, tramitação, avaliação e classificação; 

C) Tem com um de seus objetivos a avaliação e seleção dos 
conjuntos de documentos que devem ser preservados 
permanentemente e dos que podem ser eliminados sem 
prejuízo de perda de informações substanciais; 

D) As funções arquivísticas da identificação, produção, avaliação 
e classificação documental sustentam a implantação dos 
programas de gestão, garantindo a normalização de 
parâmetros para o planejamento adequado da produção e 
controle da acumulação, apenas para documentos produzidos 
em meio convencional (papel); 

E) O funcionamento e a aplicabilidade cotidiana de um programa 
de gestão de documentos dependem em grande parte da 
existência de um manual que regulamente suas funções. 

 

QUESTÃO 41 

A Lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
Enfermagem é a: 
 
A) Lei nº 8.080; 
B) Lei nº 8.142; 
C) Lei nº 8.078; 
D) Lei nº 7.498; 
E) Lei nº 5.905. 
 

QUESTÃO 42 

O princípio da “Integralidade” dos cuidados de saúde encontra-se 
no artigo 7º da lei Federal n º 8.080 de 1990 que regula, em todo 
o território nacional, as ações e serviços de saúde. Esse princípio 
obriga a que: 
 
A) O conjunto das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 
níveis de complexidade do sistema, deve compor um conjunto 
articulado e integrado; 

B) Os pacientes portadores de doenças agudas sejam tratados 
em locais distintos daqueles dos portadores de doenças 
crônicas; 

C) Os serviços coletivos sejam prestados pelos municípios, e os 
curativos, pelas outras esferas de governo, de maneira 
integrada; 

D) As equipes de saúde devem ser sempre multiprofissionais, 
capazes de dar conta da unidade biopsicossocial dos 
pacientes; 

E) Serviços de prevenção no âmbito da saúde pública devem ser 
organizados para tratamento na rede de hospitais e postos de 
saúde, e os de reabilitação em centros especializados. 
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QUESTÃO 43 

São atribuições do setor de Recursos Humanos (RH), Exceto: 
 
A) Recrutamento e Seleção de Pessoal; 
B) Planejamento e Controle de Processos; 
C) Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal; 
D) Avaliação de Desempenho; 
E) Carreira, cargos e salários. 
 

QUESTÃO 44 

No Programa de Saúde da Família o Agente comunitário de 
Saúde (ACS) desenvolverá suas ações nos domicílios de sua 
área de responsabilidade e junto à unidade para programação e 
supervisão de suas atividades. São atribuições do ACS, exceto:  
 
A) Realizar mapeamento de sua área de atuação; 
B) Cadastrar e atualizar as famílias de sua área; 
C) Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à 

criança, ao adolescente, à mulher, ao trabalhador, ao adulto e 
ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros 
cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, 
entre outros; 

D) Realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento 
mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade; 

E) Coletar dados para análise da situação das famílias 
acompanhadas. 

 

QUESTÃO 45 

A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma patologia de grande 
prevalência em nosso meio. São fatores de risco para 
hipertensão arterial sistêmica (HAS): a obesidade, o hábito de 
fumar, a vida sedentária e dieta rica em gordura. Assinale a 
afirmativa correta: 
 
A) Os indivíduos expostos a todos estes fatores fatalmente 

desenvolverão hipertensão; 
B) Esses fatores podem ser considerados como causas 

específicas de HAS; 
C) Os indivíduos expostos pelo menos a um desses fatores 

fatalmente terão HAS; 
D) Esses fatores de risco não têm relação com a probabilidade de 

os indivíduos tornarem-se hipertensos; 
E) Os indivíduos expostos a todos esses fatores têm uma 

probabilidade maior de se tornarem hipertensos comparados 
àqueles indivíduos não expostos a nenhum desses fatores. 

 

QUESTÃO 46 

“É o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos”. Segundo a Lei 
8.080 este é o conceito de: 
 
A) Vigilância Sanitária; 
B) Pacto pela vida; 
C) Vigilância epidemiológica; 
D) Vigilância Ambiental; 
E) Pacto em defesa do SUS. 
 
 
 

QUESTÃO 47 

A portaria nº 648/GM de 28 de Março de 2006 aprova a Política 
Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de 
diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o 
Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes 
Comunitários de Saúde (PACS) Visando à operacionalização da 
Atenção Básica, definem- -se como áreas estratégicas para 
atuação em todo o território nacional a eliminação da: 
 
A) AIDS, o controle de acidentes de trânsito, o controle do 

diabetes e da hipertensão; 
B) Hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da 

hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus, a 
eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde 
da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da 
saúde; 

C) Desnutrição infantil, o controle dos acidentes do trabalho, o 
controle da tuberculose e a saúde da mulher; 

D) Hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da 
hipertensão arterial, o controle do diabetes mellitus, a 
eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança e da 
mulher, a eliminação da AIDS; 

E) Hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da 
hipertensão arterial, a saúde da mulher, da criança e do idoso, 
o controle de acidentes de trânsito. 

 

QUESTÃO 48 

Não é atribuição do enfermeiro na atenção à pessoa portadora de 
Diabetes Mellitus. 
 
A) Orientar pacientes sobre automonitorização; 
B) Tomar a decisão terapêutica, definindo o início do tratamento 

medicamentoso; 
C) Por meio de ações individuais e/ou coletivas, desenvolver 

atividades educativas, de promoção de saúde com todas as 
pessoas da comunidade; desenvolver atividades educativas 
individuais ou em grupo com os pacientes diabéticos; 

D) Capacitar os auxiliares de enfermagem e os agentes 
comunitários e supervisionar, de forma permanente, suas 
atividades. (glicemia capilar) e técnica de aplicação; 

E) Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam favorecer 
a adesão (grupos de pacientes diabéticos). 

 

QUESTÃO 49 

São ações privativas do enfermeiro, segundo a Lei do Exercício 
Profissional da Enfermagem, exceto: 
 
A) Consulta de enfermagem; 
B) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de 

enfermagem; 
C) Prescrição da assistência de enfermagem; 
D) Chefia de serviços e de unidades de enfermagem; 
E) Elaborar medidas de prevenção e controle sistemático da 

infecção hospitalar como membro de comissões de controle 
de infecção hospitalar. 
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QUESTÃO 50 

A atenção ao paciente idoso é papel fundamental do profissional 
de enfermagem. Lesões por quedas representam um grande 
problema para as pessoas idosas dadas as suas consequências 
(injúria, incapacidade, institucionalização e morte) que são 
resultado da combinação de alta incidência com alta 
suscetibilidade às lesões. 
 
Assinale nas afirmativas abaixo V para Verdadeiro e F para 
Falso: 
 
I. Os fatores de risco intrínsecos para as quedas estão 

relacionados aos comportamentos e às atividades das 
pessoas idosas e ao meio ambiente; 

II. Entre as causas comuns relacionadas às quedas de pessoas 
idosas na comunidade estão: fraqueza, distúrbios de equilíbrio 
e marcha, tontura/vertigem e redução da visão; 

III. Para se estabelecer um ambiente seguro às pessoas idosas 
são necessários grandes gastos e mudanças radicais no 
âmbito da família, o que pode dificultar as práticas para 
minimizar as quedas e as suas consequências; 

IV. A frequência de quedas em idosos é maior em mulheres. 
 
Assinale a alternativa que indica a sequencia correta de baixo 
para cima: 
 
A) F, F, V, V; 
B) F, V, F, V; 
C) V, V, F, V; 
D) F, F, F, V; 
E) V, F, F, V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




