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PORTUGUÊS 
 
Leia o texto para responder as questões 01 a 04: 
 

VERSOS ÍNTIMOS 
Augusto dos Anjos 

 
Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão – esta pantera- 

Foi tua companheira inseparável! 
 

Acostuma-te à lama que te espera! 
O homem, que, nesta terra miserável, 

Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 

 
Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 
 

Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 
Apedreja essa mão vil que te afaga, 

Escarra nessa boca que te beija! 
 

QUESTÃO 01 

Não é correto afirmar sobre o texto lido: 
 
A) O eu lírico mostra-se pessimista em relação às pessoas e à vida; 
B) O texto é um soneto, formado de dois quartetos e dois tercetos; 
C) As pessoas que nos fazem felizes são as mesmas que nos machucam, fazem-nos sofrer: tal ideia aparece no último 

verso da terceira estrofe; 
D) Observa-se no poema um cientificismo capaz de suprimir a inquietação e os anseios do eu lírico; 
E) Há no poema uma interlocução com o leitor. 
 

QUESTÃO 02 

Considere as afirmações a respeito dos vocábulos do texto: 
 
I. Na palavra “ninguém” há mais letras que fonemas; 
II. Em “formidável” há ditongo oral decrescente; 
III. Na palavra “tua” tem hiato; 
IV. Em “companheira” há dois dígrafos. 
 
São verdadeiras, apenas as afirmativas: 
 
A) I e III; 
B) II e IV; 
C) I, II e III; 
D) I, III e IV; 
E) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 03 

Em: “Se a alguém causa inda pena a tua chaga” O termo grifado exerce função sintática de: 
 
A) Sujeito; 
B) Objeto direto; 
C) Predicado; 
D) Complemento nominal; 
E) Adjunto adnominal. 
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QUESTÃO 04 

Na frase: “A mão que afaga” O termo grifado pertence a seguinte classe gramatical: 
 
A) Conjunção integrante; 
B) Pronome relativo; 
C) Pronome indefinido; 
D) Adverbio; 
E) Conjunção explicativa. 
 
A história em quadrinhos abaixo servirá de base para as questões 05 e 06: 
 

 
 

QUESTÃO 05 

Analise as proposições sobre o aspecto linguístico das orações do texto: 
 
I. No primeiro quadrinho, o período “Foi minha mãe que me deu!” é composto de uma oração principal e uma oração 

subordinada substantiva, pois inicia-se pela conjunção integrante QUE; 
II. A vírgula usada no primeiro período do primeiro quadrinho: “Gostou, Susanita?” é usada para isolar o vocativo; 
III. No terceiro quadrinho, justifica-se o emprego do aonde por estar acompanhando verbo que indica movimento: 

“Aonde você vai?”; 
IV. No último quadrinho há uma frase verbal, constituindo um período simples. “vou lavar o dedo”. 
 
São verdadeiras, somente as afirmações contidas em: 
 
A) I e III; 
B) I, III e IV; 
C) II, III e IV; 
D) I e IV; 
E) II e III. 
 

QUESTÃO 06 

A palavra “negrinho” é formada pelo seguinte processo de formação de palavras: 
 
A) Composição por justaposição; 
B) Composição por aglutinação; 
C) Derivação prefixal; 
D) Derivação sufixal; 
E) Parassíntese. 
 

QUESTÃO 07 

Assinale a alternativa em que está correto o uso do sinal indicativo de crase: 
 
A) Fui à Brasília assistir ao jogo de abertura da Copa das Confederações; 
B) Voltamos à pé do trabalho por causa da greve de ônibus; 
C) Ele ficou cara à cara com o assaltante, mesmo assim não o reconheceu; 
D) Minha amiga resolveu juntar-se às pessoas nas manifestações contra o governo; 
E) Assisti à várias passeatas  de protesto na televisão. 
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QUESTÃO 08 

Marque a opção em que há erro no emprego da palavra 
destacada: 
 
A) Muitos emigrantes que chegaram ao Brasil no século 

passado contribuíram para o desenvolvimento do 
país; 

B) A peça que você está procurando, você a encontra na 
seção de roupas  masculinas; 

C) Agi como simples espectador nas reivindicações, 
apenas assiste, não participei efetivamente; 

D) Ele preza muito pelos amigos de infância; 
E) Em certas ocasiões é necessário agir com bastante 

discrição para não sermos inconvenientes. 
 

