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Cargo: Enfermeiro 
 
Língua Portuguesa 
 
01. Assinale a alternativa que dê a função sintática dos termos sublinhados, respectivamente, na frase: “E quando o amor ao 

dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu.”  
a) Complemento nominal, objeto indireto, predicativo do sujeito, adjunto adverbial. 
b) Adjunto adnominal, objeto direto, predicativo do sujeito, adjunto adnominal. 
c) Complemento nominal, objeto direto, predicativo do objeto, adjunto nominal. 
d) Adjunto adverbial, objeto indireto, predicativo do objeto, adjunto adverbial. 
 
02.  Assinale a alternativa que contenha substantivos, respectivamente: heterônimo, sobrecomum e epiceno. 
a) Dentista, zangão, boi. 
b) Testemunha, pessoa, tatu. 
c) Ator, cliente, cavalo. 
d) Homem, vítima, onça. 
 

Leia atentamente a música abaixo para responder as questões de 03 a 05: 
 

Foi com meu pai 
Composição: Jorge Pontes 

Sempre ouvi dizer que homenagem é pra quem já morreu. 
Toda uma vida para ser lembrado só quando se vai para eternidade. 
Quero saber, quem foi que disse essa barbaridade? 
Quero fazer a minha homenagem com meu pai ainda comigo. 
Porque esperar a morte traiçoeira, não tem que ser de forma derradeira. 
Se ele já merece por tudo que fez. 
Eu vejo ainda no meu velho pai aquele símbolo de fortaleza. 
Um homem sábio com muita destreza e que no ofício não tinha moleza. 
Com seu jeitão simples transparente. 
Só de conversar dava pra perceber que aquele ali era gente decente. 
Com passos, largos foi alcançando tudo que queria, 
ligeiramente eu já aprendia qual a era a receita da felicidade. 
No vocabulário, não existia a palavra fiado,  
com ele tudo era na hora, pago no dinheiro vivo timtim por timtim. 
E é por isso que esse caboclo vai ser para mim um grande exemplo de honestidade, 
seja aqui comigo ou na posteridade. 
REFRÃO: 
Foi com meu pai que aprendi sempre a falar a verdade. 
E mesmo ainda tendo pouca idade aprendi que era feio mentir. 
Foi com meu pai que aprendi tudo bem direitinho,  
e que apesar da vida ter espinhos o mais gostoso é saber desviar. 
Foi com meu pai, que sempre foi um grande conselheiro,  
dizia filho um homem que tem nome não precisa de dinheiro. 
 
03.  No trecho “No vocabulário não existia a palavra fiado, com ele tudo era na hora, pago no dinheiro vivo timtim por timtim”, o 

compositor deixou explícito que:  
a) O seu pai não fazia nenhum tipo de dívida, pagando tudo à vista. 
b) Seu pai não conseguia pronunciar a palavra “fiado”. 
c) O seu pai não fazia nenhum tipo de dívida, no entanto, parcelava o pagamento. 
d) O seu pai, às vezes, tinha que parcelar a dívida. 
 
04. Qual frase abaixo não está de acordo com a canção “Foi com meu pai”? 
a) Só devemos fazer homenagem para as pessoas que já morreram. 
b) O autor quis dizer que seu pai pagava cada centavo daquilo que adquiria. 
c) Aprendeu com o seu pai que é feio mentir. 
d) O autor quis mostrar o quanto seu pai era um homem sábio. 
 
05.  Quando o compositor cita: “E é por isso que esse caboclo vai ser para mim um grande exemplo de honestidade seja aqui comigo 

ou na posteridade”, ele quis demonstrar que:  
a) Após a morte de seu pai, ele deixará de ser seguido como exemplo de honestidade. 
b) Seu pai já está com os dias contados. 
c) Que mesmo após a morte, seu pai continuará sendo um exemplo de honestidade. 
d) Que mesmo após a morte, seu pai será lembrado em homenagens de outros compositores. 
 
