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PORTUGUÊS 
 
QUESTÃO 01 
A prosopopéia, figura que se observa no 
verso "Sinto o canto da noite na boca do 
vento", ocorre em: 

a) "A vida é uma ópera e uma grande 
ópera."  

b) "Ao cabo tão bem chamado, por 
Camões, de ‘Tormentório’, os 
portugueses apelidaram-no de ‘Boa 
Esperança’."  

c) "Uma talhada de melancia, com seus 
alegres caroços."  

d) "Oh! eu quero viver, beber perfumes, 
Na flor silvestre, que embalsama os 
ares."  

e) "A felicidade é como a pluma..."  
 
QUESTÃO 02 
Considerando-se a relação Veneza (cidade) - 
gaturamo (pássaro) como modelo, as 
palavras que sucessivamente completariam a 
relação: Califórnia- pretos - morrer - 
Gioconda - cem mil réis, seriam: 

a) Estado, raça, ação, escultura, 

dinheiro; 

b) País, povo, fato, escultura, valor; 

c) Província, etnia, acontecimento, 

literatura, moeda; 

d) Estado, raça, acontecimento, pintura, 

valor; 

e) Território, gente, ação, música, 

moeda. 

 
QUESTÃO 03 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
antônimo. 

a) Louvar - censurar; 
b) Adversário e antagonista; 
c) Translúcido e diáfano;  
d) Semicírculo e hemiciclo;  
e) Contraveneno e antídoto; 

 

QUESTÃO 04 
Nos espaços, use há ou a, conforme convier: 

1. Daqui ... pouco partirei, mas daqui ... 
duas horas retornarei. 

2. Isso aconteceu ... dois passos de mim, ... 
muitos anos. 

a) A\A, A\HA; 

b) HÁ\A, HÁ\HÁ; 

c) A\A\, A\A; 

d) HÁ\HÁ, HÁ\HÁ; 

e) HÁ\A, A\A. 

 
QUESTÃO 05 
Assinale a alternativa correta, considerando 
que à direita de cada palavra há um 
sinônimo. 

a) Emergir = vir à tona; imergir = 

mergulhar; 

b) Emigrar = entrar (no país); imigrar = 

sair (do país); 

c) Delatar = expandir; dilatar = 

denunciar; 

d) Deferir = diferenciar; diferir = 

conceder; 

e) Dispensa = cômodo; despensa = 

desobrigação. 

 
QUESTÃO 06 
Marque a opção correta com relação a figura 
de linguagem abaixo: 
1. Colher (verbo) e colher (subst.);  

2. Censo (recenseamento) e senso (juízo);  
3. Infligir (verbo) e infringir; (verbo). 

 
a) Homógrafos, parônimo, homófonos; 

b) Homógrafos, homófonos, parônimo; 

c) Homófonos, homógrafos, parônimo; 

d) Homófonos, parônimo, homógrafos; 

e) Parônimo, homógrafos, homófonos. 
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QUESTÃO 07 
Assinale a alternativa em que a divisão 

silábica de todas as palavras está correta: 

a) E-nig-ma; su-bju-gar; Raí-nha; 

b) Co-lé-gi-o; pror-rogar; jê-suí-ta; 

c) Res-sur-gir; su-bli-nhar; fu-gi-u; 

d) I-guais; Ca-ná-rio; due-lo;  

e) In-te-lec-ção; mi-ú-do; sa-guões.   

 

QUESTÃO 08 
Na resposta de um médico a seu paciente, 
há erro do emprego verbal. Assinale-o: - 
Doutor, eu preciso tomar o remédio? 

a) Convém que você o tome. 
b) Se você tomar o remédio, sarará mais 

rapidamente. 
c) É preciso que você tome o remédio. 
d) Tome o remédio por mais uma 

semana. 
e) É bom que você toma o remédio. 

 
QUESTÃO 09 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
1. O intruso já tinha sido .......... .  
2. Não sabia se já haviam .......... a casa. 
3. Mais de uma vez lhe haviam .......... a 
vida.  
4. A capela ainda não haviasido .......... . 

a) Expulsado, coberto, salvo, benzida 

b) Expulso, cobrido, salvo, benzida 

c) Expulsado, cobrido, salvado, benta 

d) Expulso, coberto, salvado, benta 

e) Expulsado, cobrido, salvo, benzida 

 
QUESTÃO 10 
Dos verbos abaixo apenas um é regular, 
identifique-o: 

a) Pôr. 

b) Adequar.  

c) Copiar.  

d) Reaver.  

e) Brigar. 