QUESTÃO 09 

No trecho de Clarice Lispector, foram suprimidos alguns 
elementos coesivos. Assinale a opção que completa 
corretamente, respectivamente, os espaços em branco. 
 
“É curioso __________ não sei dizer quem sou. Quer dizer, 
sei-o bem, __________ não posso dizer. __________ tenho 
medo de dizer __________ no momento em que tento falar 
não só não exprimo o que sinto como o que sinto se 
transforma lentamente no que eu digo.” 
 
A) Que; porém; No entanto; portanto; 
B) Como; mas; sobretudo; porque; 
C) Que; portanto; sobretudo; porque; 
D) Como; porém; embora; que; 
E) Como; logo; sobretudo; porque. 
 

QUESTÃO 10 

Marque a opção em que há erro de concordância: 
 
A) Já são mais de dez horas da noite; 
B) Ou o candidato do governo ou o da oposição ganhará 

a eleição; 
C) Confrontaram-se Brasil e Itália nas semifinais dos 

jogos; 
D) Entrou em campo o técnico e os jogadores; 
E) Faziam cinco anos depois daquela tragédia. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 11 

Considere a afirmação: “Se você vier então eu vou”. Uma 
afirmação equivalente a essa é: 
 
A) “Se você não vier então eu não vou”; 
B) “Se você vier eu não vou”; 
C) “Se eu for então você veio”; 
D) “Se eu não for então você veio”; 
E) “Se eu não for então você não veio”. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 12 

A negação da proposição “Não é verdade que meu filho 
não tem caráter” é: 
 
A) “Meu filho tem caráter”; 
B) “Meu filho não tem caráter”; 
C) “É verdade que meu filho tem caráter”; 
D) “É verdade que meu filho precisa ter caráter”; 
E) “Meu filho não é homem”. 
 

QUESTÃO 13 

Numa oficina estão três carros de três amigos. Um dos 
carros é branco, outro carro é azul e outro carro é 
vermelho. Os donos desses carros estão um com camisa 
branca, um com camisa azul e outro com camisa 
vermelha. Pedro está usando uma camisa da cor de seu 
carro. Sabe-se que nem o carro nem a camisa de Gabriel 
é vermelha. Se a camisa de Vinícius é azul então: 
 
A) O carro de Pedro é Azul e o de Gabriel é Branco; 
B) A camisa de Gabriel é azul e a de Pedro é Branca; 
C) O carro de Pedro é Azul e a camisa de Gabriel é 

Branca; 
D) A camisa de Pedro é vermelha e a de Gabriel é branca; 
E) O carro de Vinícius é branco e o carro de Pedro é 

Vermelho. 
 

QUESTÃO 14 

Considere um número inteiro e positivo ABC, em que A, 
B e C representam os algarismos das centenas, dezenas 
e unidades, respectivamente. Sabendo que a diferença 
ABC – CBA = 297 então podemos concluir que: 
 
A) A = C + 3; 
B) A = C – 2; 
C) A = C + 1; 
D) A = C – 3; 
E) A = C + 2. 
 

QUESTÃO 15 

Se todos os meus filhos gostam de sorvete, alguns de 
meus filhos gostam de pizza e nem todas as pessoas que 
gostam de pizza também gostam de sorvete então se 
Pedro: 
 
A) Gosta de pizza então ele gosta de sorvete; 
B) Pedro não gosta de pizza; 
C) Gosta de sorvete e de pizza então ele é meu filho; 
D) Gosta de pizza e é meu filho então ele gosta de 

sorvete; 
E) Gosta de sorvete então ele gosta de pizza. 
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ATUALIDADES 
 

QUESTÃO 16 

As afirmações abaixo referem-se a um tema presente 
nas notícias que circulam na imprensa de todo o país 
atualmente: a realização de um Plebiscito. 
 