06. Indique a alternativa que não apresenta erro de regência: 
a) São poucos os recursos que você dispõe para eu poder agir com eficácia. 
b) É esta a música de que você mais gosta? 
c) Solicitamos aos senhores funcionários de que evitem faltas e atrasos inúteis. 
d) Deverão haver vários conflitos no próximo debate entre os políticos. 
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07. Observe a tirinha abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

 
Disponível em <http://blog.drpepper.com.br/>  

 
a) Os amigos adoram a tecnologia, assim possuem o mesmo celular. 
b) O primeiro personagem critica o modelo do celular do segundo personagem por ter formato maior que o dele, mas acaba 

colocando uma capa e tornando-o chamativo. 
c) O segundo personagem prefere o Galaxy S4, porque além de ser um excelente aparelho, consegue colocá-lo no seu bolso e nem 

precisa de capa para protegê-lo. 
d) O primeiro personagem prefere o Iphone, porque o mercado possui mais modelos de capa para esse aparelho. 

 
08. Assinale a única alternativa em que não há verbo impessoal: 
a) Durante o mês de janeiro, choveu muito. 
b) Faz sempre muito calor no nordeste brasileiro. 
c) Está muito frio aqui! 
d) Chovem balas nos tiroteios das favelas do Rio. 
 
09. Leia atentamente o poema e assinale a alternativa que classifica corretamente os advérbios grifados: 

 
Poema só para Jaime Ovalle 

 
Quando hoje acordei, ainda fazia escuro. 
(Embora a manhã já estivesse avançada).  
Chovia.  
Chovia uma triste chuva de resignação. 
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite.  
Então me levantei,  
Bebi o café que eu mesmo preparei,  
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando... (grifos nossos)  
- Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei. (idem)  

 
Manuel Bandeira 

 
a) Tempo, tempo, modo. 
b) Tempo, lugar, afirmação. 
c) Lugar, intensidade, modo. 
d) Afirmação, tempo, intensidade. 
 
10. Assinale a alternativa que contém pela ordem, o nome do processo de formação das seguintes palavras: indispor, desvalorização, 
vinagre. 
a) Derivação por prefixação, derivação por prefixação e sufixação, composição por aglutinação. 
b) Derivação por sufixação, derivação parassintética, composição por justaposição. 
c) Derivação regressiva, derivação por prefixação e sufixação, derivação imprópria. 
d) Composição por justaposição, derivação parassintética, derivação regressiva. 
 
11. Relacione os sinônimos nas duas colunas abaixo e assinale a resposta correta: 
 

(1) Transformação 
(2) Voz 
(3) Falso 
(4) Raça 
(5) Homem 
 
 
 
 
 

(   ) Fonologia 
(   ) Pseudópodes 
(   ) Antropologia 
(   ) Etnografia 
(   ) Metamorfose 
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a) 5, 4, 3, 2, 1. 
b) 2, 3, 5, 4, 1. 
c) 2, 3, 4, 1, 5. 
d) 3, 1, 2, 4, 5. 
 
12. Leia as frases: 
 
I- Se nós ___________________, __________________ uma oportunidade a ela. 
II- Quando você _______________ a serenidade, ___________ condições de pensar melhor. 
III- Jamais ________ a verdade, se um dia souber; _______________ desiludida. 
 
Assinale a alternativa que preencha, respectivamente, as lacunas das frases de forma correta: 
a)  I- pudermos–daríamos.         II- manter – terá.          III- sabia – ficaria. 
b)  I- podéssemos – daremos. II- manter – teria.          III- saberá – ficaria. 
c)  I- pudéssemos– daríamos. II- mantiver – terá.        III- soube – ficará. 
d)  I- pudéssemos – daremos. II- mantiver – teria.       III- soube – ficará. 

 
 
 

13. Em uma das frases, o artigo definido está empregado de forma incorreta. Em qual? 
a) Li essa reportagem em A Gazeta. 
b) Este é o autor cujo o livro foi premiado. 
c) A Bahia é um estado muito quente. 
d) Era o aluno mais estudioso da turma. 
 