 

ESPECIFICA 
 
QUESTÃO 11 
O propósito fundamental do processo de 
territorialização é permitir: 

a) A definição de prioridades em termos de 
problemas e grupos, o que se refletirá 
na definição das ações mais adequadas 
e, conseqüentemente, em um maior 
impacto positivo sobre os níveis de 
saúde e as condições de vida; 

b) A seleção de uma área geográfica para o 
desenvolvimento de estudos que possam 
ser comparados com outras regiões, 
verificando os impactos na atenção à 
saúde e nas condições de vida; 

c) A identificação de uma área delimitada 
que servirá para restringir o 
atendimento a um determinado grupo 
populacional, privilegiando a focalização 
das ações e a racionalização dos 
recursos; 

d) A definição de prioridades em termos 
dos interesses políticos, o que se 
refletirá na definição das ações de maior 
visibilidade e, conseqüentemente, em 
uma maior divulgação positiva e na 
aceitação dos projetos junto à 
comunidade; 

e) A identificação das áreas onde deverão 
ser instalados os hospitais de referência 
da região, viabilizando o sistema de 
ofertas da atenção de maior 
complexidade, acoplado à rede de 
serviços laboratoriais. 

 
QUESTÃO 12 
A Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde no âmbito 
individual e coletivo, que abrange(m): 
a) A promoção e a proteção da saúde. 

b) A prevenção de agravos. 

c) O diagnóstico e o tratamento. 

d) A reabilitação e a manutenção da saúde. 

e) Todas as alternativas anteriores 

completam o enunciado. 
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QUESTÃO 13 
É forma de descentralização de recursos: 

a) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Municipal de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

b) A remuneração de serviços 
produzidos: pagamento dos 
prestadores estatais por intermédio do 
gestor federal; 

c) O sistema de convênios: recursos 
estaduais financiando projetos 
executados pelo gestor federal do 
SUS; 

d) O repasse Fundo a Fundo: 
transferência de recursos do Fundo 
Nacional de Saúde para o Fundo 
Estadual de Saúde; 

e) A remuneração de serviços prestados 
pela rede estadual, com repasse 
convenial entre Município e Estado. 

 
QUESTÃO 14 
O gestor do sistema de saúde municipal tem, 
por diretriz constitucional, importante papel 
na viabilização das políticas de saúde para a 
sua comunidade. Qual das seguintes 
alternativas é incorreta em relação à sua 
responsabilidade de gestão? 

a) Gerenciar o Sistema Municipal de 
Saúde na organização e na execução 
das ações de atenção básica. 

b) Desenvolver as atividades de: 
realização do cadastro, contratação, 
controle, avaliação, auditoria e 

pagamento aos prestadores dos 
serviços contidos no PAB localizados 
em seu território e vinculados ao SUS. 

c) Firmar o Pacto dos Indicadores da 
Atenção Básica com o Estado. 

d) Garantir a estrutura física necessária 
para a realização das ações de 
atenção básica. 

e) Assumir, em caráter transitório, a 
gestão da atenção à saúde de 
municípios circunvizinhos que ainda 
não estão estruturados. 

 

QUESTÃO 15 
Quando a Unidade Básica de Saúde esgotar 
sua capacidade de resolução, a integralidade 
da assistência deve ser respeitada 
estabelecendo o Sistema de: 

a) Referência e contra-referência. 
b) Orientação em saúde. 
c) Hospitalização do paciente. 
d) Informação à família. 
e) Apoio da Unidade de Saúde mais 

próxima. 
 
QUESTÃO 16 
Pode-se afirmar que atenção primária de 
saúde, no momento atual de implementação 
da atenção básica no Brasil, vem sendo 
considerada como: 

a) Um conjunto de medidas simples 

desenvolvidas somente por elementos 

da própria comunidade. 

b) Uma política de saúde que se apropria 

de tecnologia especializada para 

atender especialmente as demandas 

clínicas. 

c) Um nível de assistência com práticas 

especificamente de vigilância 

epidemiológica, universalmente 

acessíveis ao indivíduo, à família e à 

comunidade. 

d) Um conjunto de ações complexas de 

alta capacidade resolutiva e ao mesmo 

tempo alta sensibilidade diagnóstica, 

para atuar corretamente nas 

demandas primárias e propor 

encaminhamentos adequados. 

e) Um conjunto de ações de assistência 

médica de forma simplificada e barata 

e que tem como objetivo ampliar a 

cobertura dos serviços para a 

população mais carente. 