I. A Constituição Federal prevê duas formas de 

consulta à população para questões gerais: plebiscito 
e referendo; 

II. Só o Congresso Nacional pode convocar um 
plebiscito através de decreto legislativo; 

III. Quem define como e de que forma o plebiscito é feito 
é o Congresso Nacional; 

IV. Plebiscitos servem a questões objetivas e são 
adequados para que os eleitores digam “sim” ou 
“não” para um determinado projeto, sendo o voto 
obrigatório como em qualquer eleição. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras apenas as afirmações I, II e III; 
B) Somente a afirmação I é verdadeira; 
C) Somente a afirmação II é verdadeira; 
D) Todas as afirmações são falsas; 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 17 

"Criado com o objetivo de estabilizar a economia 
brasileira, o Plano Real completa 19 anos. O plano foi 
desenhado pelo então ministro da Fazenda, Fernando 
Henrique Cardoso, durante o governo Itamar Franco, 
com a ajuda de economistas renomados, como André 
Lara Resende, Pedro Malan, Gustavo Franco, Pérsio 
Arida, Edmar Bacha, entre outros. O novo plano, que 
estabelecia uma nova moeda (o real), conseguiu aquilo 
que inúmeros outros planos econômicos fracassaram: 
acabou com a hiperinflação..” 
 
Sobre o Plano Real, NÃO é correto afirmar: 
 
A) O Plano Real era baseado em três pilares: a 

liberalização comercial, câmbio fixo e desindexação; 
B) A abertura comercial do país ao capital estrangeiro 

fez com que o país começasse a participar do 
comércio internacional e ganhasse alguma 
competitividade, devido à concorrência com produtos 
estrangeiros; 

C) A desindexação da economia fez com que os 
mecanismos de repasse automático da inflação, como 
gatilhos salariais, fossem reduzidos e permitissem a 
estabilização dos preços; 

D) O aumento das importações também marcou o 
período e foi viabilizado, sobretudo, pela manutenção 
do câmbio artificialmente desvalorizado. Com uma 
moeda mais forte, o Brasil importou mais e a oferta 
de produtos cresceu; 

E) O novo plano, que estabelecia uma nova moeda (o 
real), conseguiu aquilo em que inúmeros outros 
planos econômicos fracassaram: acabou com a 
hiperinflação. 

QUESTÃO 18 

“Os recentes protestos no Brasil colocaram os 
transportes públicos na agenda política do país. Após 
manifestações que pediam a redução do valor das 
tarifas, governos municipais cancelaram reajustes e 
congelaram os preços de ônibus, metrôs e trens em 
dezenas de cidades. Há também uma pressão para que 
os prefeitos tenham mais transparência na contratação 
das empresas que operam o setor e divulgue as 
planilhas de custos de serviços.” 
 
Analise as afirmações abaixo: 
 
I. A tarifa zero é a principal bandeira do Movimento 

Passe Livre (MPL), que desencadeou as passeatas em 
São Paulo e outras capitais. 

II. Segundo Eulina Nunes dos Santos, coordenadora do 
setor de Índices de Preços do IBGE, as manifestações 
de rua fizeram o comércio fechar suas portas por 
muitos dias. Comerciantes tiveram de baixar preços 
para recuperar o prejuízo, de acordo com ela. Essa 
situação contribuiu para a queda acentuada na 
inflação dos alimentos, de 0,31% em maio para 
0,04% em junho. 

III. A presença da seleção brasileira em Fortaleza 
provocou vários protestos contra a realização da 
Copa das Confederações no Brasil. As manifestações 
pelas ruas da capital cearense transcorreram de 
maneira pacífica, com a polícia apenas observando a 
movimentação dos participantes. 