14. Classifique sintaticamente a oração destacada no período abaixo e assinale a alternativa correta: 
“A mulher objetou-lhe que não havia lugar em casa para mais uma cadeira.” 
a) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
c) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
d) Oração subordinada substantiva predicativa. 
 
15. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras grafadas corretamente. 
a) Berinjela, expectativa, disfarçado, expremer, pexincha, disenteria. 
b) Majestoso, disfarse, empecilho, incinerar, bússula, beneficente. 
c) Expirar, mecha, exeder, exceção, rebuliço, esperimentar. 
d) Assessoria, xingar, sargento, cerejeira, expoente, obcecado. 
 
16. Assinale a alternativa em que a acentuação não foi utilizada corretamente. 
a) Álbum, órfã, mártir, lampâda, monossílabo, advérbio. 
b) Bônus, nível, tônico, circunfléxo, táxi, família. 
c) Enxáguo, paróxitona, lâmpada, matemática, inglês, código. 
d) Cronológico, tráfego, caráter, faísca, biquíni, herói.  
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. O atendimento à criança engloba a sequência de ações ou 
medidas preventivas direcionadas desde antes do nascimento 
até os 05 anos de idade, com isso as equipes da UBS poderá 
captar essas crianças através de; exceto: 
a) Visita domiciliar à puérpera e ao RN nos primeiros 07 a 10 

dias após a alta hospitalar. 
b) Pela Declaração de Nascidos Vivos (via rosa). 
c) Agendamento realizado por profissional da Maternidade por 

telefone. 
d) Visita domiciliar realizado pela equipe multiprofissional: 

enfermeiro, psicólogo e assistente social. 
 
18. Para o incentivo ao aleitamento materno, o mesmo deve 
ser oferecido exclusivamente para a criança até os primeiros 
06 meses de idade (água e chás não devem ser oferecidos).  
São consideradas como vantagens do aleitamento materno; 
exceto: 
a) Nutricionais: É um alimento fisiologicamente perfeito para o 

bebê; a maioria das mulheres produz leite em quantidade e 
qualidade adequada às necessidades do seu bebê. 

b) Imunológicas: Protege a criança contra infecções, 
principalmente do aparelho digestivo, pois retarda a 
exposição da criança a possíveis contaminações 
alimentares em ambientes desfavoráveis. 

 
 

c) Psicológicas: Estabelece relação afetiva mãe-filho positiva. 
d) Planejamento Familiar: Método eficaz de nova gravidez, de 

modo que não é preciso orientar a mãe para usar outros 
métodos contraceptivos. 

 
19. Nas representações gráficas de crescimento, o 
crescimento pode ser representado por meio de dois tipos de 
curvas: 
_________________________________________________e
a_________________________________________________
_______________________________: 
a) A curva de distância ou de crescimento longitudinal e a 

curva de velocidade de crescimento. 
b) Curva de estatura antropométrica e a curva de crescimento 

mensal. 
c) Curva de peso semanal e a curva longitudinal de velocidade 

mensal. 
d) Curva de distância de velocidade e a curva de crescimento 

anual. 
  
20. São considerados fatores extrínsecos que influenciam o 
crescimento; exceto: 
a) Infecções – é essencial que as crianças sejam imunizadas 

para que se evite a ocorrência das doenças 
imunopreviníveis. 

b) Alimentação – a criança até cinco anos requer cuidados 
específicos com sua alimentação. 
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c) Higiene – a higiene adequada da criança, dos alimentos, do 
ambiente e de todos aqueles que lidam com ela são 
fatores essenciais para seu bom crescimento. 

d) Cuidados básicos com a criança – a criança pequena 
precisa estabelecer auto dependência com os pais, e 
conhecer melhor o mundo que a rodeia. 

 
21. O Marasmo é considerado como um dos sinais clínicos 
dos casos graves de desnutrição. É considerado 
manifestações clínicas do Marasmo; exceto: 
a) Magreza extrema e atrofia muscular. 
b) Perda intensa de tecido subcutâneo. 
c) Abdômen proeminente devido à magreza. 
d) Edema generalizado e bulemia. 
 