 
 
 
 



 

REALIZAÇÃO: 

                                                                                                                                   ENFERMEIRO PSF        4 

QUESTÃO 17 
Em relação a Políticas Públicas de Saúde, 
coloque V para Verdadeira e F para Falsa. 

( ) O Sistema Único de Saúde – SUS – foi 
criado pela Constituição Federal de 1988 e 
regulamentada pelas Leis nº 8.080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde) e nº 8.142/90, com a 
finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da 
população. 

(  ) O Sistema Único de Saúde tem como 
meta a promoção da eqüidade no 
atendimento das necessidades de saúde da 
população, oferecendo serviços de qualidade 
adequados, independente do poder aquisitivo 
do cidadão. 

( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em setembro de 1984, considerada 
um marco histórico, consagra os princípios 
preconizados pelo Movimento de Reforma 
Sanitária. 

( ) A NOAS-SUS 01/2001, através da 
Portaria Ministerial Nº 95, de 26 de janeiro 
de 2001, amplia a responsabilidade dos 
municípios na atenção básica, definindo o 
processo de regionalização da assistência, 
criando mecanismos para o fortalecimento 
da capacidade de gestão do SUS e 
atualizando os critérios de habilitação dos 
estados e municípios. 

Assinale a alternativa correta. 

a) V, F, F, V.  

b) V, F, V, F.  

c) V, V, V, V.  

d) F, F, V, V.  

e) V, V, F, V. 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 
Também constitui o Sistema Único de 

Saúde: 
I – instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, 
medicamentos, inclusive sangue e 
hemoderivados, e de equipamentos para 
saúde; 

II – contratos celebrados com entidades 
internacionais  de apoio à saúde; 

III – empresas estrangeiras sem fins 
lucrativos; 

a) Somente a I;             
b) apenas II e III;           
c) apenas III; 
d) I, II e III; 
e) Somente a II. 
 
QUESTÃO 19 
Nas alternativas abaixo, marque V para as 
verdadeiras e F para as falsas, considerando 
os objetivos do SUS: 
( ) A formulação de política de saúde 
destinada a promover, nos campos 
econômico e social observando o disposto em 
relação ao dever do Estado. 
( ) A identificação e divulgação dos fatos 
condicionantes e determinantes de saúde. 
( ) A assistência às pessoas por intermédio 
de ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas. 
( ) As ações de saúde se destinem à 

coletividade, resguardando os princípios 
federativos e a unicidade. 

A seqüência está correta em: 
a) V, V, V, V  
b) V, V, V, F  
c) V, V, F, F  
d) V, F, V, F  
e) F, F, V, V 
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QUESTÃO 20 
O Programa de Saúde da Família apresenta 
uma concepção de saúde que tem como 
objetivo a promoção da qualidade de vida. 
Assinale a alternativa que caracteriza este 
Programa: 

a) Organiza suas ações sob a forma de 
programas verticais e grandes 
campanhas de prevenção dirigidas às 
famílias; 

b) Visa à expansão da rede de hospitais e 
de procedimentos capazes de atender 
à crescente demanda por saúde; 

c) Adota o modelo assistencial 
sanitarista que tem como porta de 
entrada o tradicional centro de saúde; 

d) Desenvolve as práticas de saúde que 
integram ações individuais e coletivas 
centradas na família e na comunidade; 

e) Reserva para o enfermeiro, que 
participa da equipe de saúde da 
família, a execução dos procedimentos 
clínicos e a identificação dos processos 
patológicos agudos. 

 
QUESTÃO 21 
O enfermeiro de um setor de saúde 
ocupacional deve orientar os trabalhadores 
que cuidam da limpeza de bueiros e esgotos 
a usarem botas e luvas para se protegerem, 
evitando a seguinte patologia: 

a) Verminose; 
b) Hepatite; 
c) Raiva; 
d) Leishmaniose; 

e) Leptospirose. 
 
QUESTÃO 22 
Deixar de administrar um medicamento em 
um horário determinado ou administrá-lo 
erradamente, resultando em lesão corporal 
ou morte do paciente, constituem, 
respectivamente, casos de: 

a) Negligência e indolência; 
b) Indolência e inércia; 
c) Imperícia e desapego; 
d) Negligência e imperícia; 
e) Inércia e esquecimento. 

QUESTÃO 23 
A insulina que, após a aplicação, tem um 
tempo de duração ultralento e sua liberação 
no organismo perdura por até 48 horas é: 

a) Globina; 

b) Dextrostix; 

c) Cristalina-zinco; 

d) Protamino-zinco; 

e) NPH. 