 
Assinale a opção correta: 
 
A) São verdadeiras apenas as afirmações I e II; 
B) Somente a afirmação I é verdadeira; 
C) Somente a afirmação II é verdadeira; 
D) Todas as afirmações são falsas; 
E) Todas as afirmações são verdadeiras. 
 

Anotações 
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QUESTÃO 19 

Assinale a opção que contém erros nas informações 
apresentadas sobre o município de Eusébio, Estado do 
Ceará: 
 
A) Eusébio é um município brasileiro do Estado do 

Ceará. Localiza-se na Região Metropolitana de 
Fortaleza. Tem 79 km² de extensão e uma população 
estimada em 46 mil habitantes, segundo o último 
censo do IBGE; 

B) O topônimo Eusébio é uma alusão ao ex-Ministro da 
Justiça e Senador Eusébio de Queirós, autor da lei que 
extinguiu o tráfico de escravos no Brasil; 

C) A partir de Fortaleza o acesso ao município, pode ser 
feito por via terrestre através da rodovia 
Fortaleza/Aquiraz (CE 060). As demais lugarejos, 
sítios e fazendas são acessíveis (com franco acesso 
durante todo o ano) através de estradas asfaltadas ou 
carroçáveis; 

D) A maior concentração populacional encontra-se na 
zona urbana. A sede do município dispõe de 
abastecimento de água, fornecimento de energia 
elétrica, serviço telefônico, agência de correios e 
telégrafos, serviço bancário, hospitais, hotéis e ensino 
de 1° e 2° graus; 

E) Localizado a 15 minutos de Fortaleza, o município do 
Eusébio vem se consolidando pelo seu 
desenvolvimento social e econômico, atraindo 
principalmente empresas da área de construção civil, 
comércio e serviços. São mais de 3 mil empresas, 
sendo 150 indústrias de grande porte instaladas nos 
seus três polos industriais (dois deles no bairro 
Jabuti/Pedras, onde está localizada a Fábrica 
Fortaleza, e um na área central (Grande Sede). 

 

Anotações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 
Assinale a única opção INCORRETA: 
 
A) Nelson Mandela foi um líder rebelde e, 

posteriormente, presidente da África do Sul de 1994 
a 1999. Seu nome verdadeiro é Rolihlahla Madiba 
Mandela. Principal representante do movimento 
antiapartheid, considerado pelo povo um guerreiro 
em luta pela liberdade, era tido pelo governo sul-
africano como um terrorista e passou quase três 
décadas na cadeia; 

B) Filho de um ilustre senador do império, José de 
Alencar cursou advocacia, mas logo tornou-se 
político, jornalista e escritor. Foi nessa última 
atividade que obteve maior destaque para a 
posteridade. Considerado o maior cronista brasileiro, 
Alencar criou uma literatura nacionalista, 
empregando um vocabulário e uma sintaxe típicos do 
Brasil e evitando o estilo lusitano, que até então 
prevalecia na literatura aqui produzida; 

C) Luís Inácio Lula da Silva é uma das mais expressivas 
figuras políticas da História do Brasil. Numa 
trajetória ímpar, de torneiro mecânico, que possui 
apenas o primário e líder sindical, chegou à 
Presidência da República, eleito em 2002. Foi líder 
das primeiras movimentações operárias no ABC 
paulista – o mais importante centro industrial 
brasileiro, após o golpe militar de 1964 –, bem como 
das grandes concentrações na Vila Euclides, em São 
Bernardo do Campo. Foi presidente do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, 
fundou o Partido dos Trabalhadores (PT) e, depois de 
29 anos sem eleições diretas no Brasil, concorreu 
pela primeira vez à Presidência da República; 

D) Décimo-primeiro filho de uma família de treze 
irmãos, Hélder Pessoa Câmara era filho de um 
jornalista e de uma professora. Aos quatorze anos 
entrou no Seminário da Prainha de São José, em 
Fortaleza, onde cursou filosofia e teologia.  Em 1931 

ordenou-se sacerdote. Foi nomeado logo depois 
diretor do Departamento de Educação do Estado do 
Ceará, exercendo este cargo por cinco anos. Mudou-
se então para o Rio de Janeiro, onde se destacou no 
desempenho de atividades sociais; 

