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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto para as questões 01, 02 e 03. 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Lá sou amigo do rei 

Lá tenho a mulher que eu quero 

Na cama que escolherei 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Vou-me embora pra Pasárgada 

Aqui eu não sou feliz 

Lá a existência é uma aventura 

De tal modo inconsequente 

Que Joana a Louca da Espanha 

Rainha e falsa demente 

Vem a ser contraparente 

Da nora que nunca tive 

E como farei ginástica  

Andarei de bicicleta 

Montarei em burro brabo 

Subirei no pau-de-sebo 

Tomarei banhos de mar! 

E quando estiver cansado 

Deitado na beira do rio 

Mando chamar a mãe-d'água 

Pra me contar as histórias  

Que no tempo de eu menino 

Rosa vinha me contar 

Vou-me embora pra Pasárgada 

[...] 

Manuel Bandeira. Estrela da vida inteira. 

Rio de Janeiro, J. Olympio, 1937 

Questão 01) Num dos mais 

representativos e importantes 

poemas do Modernismo brasileiro, 

Manuel Bandeira tematiza a evasão 

do tempo e do espaço através da 

figura da ida para um lugar mítico e 

fantástico. Entretanto, para usufruir 

das benesses desta terra e adquirir 

poder para fazer tudo o que deseja 

sem qualquer impedimento é 

necessária ao eu lírico uma condição 

que está expressa no seguinte verso: 

A) “Vou-me embora pra Pasárgada" 

B) "Na cama que escolherei" 

C) "Aqui não sou feliz" 

D) "Lá sou amigo do rei" 

E) "Lá tenho a mulher que eu quero" 

Questão 02) Ao sair de seu estado 

inicial, ao afirmar “Vou-me embora”, o 

eu-lírico faz um implícito desabafo 

acerca do momento vivido por ele, 

projetando uma ideia 

descompromissada de Pasárgada (“Lá a 

vida é uma aventura / De tal  modo 

inconsequente”). Aponte a alternativa 

que melhor expressa essa crítica ao 

momento inicial. 

A) Critica e recusa todas as imposições 

e restrições deste espaço inicial e 

afirma sua individualidade ao se 

permitir fazer o que lhe convier. 

B) Repudia a modernidade e as suas 

exigências ao tornar o homem 

escravo da tecnologia. 

C) Expressa um saudosismo pueril 

demonstrando total desprezo pela 

hipocrisia de uma vida adulta. 

D) Exalta o regime político da 

monarquia em detrimento do regime 

republicano, criticando-o. 

E) Ressalta os valores de amizade com 

os poderosos a fim de se beneficiar 

das corruptelas do regime 

monárquico e de sua burocracia e 

mostra-se desdenhoso àqueles que 

estão desassistidos por essa 

estrutura. 
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Questão 03) O título do poema 

"Vou-me embora pra Pasárgada" 

sugere a transição de um espaço 

inicial para o espaço ideal e o texto se 

constrói, quase que inteiramente, 

através das figuras de Pasárgada, 

cidade lendária da antiga Pérsia. 

Aponte o único verso do poema que 

cita o espaço inicial e revela uma 

confissão do eu lírico. 

A) "Mando chamar a mãe-d'água" 

B) "Vou-me embora pra Pasárgada" 

C) "Andarei de bicicleta" 

D) "Lá a existência é uma aventura" 

E) "Aqui eu não sou feliz" 

MATEMÁTICA 

 

Questão 04) Um reservatório tem a 

forma de um prisma reto retangular e 

mede 0,50m de largura, 1,20m de 

comprimento e 0,70m de altura. 

Estando o reservatório com certa 

quantidade de óleo, coloca-se dentro 

dele um objeto, que fica totalmente 

coberto pelo óleo. Observa-se, então, 

que o nível da água sobe 1cm. O 

volume desse objeto, em decímetros 

cúbicos, é: 

A) 42 

B) 42,6 

C) 48 

D) 24 

E) 6 

Questão 05) Os gráficos das funções 

             e           se 

interceptam no ponto: 

A) (1,1) 

B) (0,1) 

C) (2,4) 

D) (0,0) 

E) (-1,-1) 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

 

Questão 06) A chefe de gabinete da 

Presidência da República em São 

Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, 

foi demitida pela presidente Dilma 

Rousseff no dia 27 de novembro de 

2012, devido a suspeitas de 

envolvimento em um escândalo de 

tráfico de influência e corrupção 

desmantelado na sexta-feira (24/11) 

pela Polícia Federal na operação 

denominada de "Porto Seguro". 

