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Língua Portuguesa 
Para responder às questões de 1 a 5, leia o texto a 
seguir. 

 
Se te amo, não sei! 
Amar! se te amo, não sei. 
Oiço aí pronunciar 
Essa palavra de modo 
Que não sei o que é amar. 
Se amar, é sonhar contigo, 
Se é pensar, velando, em ti, 
Se é ter-te n’alma presente 
Todo esquecido de mi! 
Se é cobiçar-te, querer-te 
Como uma benção dos céus 
A ti somente na terra 
Como lá em cima a Deus; 
Se é dar a vida, o futuro, 
Para dizer que te amei: 
Amo; porém se te amo 
Como oiço dizer, – não sei. 

 
DIAS, Gonçalves. Poesia lírica e indianista. 1 ed. São 
Paulo: Ática, 2003, p. 199. 

 

01. Com base na 1ª estrofe do poema, é correto afirmar 
que o eu lírico 

 
A) tem convicção de que ama, mesmo não se 

sentindo amado. 
B) mostra-se inconstante em relação a seus 

sentimentos. 
C) considera o amor um sentimento indefinível. 
D) tem dúvidas acerca do que significa amar. 
E) nega a existência do amor. 
 

02. Considerando os traços estilísticos desse poema, 
identifique com V a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e 
com F, a(s) falsa(s): 

 
(   )  O poema é lírico, enfocando o amor a partir de 

uma visão romântica, comparando o ser amado a 
uma dádiva dos céus.  

(   )  O poema apresenta versos de métrica regular 
(7 sílabas), estruturado em forma de soneto.  

(   )  O poema caracteriza-se pelo tom subjetivista e 
sentimentalista, revelando a preocupação do eu 
lírico com os seus sentimentos.  

(   )  O poema foge à estética romântica, fazendo 
referência de forma explícita ao amor físico.  

 
A sequência correta é: 
 

A) VFVF 
B) VFFV 
C) FVVF 
D) VVFV 
E) FFVF 

 
 
 

03. No verso “Se amar, é sonhar contigo,”, a regência 
do verbo sonhar é a mesma do verbo destacado em: 
 

Assinale a alternativa correta 
 

A) “Que não sei o que é amar.”: 
B) “Se é pensar, velando, em ti,” 
C) “Se é cobiçar-te, querer-te” 
D) “Para dizer que te amei:”  
E) “Amo; porém se te amo” 

 

04. A relação sintático-semântica estabelecida pelos 
conectivos destacados nos versos a seguir está 
classificada corretamente em: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) “Amar! se te amo, não sei.”  (1ª estrofe)  –

Relação de condição 
B) “Se é ter-te n’alma presente” (2ª estrofe) – 

Relação de conseqüência 
C) “Como uma bênção dos céus” (3ª estrofe) – 

Relação de causa 
D) “Se é dar a vida, o futuro,”  (4ª estrofe) – Relação 

de concessão 
E) “Como oiço dizer, – não sei.” (4ª estrofe)  – 

Relação de conformidade 
 

05. Assinale a série de palavras cujos prefixos indicam 
negação, como em ‘ilógico'. 

 
A) inaproveitável / irremovível / irromper 
B) invalidar / inativo / ingerir 
C) irrestrito / improfícuo / imberbe 
D) ateu / incoercível / imerso 
E) incriminar / imiscuir / imanente 
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Para responder as questões de números 6 a 10, leia o 
texto a seguir.  

 
Na minha opinião, existe no Brasil, em permanente 
funcionamento, não fechando nem para o almoço, uma 
Central Geral de Maracutaia. Não é possível que não 
exista. E, com toda a certeza, é uma das organizações 
mais perfeitas já constituídas, uma contribuição 
inestimável do nosso país ao patrimônio da raça 
humana. Nada de novo é implantado sem que surja no 
mesmo instante, às vezes sem intervalo visível, 
imediatamente mesmo, um esquema bem montado 
para fraudar o que lá seja que tenha sido criado. [...] 
Exemplo mais recente ocorreu em São Paulo, mas 
podia ser em qualquer outra cidade do país, porque a 
CGM é onipresente, não deixa passar nada, nem 
discrimina ninguém. 