E) Luiz Gonzaga do Nascimento era filho de Januário 
José Santos, lavrador e sanfoneiro, e de Ana Batista de 
Jesus, agricultora e dona de casa. Nasceu na cidade de 
Exu, Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912. 
Desde criança se interessou pela sanfona de oito 
baixos do pai, a quem ajudava tocando zabumba e 
cantando em festas religiosas, feiras e forrós. Luiz 
Gonzaga morreu em Recife (PE), em 2 de agosto de 
1989. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Lei aprovada após ações do Movimento da Reforma 
Sanitária que garante a participação da comunidade no 
gerenciamento do SUS: 
 
A) Lei 8080/90; 
B) Lei 8142/90; 
C) Lei 8220/89; 
D) Lei 6030/04; 
E) Lei 7436/91. 
 

QUESTÃO 22 

Princípio do SUS que consolida a municipalização das 
ações de saúde, tornando o município o gestor 
administrativo e financeiro do SUS: 
 
A) Universalidade; 
B) Hierarquização; 
C) Equidade; 
D) Descentralização; 
E) Integralidade. 
 

QUESTÃO 23 

Norma Operacional Básica que garantia o repasse de 
verbas para o SUS de acordo com a produtividade, que 
acabou gerando má qualidade na atenção à saúde: 
 
A) NOB 98; 
B) NOB 90; 
C) NOB 91; 
D) NOB 96; 
E) NOB 93. 
 

QUESTÃO 24 

Nível de Atenção à Saúde composto por rede 
especializada de serviços e pequenos hospitais: 
 
A) Nível secundário; 
B) Nível geral; 
C) Nível primário; 
D) Nível complexo; 
E) Nível terciário. 
 

QUESTÃO 25 

Sistema de Informação em Saúde quantitativo, criado 
em 1991, que regula a ordenação do pagamento dos 
serviços ambulatoriais por procedimentos: 
 
A) SIM; 
B) SINASC; 
C) SIH; 
D) SINAN; 
E) SIA. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 

Ao verificar a frequência respiratória de um paciente de 
36 anos, o técnico de enfermagem observa que o mesmo 
apresenta 30 mrpm, indicando que o mesmo encontra-
se: 
 
A) Hiperpneico; 
B) Ortopneico; 
C) Eupneico; 
D) Apneico; 
E) Hipopneico. 
 

QUESTÃO 27 

Complicação relacionada à terapia intravenosa em que 
ocorre edema local, desconforto, diminuição do volume 
de infusão devido ao deslocamento do cateter venoso e 
resulta na troca do local de punção com elevação do 
membro afetado: 
 
A) Flebite; 
B) Infiltração; 
C) Embolia; 
D) Infecção; 
E) Trombose. 
 

QUESTÃO 28 

No cuidado básico do paciente o banho onde se imerge o 
paciente em água com bicarbonato de sódio ou aveia ou 
amido de milho com o objetivo de aliviar prurido é 
chamado: 
 
A) Banho de assento; 
B) Banho de toalha; 
C) Banho de esponja; 
D) Banho medicamentoso; 
E) Banho de sacola. 
 

QUESTÃO 29 

Foi prescrita hidratação venosa de 1L de soro fisiológico 
em 12hs, quantas microgotas devem ser infundidas por 
minuto? 
 
A) 80; 
B) 27; 
C) 83; 
D) 28; 
E) 90. 
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QUESTÃO 30 

Após administração de medicamento intramuscular 
deve-se: 
 
A) Reencapar a agulha com as duas mãos para descartá-

la; 
B) Quebrar a agulha apoiando em superfície e colocar no 

lixo; 
C) Desconectar a seringa da agulha, colocar seringa em 

lixo comum; 
D) Desprezar em lixo infectante o material utilizado no 

paciente; 
E) Colocar seringa e agulha na caixa para material 

perfurocortante. 
 