 
QUESTÃO 24 
O planejamento da assistência de 
enfermagem para o paciente é realizado pelo 
enfermeiro, cuja elaboração é baseada 

a) Na prescrição médica. 

b) No diagnóstico de enfermagem.  

c) Apenas nos resultados de exames 

laboratoriais. 

d) Apenas no diagnóstico médico.  

e) Na prescrição da equipe de saúde. 

 
QUESTÃO 25 
O Diabetes Mellitus é uma doença crônica 
não transmissível com expressão clínica 
mais insidiosa no idoso, Quanto a este dado, 
assinale a alternativa correta. 

a) Em indivíduos idosos, a poliúria, 

secundária à hiperglicemia, surge logo 

no início da doença. 

b) A polidipsia nos idosos é um alarme 

comum do estado hiperosmolar. 

c) No idoso, pode haver glicosúria sem 

hiperglicemia, em conseqüência de 

distúrbio tubular. 

d) Os pacientes idosos freqüentemente 

apresentam cetoacidose e raramente 

entram em estado hiperosmolar. 

e) As mulheres idosas freqüentemente 

apresentam infecções de pele e tecidos 

moles, dentre elas, encontra-se o 

herpes simples como causa principal 

de prurido vulvar. 
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QUESTÃO 26 
Sobre os sintomas e sinais do estresse, 
podem ser enumerados: 
I – irritabilidade geral; 
II – ressecamento da boca e faringe; 
III – vontade incontrolável de chorar; 
IV – fadiga fácil. 
São corretos os itens 

a) I, II, III e IV. 
b) I, II e III, apenas. 
c) II, III e IV, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) II e IV, apenas. 

 
QUESTÃO 27 
Faça a correspondência da primeira coluna 
com a segunda e escolha a opção correta. 

I – disfunção funcional que afeta a 
freqüência da defecação e/ou consistência 
das fezes 

II – inflamação da camada interna da 
cavidade abdominal, geralmente como 
resultado de infecção bacteriana de uma 
área do sistema gastrointestinal, com 
vazamento de conteúdos para a cavidade 
abdominal 

III – grupo de disfunções crônicas, 
resultando em inflamação e/ou ulceração da 
camada interna do intestino, associada com 
dor abdominal, diarréia, febre e perda de 
peso 

IV – porção dilatada das veias anais, 
ocorrendo dentro ou fora do esfíncter anal 

( ) síndrome do intestino irritável 

( ) hemorróidas 

( ) peritonite 

( ) doença intestinal inflamatória 

A seqüência correta é 
a) I, IV, II, III. 
b) II, IV, I, III. 
c) II, IV, III, I. 
d) III, IV, II, I. 
e) IV, III, II, I. 

QUESTÃO 28 
A pressão sanguínea baixa durante a 
recuperação pós operatória deve-se à (ao): 

a) Hipoglicemia; 
b) Má ventilação pulmonar; 
c) Redução da ingesta hídrica; 
d) Jejum prolongado; 
e) Todas estão erradas. 

 
QUESTÃO 29 
Assinale a via de administração de 
medicações que deve ser utilizada em casos 
de emergência e a que causa menos risco ao 
paciente, respectivamente: 

a) Endovenosa e intramuscular; 
b) Intra cardíaca e oral; 
c) Endovenosa e oral; 
d) Oral e intramuscular; 
e) Intra cardíaca e endovenosa. 

 
QUESTÃO 30 
A Enfermagem pode prestar cuidados 
durante uma crise epiléptica: 

a) Iniciando uma crise nenhum cuidado 
deve ser prestado; 

b) Tentando conter o paciente, 
segurando-o; 

c) Apenas observá-lo, sem entrar em 
contato; 

d) Colocando a cabeça do paciente em 
decúbito lateral para que ele não 
aspire a saliva; 

e) As questões b e d estão corretas. 

 
QUESTÃO 31 
Ao assistir uma puérpera que teve trabalho 
de parto prolongado, com massagem 
excessiva do fundo de útero durante a 
dequitação, o enfermeiro deve verificar: 

a) O estado da involução uterina; 
b) O resultado dos exames laboratoriais; 
c) As variações da temperatura corporal; 
d) As condições de vitalidade do 

concepto; 
e) O débito urinário da puérpera no pós-

parto. 
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QUESTÃO 32 
As atividades desenvolvidas para e junto ao 
cliente devem ser registradas no prontuário 
dele. O administrador de enfermagem deve, 
portanto, supervisionar a elaboração do 
registro dos cuidados de enfermagem, a fim 
de garantir: 

a) Comunicação, organização e evolução 
do cliente; 

b) Coordenação, controle e planejamento 
da qualidade da assistência; 

c) Avaliação, planejamento e 
continuidade do tratamento; 

d) Organização, avaliação e aprazamento 
do tratamento; 

e) Comunicação, coordenação e 
continuidade da assistência. 