22. São considerados como momentos do Projeto Terapêutico 
Singular; exceto: 
a) O diagnóstico – que deverá conter uma avaliação orgânica, 

psicológica e social, que possibilite uma conclusão a 
respeito dos riscos e da vulnerabilidade do usuário. 

b) Definição de metas - uma vez que a equipe faz 
diagnósticos, ela faz propostas de curto, médio e longo 
prazo, que serão negociadas com o Sujeito doente pelo 
membro da equipe que tiver um vínculo melhor. 

c) Divisão de responsabilidades: é importante definir as 
tarefas de cada um com clareza. 

d) Credenciamento – momento que se discutirá aspectos e 
propostas de atendimentos das equipes e famílias. 

 
23. A Integralidade e Hierarquização, e a territorialização, são 
princípios incorporados em qual sistema? 
a) Sistema Operacional de Saúde. 
b) Sistema de Ação e Prevenção à Saúde. 
c) Sistema Único de Saúde. 
d) Sistema Integrado de Saúde. 
 
24. Dentro dos principais programas da Atenção Primária a 
serem executadas pelas Estratégias Saúde da Família, são 
considerados programas de atenção à saúde da criança; 
exceto: 
a) Imunização - realização de esquema vacinal básico e busca 

ativa de faltosos. 
b) Assistência às doenças prevalentes entre elas as diarreicas 

em crianças menores de cinco anos. 
c) Vigilância nutricional com acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento, promoção ao aleitamento materno. 
d) Ação educativa para controle de risco como obesidade, 

vida sedentária, tabagismo além da prevenção de 
patologias bucais. 

 
25. Para além da enfermagem geral existem ainda as 
especialidades em enfermagem, segundo Conselho Federal 
de Enfermagem em sua Resolução 290/04: 
I – Desenhista/Projetista. 
II- Centro Cirúrgico. 
III- Sexologia Humana. 
IV- Terapia Intensiva (UTI). 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas II, III e IV. 
b) Apenas II e IV. 
c) Nenhuma das afirmativas. 
d) Todas as afirmativas. 
 
26. São ferramentas utilizadas na organização e o 
desenvolvimento do processo de trabalho do NASF; exceto: 
a) Apoio Matinal - A expressão “apoio” constitui-se como 

centro de contrato do NASF, e remete à concessão de 
uma metodologia de gestão denominada apoio matinal. 

b) Clínica Ampliada - A proposta de Clínica Ampliada se 
direciona a todos os profissionais que fazem clínica, ou 
seja, os profissionais de saúde na sua prática de atenção 
aos usuários. 

c) Projeto Terapêutico Singular (PTS) - Constitui-se em um 
conjunto de propostas de condutas terapêuticas 
articuladas, direcionadas a um sujeito individual ou 
coletivo, realizada por uma equipe interdisciplinar, com 
apoio matricial se necessário. 

d) Projeto de Saúde no Território (PST) - Pretende ser uma 
estratégia das equipes de SF e do NASF, para 
desenvolver ações efetivas na produção da saúde em um 
território articulando os serviços de saúde com outros 
serviços e políticas sociais, de forma a investir na 
qualidade de vida e na autonomia das comunidades. 

 
27. Conforme a DECISÃO COREN-SP/DIR/008/1999, que 
Normatiza a Implementação da Sistematização da Assistência 
de Enfermagem - SAE - nas Instituições de Saúde, no âmbito 
do Estado de São Paulo, é privativo de enfermeiro a Consulta 
de enfermagem que compreendem quais das etapas abaixo? 
a) Histórico (entrevista), exame físico, diagnóstico, prescrição 

e evolução de enfermagem. 
b) Exame físico, histórico (entrevista), prescrição, diagnóstico 

e evolução de enfermagem. 
c) Histórico (entrevista), diagnóstico, prescrição, exame físico 

e evolução de enfermagem. 
d) Exame físico, evolução de enfermagem, histórico 

(entrevista), diagnóstico e prescrição. 
 