QUESTÃO 31 

Segundo a Lei do exercício profissional de Enfermagem 
cabe especialmente ao técnico de enfermagem: 
 
A) Participar da orientação e supervisão do trabalho de 

Enfermagem em grau auxiliar; 
B) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas 

específicos nos pacientes; 
C) Executar prontamente ações de tratamento simples, 

intermediárias e especializadas; 
D) Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente 

acamado ou incapaz; 
E) Organizar e dirigir os serviços de enfermagem e suas 

atividades técnicas e auxiliares. 
 

QUESTÃO 32 

De acordo com o novo Código de Ética de Enfermagem é 
considerada uma infração leve: 
 
A) A infração que causar dano letal a terceiro com ou 

sem causa geradora do ato; 
B) A infração que gerar inconveniente moral ou dano 

físico incapacitante transitório; 
C) A infração que resultar em perda de capacidade física 

ou mental permanente; 
D) A infração que ofender a integridade física, mental ou 

moral, sem causar debilidade; 
E) A infração que atingir diretamente empresas ou 

entidades privadas de direito. 
 

QUESTÃO 33 

Na atuação da enfermagem a falta de prática ou 
conhecimento sobre questões básicas do exercício da 
profissão é chamada de: 
 
A) Atenuante; 
B) Imperícia; 
C) Imprudência; 
D) Negligência; 
E) Agravante. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 34 

Na Política Nacional de Humanização o fortalecimento 
de trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a 
transdisciplinaridade e a grupalidade é considerado(a): 
 
A) Um marco de implantação; 
B) Uma prioridade específica; 
C) Um princípio norteador; 
D) Uma abordagem decisória; 
E) Uma diretriz organizativa. 
 

QUESTÃO 35 

Dentro da estratégia Humaniza SUS, o acolhimento com 
classificação de risco nos serviços de urgência perante a 
equidade no atendimento. Qual é a área composta por 
uma sala de retaguarda para pacientes já estabilizados, 
porém que ainda requerem cuidados especiais: 
 
A) Amarela; 
B) Vermelha; 
C) Azul; 
D) Verde; 
E) Roxa. 
 

QUESTÃO 36 

Na assistência ao paciente com suspeita de Influenza 
H1N1 deve-se utilizar precaução do tipo: 
 
A) Padrão; 
B) Aerossol; 
C) Contato; 
D) Reversa; 
E) Gotícula. 
 

QUESTÃO 37 

A higienização das mãos com álcool-gel é uma medida 
relevante para o controle de infecções, portanto a 
fricção do produto a pele deve levar uma quantidade de 
tempo suficiente para ativar a ação da substância. Por 
quanto tempo deve-se friccionar o álcool-gel nas mãos 
para que tenha o efeito esperado: 
 
A) 1 minuto; 
B) 10 segundos; 
C) 30 segundos; 
D) 2 minutos; 
E) 15 segundos. 
 

QUESTÃO 38 

Tecnologia desenvolvida para minimizar ao máximo a 
ocorrência de acidentes com material perfurocortante 
em profissionais de saúde: 
 
A) Raio laser; 
B) Travas e alarmes; 
C) Materiais descartáveis; 
D) Práticas cotidianas seguras; 
E) Dispositivos de segurança. 
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QUESTÃO 39 

Recentemente a sequencia do Suporte Básico de Vida foi 
alterada, a primeira ação do socorrista caso a vítima 
encontre-se sem pulso é: 
 
A) Verificar a ventilação; 
B) Iniciar as compressões; 
C) Auxiliar a circulação; 
D) Desfibrilar o paciente; 
E) Chamar socorro. 
 

QUESTÃO 40 

Havendo intoxicação por substância química corrosiva o 
socorrista deve ter cuidado de: 
 
A) Oferecer 500mL de água; 
B) Posicionar o paciente em pé; 
C) Medicar conforme os sintomas; 
D) Não induzir o vômito; 
E) Manter o paciente a acordado. 
 