Analise as assertivas relacionadas 

abaixo e assinale a alternativa correta 

no que tange à Ética, à Moral e/ ou 

ao Direito de forma geral. 

A) O ordenamento jurídico brasileiro 

prevê pena de 2 (dois) a 12 (doze) 

anos de reclusão para envolvidos 

em crimes de corrupção ativa ou 

passiva. 

B) Na Constituição da República 

Federativa do Brasil, é defeso a 

garantia de legítimo processo legal 

e direito de ampla defesa para 

servidores públicos federais 

suspeitos de crimes contra o 

patrimônio, ainda que nomeados 

ou que ocupem cargos de 

comissão. 

C) A pobreza e as péssimas condições 

de trabalho e vida dos brasileiros, 

sobretudo dos servidores públicos,  
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justificam amplamente que atos de 

corrupção como esses sejam 

praticados por eles, pois, do 

contrário, os mesmos não teriam 

condições de prover sua 

sobrevivência material com os 

salários que ganham. 

D) As práticas de desvio de dinheiro 

público, tráfico de influências, 

favorecimento e formação de 

quadrilha estão previstas no 

ordenamento jurídico brasileiro 

como crimes hediondos e, 

portanto, tiveram suas penas 

aumentadas. 

E) O ente federativo empregador não 

pode exonerar o servidor público 

envolvido em atos ilícitos, ainda 

que durante o devido processo 

legal fique comprovado o 

envolvimento dos servidores nos 

crimes denunciados. 

Questão 07) O Ceará é um dos 

estados do Brasil com menores 

índices de violência doméstica, 

embora, segundo dados da Secretaria 

de Segurança Pública do estado, 157 

mulheres tenham morrido nos sete 

primeiros meses de 2012 em 

decorrência de agressões. Sobre as 

questões envolvendo agressões 

cometidas contra mulheres no Brasil, 

podemos afirmar que 

A) a justiça brasileira não tem feito 

absolutamente nada para prevenir 

e conter tais atos e que em 100% 

dos casos os agressores não são 

sequer detidos pela autoridade 

policial, mesmo diante de denúncia 

ou comprovação do ato criminoso. 

 

 

B) a Lei Maria da Penha foi aprovada 

em 2006 e se configura como um 

dos principais instrumentos de 

combate à violência contra a 

mulher no Brasil, prevendo 

inclusive a prisão preventiva dos 

acusados. 

C) apesar da aprovação da Lei Maria 

da Penha em 2006, no Brasil a 

violência contra a mulher continua 

existindo e conta com a omissão 

das autoridades em face de o 

direito de agressão física do 

homem contra a mulher estar 

historicamente consolidado e 

garantido. 

D) embora os casos de violência 

doméstica sejam uma realidade no 

Brasil, o número de casos anuais 

geralmente é muito pequeno e 

nunca evolui para o homicídio. 

E) a violência doméstica no Brasil 

sempre foi tratada como casos de 

polícia e suas práticas sempre 

foram devidamente punidas desde 

os tempos do Brasil Imperial. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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INFORMÁTICA 
 

 

Questão 08) Qual sequência de 

teclas de atalho podem ser utilizadas 

para “recortar” um trecho de texto no 

Microsoft Word, e inseri-lo em outro 

local dentro do documento? 

A) Ctrl + R e Ctrl + C 

B) Ctrl + X e Ctrl + V 

C) Ctrl + C e Ctrl + V 

D) Ctrl + V e Ctrl + C 

E) Ctrl + C e Ctrl + R 

 

Questão 09) No Microsoft Word 

2007 há um botão que permite copiar 
os formatos de textos existentes, 

para outro, sem copiar o texto. Tal 
botão é denominado 

A) Sombreamento. 
B) Recortar. 

C) Colar Especial. 

D) Formatar Pincel. 
E) Selecionar Formatação. 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

Questão 10) Qual foi a Lei que 

acrescentou o capítulo e artigo que 

regulamentou a assistência domiciliar 

no Sistema Único de Saúde (SUS) à 

Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990? 

A) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro 

de 1990. 

B) Lei nº 6.229, de 17 de Julho de 

1975. 

C) Lei nº 10.424, de 15 de Abril de 

2002. 

D) Lei nº 5.988, de 11 de Abril de 

2005. 

E) Lei nº 8.080, de 19 de outubro de 

2010. 

Questão 11) Qual o principal 

objetivo do Programa de Saúde do 

Trabalhador?  

A) Manter a saúde do profissional e 

detectar doenças profissionais. 

B) Promover palestras aos 

empresários, com o objetivo de 

orienta-los quanto à política 

salarial. 