28. Ao sofrer um acidente ou uma doença do trabalho, que 
gere incapacidade para a realização das atividades 
laborativas, o trabalhador celetista deverá ser encaminhado à 
Perícia Médica do INSS quando o problema de saúde 
apresentada necessitar de um afastamento do trabalho por 
período superior a _________________. O pagamento dos 
primeiros_______________ de afastamento é de 
responsabilidade do empregador. 
a) 14 dias, 14 dias. 
b) 15 dias, 10 dias. 
c) 15 dias, 15 dias. 
d) 10 dias, 15 dias. 
 
29. Para o INSS, o instrumento de notificação de acidente ou 
doença relacionada ao trabalho é a 
__________________________________________________
______que deverá ser emitida pela empresa até 
__________________________________seguinte ao do 
acidente. 
a) Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), o primeiro 

dia útil. 
b) Comunicação de Prevenção de Acidente do Trabalho 

(CPAT), o quinto dia útil. 
c) Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), o quinto dia 

útil. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
30. São Ações em Saúde do Trabalhador a serem 
desenvolvidas no nível local de saúde pelo Enfermeiro; 
exceto: 
a) Notificar acidentes e doenças do trabalho, por meio de 

instrumentos de notificação utilizados pelo setor saúde. 
b) Planejar e participar de atividades educativas no campo da 

Saúde do Trabalhador. 
c) Programar e realizar ações de assistência básica e de 

vigilância à Saúde do Trabalhador. 
d) Prover assistência médica ao trabalhador com suspeita de 

agravo à saúde causado pelo trabalho, encaminhando-o a 
especialistas ou para a rede assistencial de referência 
(distrito/município/ referência regional ou estadual), quando 
necessário. 

 
31. As doenças relacionadas ao trabalho referem-se a um 
conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde dos 
trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados por 
fatores de risco presentes nos locais de trabalho. 
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Tradicionalmente, os riscos presentes nos locais de trabalho 
são classificados em: 
a) Agentes físicos, químicos e biológicos. 
b) Doenças transmissíveis, estresses e depressão. 
c) Agentes biológicos, estresses e depressão. 
d) Agentes físicos, químicos e doenças transmissíveis. 
 
32. O trabalho tem sido reconhecido como importante fator de 
adoecimento, de desencadeamento e de crescente aumento 
de distúrbios psíquicos. São fatores do trabalho que podem 
gerar ou desencadear distúrbios psíquicos: 
a) Cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento. 
b) A organização do trabalho: estruturação hierárquica, divisão 

de tarefa, jornada, ritmo, trabalho em turno, intensidade, 
monotonia, repetitividade, responsabilidade excessiva. 

c) Solicitar constantemente a carteirinha de vacinação para 
manter sua atualização. 

d) Plano de carreira para quem tiver maior produtividade. 
 
33. Para que haja controle das condições de risco para a 
saúde e melhoria dos ambientes de trabalho, é necessário o 
envolvimento das seguintes etapas, exceto: 
a) Identificação das condições de risco para a saúde 

presentes no trabalho. 
b) Caracterização da exposição e quantificação das condições 

de risco. 
c) Trabalho em hospitais e laboratórios, banco de sangue, 

sem uso completo de EPI’s. 
d) Implementação e avaliação das medidas adotadas. 
 
34. Entre os sistemas e bases de dados do Ministério da 
Saúde que devem incorporar informações de interesse da 
Saúde do Trabalhador, é considerado como principal sistema:  
a) Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). 
b) Sistema de Informações de Agravos de Notificação 

(SINAN). 
c) Sistema de Informações da Atenção Básica (SIAB). 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
35. De acordo com a Portaria N° 198/GM/MS, poderão compor 
os Polos de Educação Permanente em Saúde para o SUS; 
exceto: 
a) Gestores estaduais e municipais de saúde e de educação. 
b) Universidades e instituições de ensino com cursos na área 

da saúde, incluindo as áreas clínicas e da saúde coletiva. 
c) Hospitais de Ensino e trabalhadores de saúde. 
d) Movimentos ligados a praticas religiosas e empresariais. 
 