 
QUESTÃO 33 
O processo de destruição de 
microorganismos, em forma vegetativa, 
mediante a aplicação de agentes físicos ou 
químicos, é denominado: 

a) Desinfecção; 
b) Limpeza; 
c) Assepsia; 
d) Anti-sepsia; 
e) Esterilização. 

 
QUESTÃO 34 
Legalmente, o aborto poderá ser provocado 
em dois casos: quando tiver havido estupro e 
quando a gravidez trouxer risco à vida da 
mãe. De acordo com o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, é dever dos 

enfermeiros, nestes casos: 
a) Orientar a gestante e participar do ato 

abortivo; 

b) Participar do ato abortivo; 

c) Não participar do ato abortivo; 

d) Apenas orientar a gestante sobre as 

complicações de um possível aborto; 

e) Decidir, de acordo com a sua 

consciência, se participa ou não do ato 

abortivo. 

 

QUESTÃO 35 
No que se refere à infecção hospitalar, é 
correto afirmar que: 

a) Na profilaxia da transmissão, a 
combinação de água e sabão e a 
fricção sobre as mãos removerão a 
flora permanente ao cuidar 
diretamente dos pacientes e ao 
manipular fomitos ambientais. 

b) As luvas poderão substituir as 
lavagens das mãos. 

c) No caso de isolamento das 
substâncias corporais, o uso de 
barreiras é determinado não pelo 
diagnóstico do paciente, mas pelo tipo 
de interação com ele. 

d) O isolamento absoluto é indicado 
exclusivamente para as infecções 
propagadas por núcleos de gotículas 
do ar. 

e) Os quartos particulares são úteis 
unicamente para separar pacientes 
com hábitos higiênicos precários ou 
aqueles imunocomprometidos. 

 
QUESTÃO 36 
No sangramento gastrintestinal, é 
intervenção de enfermagem: 

a) Iniciar administração de 

medicamentos vasoativos antes que o 

equilíbrio hídrico seja restabelecido. 

b) Nas perdas sanguíneas maiores que 

1500 mL, fazer a reposição 

unicamente com solução fisiológica. 

c) Infundir soro gelado pela sonda 

nasogástrica. 

d) Dispensar balanço hídrico, visto que 

se trata de eliminações gastro-

entéricas. 

e) Avaliar perda sanguínea, tendo em 

mente que os sons são mais 

freqüentemente hiperativos devido à 

sensibilidade do intestino ao sangue. 
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QUESTÃO 37 
Em casos de doença renal, o enfermeiro 
representa um papel vital na avaliação e 
conduta quanto a distúrbios 
hidroeletrolíticos. Sobre isso, assinale a 
alternativa correta. 

a) Os pacientes portadores de Diabetes 

insípidus têm risco de se tornarem 

hipovolêmicos. 

b) O cálcio e o fósforo são 

reciprocamente regulados no 

organismo pela vitamina A. 

c) O equilíbrio do potássio independe da 

ingesta dietética e da excreção renal. 

d) Um hematócrito alto pode ser um 

valor diluído por causa da 

hipervolemia. 

e) A hipernatremia produz sintomas 

neurológicos importantes, incluindo a 

morte. 

 
QUESTÃO 38 
Qual das alternativas não corresponde a 
uma complicação potencial do Diabetes: 

a) Hipercalemia; 

b) Hiperglicemia; 

c) Hipoglicema; 

d) Sobrecarga hídrica; 

e) Edema cerebral. 

 
QUESTÃO 39 
Qual destes exames não constitui um exame 
de rastreamento de anticorpos para HIV: 

a) Elisa; 

b) Antígeno p24; 

c) Western blot; 

d) Ensaio de imunofluorescência (IFA); 

e) Ensaio de radioimunuofluorescência 

(RIPA). 

 
 
 

QUESTÃO 40 
Paciente encontra-se com febre alta, acima 
de 38ºC, exantema maculopapular 
generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e 
manchas de Koplik. De qual doença estamos 
falando: 

a) Rubéola; 

b) Enxantema súbito; 

c) Eritema infeccioso; 

d) Sarampo; 

e) Dengue. 

 

 

 