C) Mobilizar os sindicatos para 

fiscalizar as empresas. 

D) Multar empresas que não 

fornecem equipamentos de 

proteção aos trabalhadores. 

E) Tratar dos trabalhadores 

acometidos por doenças 

infecciosas. 
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Questão 12) A Aids é uma doença 

que representa um dos maiores 

problemas de saúde da atualidade, 

em função do seu caráter pandêmico 

e de sua gravidade. Os infectados 

pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) evoluem para uma 

grave disfunção do sistema 

imunológico, à medida que vão sendo 

destruídos os linfócitos T CD4+, uma 

das principais células-alvo do vírus. 

Em relação ao período de incubação 

da Aids, pode-se afirmar que 

A) é compreendido entre a infecção 

pelo HIV e o aparecimento de 

sinais e sintomas da fase aguda, 

podendo variar de 5 a 30 dias. 

B) o período de incubação é 

compreendido entre a infecção 

pelo HIV e o aparecimento de 

sinais e sintomas da fase aguda, 

podendo variar de 5 a 10 anos. 

C) o indivíduo infectado pelo HIV 

pode transmiti-lo somente na fase 

avançada da doença. 

D) o período do pico transmissão 

varia entre 2 a 4 semanas após a 

contaminação. 

E) Nenhuma das alternativas 

anteriores está correta. 

Questão 13) Doença de transmissão 

exclusivamente sexual, caracteriza-se 

por apresentar lesões múltiplas 

(podendo ser única), tipo úlceras, 

habitualmente dolorosas, de borda 

irregular, com contornos eritematoso-

edematosos e fundo irregular, 

cobertas por exsudato necrótico, 

amarelado e de odor fétido, que 

quando removido revela tecido de  

 

granulação que apresenta 

sangramento fácil quando submetidos 

a traumatismos. Esta doença é 

chamada de  

A) herpes simples. 

B) linfogranuloma venéreo. 

C) gonorreia. 

D) cranco mole. 

E) candidíase. 

Questão 14) Em relação às 

atribuições dos Profissionais de 

Regulação do Sistema Nacional de 

Regulação (SISREG), assinale a 

alternativa INCORRETA.  

A) Atuar sobre a demanda reprimida 

de procedimentos regulados. 

B) Não autorizar a distribuição de 

quotas. 

C) Monitorar a demanda que requer 

autorização prévia, por meio de 

AIH (Autorização de Internação 

Hospitalar) e APAC ( Autorização 

de Procedimentos Ambulatoriais).   

D) Verificar as evidências clínicas das 

solicitações e o cumprimento dos 

protocolos de regulação, por meio 

da análise de laudo médico. 

E) Autorizar ou não a realização do 

procedimento. 

Questão 15) As perdas vaginais, 

normais, ocorridas no puerpério são 

chamadas de 

A) lóquios. 

B) metrorragias. 

C) exsudatos. 

D) serosidades. 

E) menorragias. 
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Questão 16) A dengue é uma 

doença infecciosa febril aguda, que 

pode ser de curso benigno ou grave, 

dependendo da forma como se 

apresente. Seu modo de transmissão 

se faz pela picada da fêmea do 

mosquito Aedes Aegypti. Tem como 

agente etiológico  

A) os vetores mosquitos do gênero 

flavivirus. 

B) o vírus da dengue, 

Cryptosporidium parvum. 

C) o Corynebacterium diphtheriae. 

D) o vírus da dengue (RNA). 

Arbovírus do gênero flavivirus, 

pertencente à família Flaviviridae, 

com quatro sorotipos conhecidos: 

DENV1, DENV2, DENV3 e DENV4.  

E) Nenhuma das alternativas está 

correta. 

Questão 17) O art. 198 da 

Constituição Federal de 1988 define 

que as ações e serviços públicos de 

saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e 

devem constituir um sistema único, 

organizado, de acordo com as 

seguintes diretrizes:  

I. descentralização, com direção 

única em cada esfera de 

governo; 

II. atendimento integral, com 

prioridade para as atividades 

preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; 

III. participação da comunidade; 

IV. a saúde como direito de todos. 

Em relação às afirmativas acima, 

assinale a alternativa correta. 

 

A) Somente as afirmativas I, II e IV 

estão corretas. 

B) Somente as afirmativas II, III e IV 

estão corretas. 

C) Somente as afirmativas I, II e III 

estão corretas. 

D) Somente a afirmativa I está 

incorreta. 

E) Todas as afirmativas estão 

corretas. 