36. Os Polos de Educação Permanente em Saúde para o SUS 
terão como funções; exceto: 
a) Identificar necessidades de formação e de desenvolvimento 

dos trabalhadores de saúde e construir estratégias e 
processos que qualifiquem a atenção e a gestão em saúde 
e fortaleçam o controle social no setor na perspectiva de 
produzir impacto positivo sobre a saúde individual e 
coletiva. 

b) Articular e estimular a transformação das práticas de saúde 
e de educação na saúde no conjunto do SUS e das 
instituições de ensino, tendo em vista a implementação 
das diretrizes curriculares nacionais para o conjunto dos 
cursos da área da saúde e a transformação de toda a rede 
de serviços e de gestão em rede-escola. 

c) Estabelecer a pactuação e a negociação permanente entre 
os atores das ações e serviços do SUS, docentes e 
estudantes da área da saúde. 

d) Descredenciar relações de políticas cooperativas com as 
outras articulações internacionais. 

 
37. Para qualquer atendimento de uma DST (das quais se 
excluem os casos de corrimento vaginal por vaginose 
bacteriana e candidíase de perfil epidemiológico de baixo risco 
para DST), deve ser oferecido um conjunto de ações 
essenciais complementares. São consideradas como ações 

essenciais complementares, as medidas gerais abaixo; 
exceto: 
a) Vacinar contra hepatite B, se a idade for < 30 anos (restrito 

por disponibilidade da vacina). 
b) Orientar a pessoa de que não há necessidade de concluir o 

tratamento se os sintomas ou sinais tiverem 
desaparecidos. 

c) Encorajar o paciente a comunicar a todos os seus parceiros 
(as) sexuais do último mês, para que possam ser 
atendidos e tratados. Fornecer ao paciente, cartões de 
convocação para parceiros (as) devidamente preenchidos. 

d) Após a cura, usar preservativo em todas as relações 
sexuais, caso não exista o desejo de engravidar, ou adotar 
outras formas de sexo mais seguro. 

 
38. O cancro duro é uma lesão erosada ou ulcerada, 
geralmente única, indolor,  com bordos endurecidos, fundo 
liso, brilhante e secreção serosa escassa. É acompanhada de 
adenopatia regional não supurativa, móvel, indolor e múltipla. 
Dentre estas lesões, as mais comuns são; exceto: 
a) Manchas eritematosas (roséolas), de aparecimento 

precoce, podendo formar exantema morbiliforme. 
b) Pápulas de coloração eritemato-acastanhada, lisas a 

princípio e posteriormente escamosas, conhecidas como 
sífilis papulosas. Sua localização nas superfícies palmo-
plantares sugere fortemente o diagnóstico de sífilis no 
secundarismo. 

c) Corrimento vaginal com odor fétido, mais acentuado após o 
coito e durante o período menstrual. 

d) Alopécia, mais observada no couro cabeludo e nas porções 
distais das sobrancelhas. 

 
39. São considerados fatores predisponentes da candidíase 
vulvovaginal; exceto: 
a) Gravidez, obesidade. 
b) Uso de contraceptivos orais de altas dosagens. 
c) Hábitos excessivos de higiene e vestuário leves (aumentam 

a ventilação e diminuem a umidade e o calor local). 
d) Uso de antibióticos, corticóides ou imunossupressores. 
 
40. A Tricomoníase é uma infecção causada pelo 
Trichomonas vaginalis, tendo como reservatório a cérvice 
uterina, a vagina e a uretra. Sua principal forma de 
transmissão é a sexual. Suas características clínicas são; 
exceto: 
a) Corrimento abundante, amarelado ou amarelo esverdeado, 

bolhoso. 
b) Prurido e/ou irritação vulvar. 
c) Sintomas urinários (anúria, colúria). 
d) Hiperemia da mucosa, com placas avermelhadas (colpite 

difusa e/ou focal, com aspecto de framboesa). 