QUESTÃO 41 

Seguindo o calendário da consulta na puericultura, uma 
criança que compareceu ao acompanhamento aos 6 
meses, sendo verificado que seu crescimento e 
desenvolvimento está evoluindo bem, terá sua consulta 
de retorno marcada para quando estiver com: 
 
A) 9 meses; 
B) 12 meses; 
C) 8 meses; 
D) 15 meses; 
E) 7 meses. 
 

QUESTÃO 42 

No planejamento familiar a mulher tem acesso à 
informação sobre os vários métodos contraceptivos 
existentes e tem acompanhamento profissional para 
escolher o método mais indicado para sua situação. 
Método contraceptivo comportamental que tem até 
20% de falha: 
 
A) Diafragma; 
B) DIU; 
C) Pílulas combinadas; 
D) Ogino Knaus; 
E) Preservativo. 
 

QUESTÃO 43 

Na consulta de pré-natal uma primípara de 30 semanas 
apresentou pressão arterial de 150/100 mmHg além de 
proteinúria. Esses sinais e sintomas podem indicar: 
 
A) Diabetes; 
B) Pré-eclâmpsia; 
C) Eclâmpsia; 
D) Hipotensão; 
E) Trabalho de parto. 
 
 

QUESTÃO 44 

É considerado um sinal de alerta em caso de dengue: 
 
A) Polidpsia e poliúria; 
B) Esplenomegalia rígida; 
C) Pressão diferencial ≤20mmHg; 
D) Insuficiência cardíaca congestiva; 
E) Hiponatremia sérica. 
 

QUESTÃO 45 

A introdução de alimentação mista para crianças deve-
se dá após os: 
 
A) 4 meses; 
B) 12 meses; 
C) 7 meses; 
D) 6 meses; 
E) 2 meses. 
 

QUESTÃO 46 

Qual a idade máxima que uma criança pode ter para 
tomar a 1ª dose da vacina Rotavírus? 
 
A) 3 meses e 1 semana; 
B) 4 meses; 
C) 1 mês e 15 dias; 
D) 5 meses e 1 semana; 
E) 2 meses e 15 dias. 
 

QUESTÃO 47 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa de 
evolução lenta que pode ser transmitida: 
 
A) Por meio da mordida de rato; 
B) Pela picada do inseto flébotomo; 
C) Pela pessoa doente não tratada; 
D) Por água ou solo contaminados; 
E) Por condições precárias de higiene. 
 

QUESTÃO 48 

Paciente diabética chega a Unidade de Saúde para 
atendimento, médico prescreve administração de 
insulina regular e NPH imediatamente, o técnico de 
enfermagem visando o melhor para o paciente: 
 
A) Administra fazendo a troca de seringas mantendo a 

mesma agulha; 
B) Administra primeiro a NPH e depois a regular uma 

em cada membro; 
C) Aspira a NPH, soro fisiológico e depois a regular, 

misturando-os; 
D) Aspira as duas em frascos diferentes após administra 

no mesmo acesso; 
E) Aspira a regular e depois a NPH na mesma seringa, 

após administra. 
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QUESTÃO 49 

Doença sexualmente transmissível causada pelo 
Treponema pallidum, que tem evolução sisitêmica 
crônica com períodos de agudização e latência: 
 
A) Donovanose; 
B) Sífilis; 
C) Herpes; 
D) AIDS; 
E) Tricomoníase. 
 

QUESTÃO 50 

De acordo com a legislação vigente quais os 
profissionais de saúde podem proceder a coleta do 
Papanicolau, sendo devidamente treinados? 
 
A) Técnicos e Auxiliares de enfermagem; 
B) Enfermeiros e Técnicos de enfermagem; 
C) Médicos e Fisioterapeutas;  
D) Médicos e Auxiliares de enfermagem; 
E) Enfermeiros e Médicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 