Questão 18) Assinale a alternativa 

correta em que se retratam as 

atribuições específicas do enfermeiro 

do Programa Agentes Comunitários 

de Saúde - PACS.  

A) Planejar, gerenciar, coordenar e 

avaliar as ações desenvolvidas 

pelos Agentes Comunitários de 

Saúde - ACS. 

B) Supervisionar, coordenar e realizar 

atividades de qualificação e 

educação permanente dos ACS, 

com vistas ao desempenho de 

suas funções. 

C) Facilitar a relação entre os 

profissionais da Unidade Básica de 

Saúde e ACS, contribuindo para a 

organização da demanda 

referenciada. 

D) Trabalhar com adscrição de 

famílias em base geográfica 

definida, a microárea. 

E) Solicitar exames complementares 

e prescrever medicações, 

conforme protocolos ou outras 

normativas técnicas estabelecidas 

pelo gestor municipal ou do 

Distrito Federal, observadas as 

disposições legais da profissão. 
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Questão 19) A I Conferência Mundial 

de Promoção da Saúde ocorreu em 

1986, na cidade de Otawa (Canadá), 

quando se elaborou a Carta de Otawa 

contendo cinco eixos. Assinale a única 

alternativa em que NÃO se retrata 

um dos eixos supracitados. 

A) Aumento da participação do setor 

privado nas atividades de saúde. 

B) Elaboração e implementação de 

políticas públicas saudáveis. 

C) Criação de ambientes favoráveis à 

saúde. 

D) Reforço para a ação comunitária. 

E) Desenvolvimento de habilidades 

pessoais. 

Questão 20) A Vigilância Sanitária 

age sobre os fatores de risco, 

prevenindo o aparecimento de 

agravos à saúde individual e coletiva, 

mediante a fiscalização. Dentre as 

ações de fiscalização, assinale a única 

alternativa que NÃO pertence ao 

escopo da Vigilância Sanitária. 

A) Fiscalização do controle sanitário 

de portos, aeroportos, fronteiras, e 

recintos alfandegados. 

B) Fiscalização da promoção de 

estudos e manifestações sobre a 

concessão de patentes de produtos 

e processos farmacêuticos 

previamente à anuência pelo 

Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI). 

C) Fiscalização dos cosméticos, 

produtos de higiene pessoal e 

perfumes. 

D) Fiscalização das ações afeitas à 

área de relações federais. 

 

 

E) Fiscalização de medicamentos de 

uso humano, suas substâncias 

ativas e demais insumos, 

processos e tecnologias. 

Questão 21) O Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN) foi desenvolvido com o 

objetivo de padronizar a coleta e 

processamento dos dados sobre os 

agravos de notificação obrigatória em 

todo o território nacional. Assinale a 

alternativa correta em relação às 

doenças que se deve notificar com 

casos confirmados. 

A) Botulismo, carbúnculo e 

tuberculose. 

B) Cólera, Coqueluche e Difteria. 

C) Esquistossomose, síndrome da 

imunodeficiência adquirida (Aids), 

hanseníase e tuberculose. 

D) Esquistossomose, leptospirose, 

rubéola e tuberculose. 

E) Todas as alternativas anteriores 

estão corretas. 

Questão 22) Uma melhor evolução 

do trabalho de parto e a oxigenação 

do feto ser  garantida, de forma 

eficaz, ocorre quando o enfermeiro 

orienta a parturiente para adotar a 

seguinte posição: 

A) supina. 

B) dorsal. 

C) trendelenburg. 

D) decúbito lateral. 

E) litotomia. 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






Enfermeiro do PSF – 10 
 

Questão 23) Apesar do Programa 

Nacional de Imunização (PNI) existir 

há várias décadas, continua a adoção 

de falsas contraindicações à 

vacinação, gerando prejuízos na 

cobertura vacinal. É/são 

contraindicação/ões à vacinação: 

I. história pregressa e/ou 

diagnóstico clínico das doenças 

constantes do PNI; 

II. desnutrição; 

III. administração de vacinas de 

organismos vivos atenuados nos 

casos de imunodeficiência 

congênita ou adquirida, neoplasia 

maligna e gravidez; 

IV. emprego de antimicrobiano, 

tratamento com corticosteroides 

em doses baixas ou moderadas 

por curto período; 

V. doenças comuns, como afecções 

do trato respiratório superior com 

tosse e/ou coriza, diarreia leve ou 

moderada, doenças da pele. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente a afirmativa III é 

verdadeira. 

B) Somente as afirmativas II e IV são 

verdadeiras. 

C) Todas as afirmativas são 

verdadeiras.  

D) Todas as afirmativas são falsas. 

E) Somente as afirmativas I, III e V 

são verdadeiras. 

Questão 24) A insulina deve ser 

conservada e aplicada de maneira 

adequada e, para garantir as suas 

propriedades farmacológicas, devem-

se seguir as seguintes orientações  

 

 

preconizadas pelo Ministério de 

Saúde, EXCETO 

A) evitar expor os frascos à luz do 

sol, pois a insulina pode sofrer 

degradação. 

B) armazenar as insulinas em 

geladeiras, na porta ou parte 

inferior. 

C) desprezar a insulina, se notar 

mudança na cor e presença de 

grânulos. 

D) pode-se manter a insulina que está 

em uso em temperatura ambiente 

(15°C a 30°C), por até um mês; 

nesse caso, deixar o frasco no 

lugar mais fresco da casa.  

E) em viagem devem-se congelar os 

frascos de insulina. 

Questão 25) Em relação às ações de 

Saúde Mental na atenção básica de 

saúde, pode-se sintetizar como 

princípio fundamental da articulação 

entre saúde mental e atenção básica 

as alternativas abaixo, EXCETO 

A) noções de território. 

B) intersetorialidade. 

C) reabilitação psicossocial. 

D) recolocação profissional. 

E) construção da autonomia possível 

de usuários e familiares. 

Questão 26) Conforme o Código de 
Ética do Profissional de Enfermagem, 

a inobservância das normas do 
Conselho de Enfermagem é 

considerada infração 

A) ética. 

B) disciplinar. 
C) temporária. 

D) suspensatória. 

E) dolosa. 
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Questão 27) A esquistossomose é 
uma endemia mundial. No Brasil, 

ocorre em todas as regiões de norte a 
sul. Assinale a afirmativa 

INCORRETA sobre a sua etiologia. 

A) Seu agente etiológico é o 
Schistossoma mansoni. 

B) O homem é o principal 
reservatório, sendo seu hospedeiro 
definitivo. O hospedeiro 
intermediário é o caramujo do 
gênero biomphalaria. 

C) Os ovos do Schistossoma mansoni 
são eliminados pelas fezes do 
hospedeiro infectado, em córregos, 
rios e outros ambientes de água 
doce. 

D) Os ovos eclodem na água e 
liberam larvas chamadas 
miracídios, que só continuam seus 
ciclos de vida ao alojarem-se no 
caramujo biomphalaria. 

E) Após, as larvas denominadas 
nematódias se desenvolvem e são 

liberadas na água. Em contato com 
a pele e mucosa humanas, 

penetram no organismo.  

Questão 28) Como muitos 
municípios brasileiros ainda não 
possuem saneamento básico, as 
populações ainda estão sujeitas às 
mais diversas parasitoses. Todas as 
parasitoses abaixo estão relacionadas 
à falta de saneamento básico, 
EXCETO 

A) ascaridíase – Ascaris lumbricoides. 
B) ancilostomose – Ancylostoma 

duodenale. 
C) necatoríase – Necator americanus. 
D) filariose – Wuchereria bancrofti. 
E) cisticercose – Taenia solium. 

 

 

Questão 29) A Humanização vista 
não como programa, mas como 

política que atravessa as diferentes 

ações e instâncias gestoras do SUS, 
possui algumas implicações, EXCETO  

A) traduzir os princípios do SUS em 
modos de operar dos diferentes 

equipamentos e sujeitos da rede 
de saúde. 

B) construir trocas solidárias e 
comprometidas com a dupla tarefa 

de produção de saúde e produção 
de sujeitos. 

C) oferecer um eixo articulador das 
práticas em saúde, destacando o 

aspecto subjetivo nelas presente. 
D) contagiar por atitudes e ações 

humanizadoras a rede do SUS, 

incluindo gestores, trabalhadores 
da saúde e usuários. 

E) construir os instrumentos 
gerenciais para que municípios e 

estados superem o papel exclusivo 
de prestadores de serviços  e 

assumam seus respectivos papéis 
de gestores do SUS. 

Questão 30) A promoção à saúde do 
idoso inclui as seguintes diretrizes, 

EXCETO  

A) promoção do envelhecimento ativo 

e saudável. 
B) atenção integral, integrada à 

saúde da pessoa idosa. 

C) provimento de recursos capazes de 
assegurar qualidade da atenção à 

saúde da pessoa idosa. 
D) formação e educação permanente 

dos idosos. 
E) promoção de cooperação nacional 

e internacional das experiências na 
atenção à saúde da pessoa idosa. 

 

 