 
Segundo me contam aqui, a prefeitura de São Paulo 
agora fornece caixão e enterro gratuitos para os 
doadores de órgãos, certamente os mais pobres. Basta 
que a família do morto prove que ele doou pelo menos 
um órgão, para receber o benefício. Mas claro, é isso 
mesmo, você adivinhou, ser brasileiro é meramente 
uma questão de prática. Surgiram indivíduos ou 
organizações que, mediante uma módica 
contraprestação pecuniária, fornecem documentação 
falsa, “provando” que o defunto doou órgãos, para que 
o caixão e o enterro sejam pagos com dinheiro público. 
(João Ubaldo Ribeiro. O Estado de S.Paulo, 
18.09.2005.) 

 
06. A frase de João Ubaldo — E, com toda a certeza, é 

uma das organizações mais perfeitas já constituídas, 
uma contribuição inestimável do nosso país ao 
patrimônio da raça humana — reveste-se de um 
aspecto 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) discriminatório 
B) gentil 
C) medíocre 
D) irônico 
E) ufanista 

 
07. No trecho — uma contribuição inestimável do nosso 

país ao patrimônio da raça humana. —, contribuição 
tem como referência: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) o Brasil, em geral 
B) fechamento para o almoço 
C) Central Geral de Maracutaia 
D) a opinião do autor 
E) a Prefeitura de São Paulo 

 
 
 
 
 

08. O trecho — a CGM é onipresente, não deixa passar 
nada, nem discrimina ninguém. — pode ser reescrito, 
sem alteração de sentido, como: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) a CGM é sempre presente, não deixa passar nada, 

nem inocenta ninguém. 
B) a CGM é ubíqua, não deixa passar nada, nem 

absolve ninguém. 
C) a CGM é virtual, não deixa passar nada, nem 

exclui ninguém. 
D) a CGM é quase presente, não deixa passar nada, 

nem distingue ninguém. 
E) a CGM está presente em todo lugar, não deixa 

passar nada, nem segrega ninguém. 
 

09. Assinale a alternativa em que a substituição das 
palavras grifadas mantém o mesmo sentido original do 
trecho: Exemplo mais recente ocorreu em São Paulo, 
mas podia ser em qualquer outra cidade do país, 
porque a CGM é onipresente. 

 
A) Exemplo mais recente ocorreu em São Paulo, no 

entanto podia ser em qualquer outra cidade do 
país, uma vez que a CGM é onipresente. 

B) Exemplo mais recente ocorreu em São Paulo, pois 
podia ser em qualquer outra cidade do país, já que 
a CGM é onipresente. 

C) Exemplo mais recente ocorreu em São Paulo, 
podia, pois, ser em qualquer outra cidade do país, 
visto que a CGM é onipresente. 

D) Exemplo mais recente ocorreu em São Paulo, 
apesar disso podia ser em qualquer outra cidade 
do país, assim que a CGM é onipresente. 

E) Exemplo mais recente ocorreu em São Paulo, já 
que podia ser em qualquer outra cidade do país, à 
medida que a CGM é onipresente. 

 
10. Em — para receber o benefício —, a palavra benefício 

tem como referência: 
 

Assinale a alternativa correta 
 

A) uma módica contraprestação pecuniária. 
B) a não-discriminação. 
C) caixão e enterro. 
D) a doação de órgãos. 
E) a CGM. 
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Atualidades 
 

11. A polêmica em torno do Código Florestal, que reúne 
um conjunto de leis que visam à preservação de 
florestas, como limites para exploração da vegetação 
nativa e a definição da chamada Amazônia Legal, 
opõem diferentes interesses de setores da sociedade 
brasileira, envolvendo principalmente os interesses: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) ruralistas e industrialistas. 
B) industrialistas e ambientalistas. 
C) indígenas e ambientalistas. 
D) ruralistas e ambientalistas. 
E) oposicionistas e situacionistas. 

 

12. O terremoto seguido de Tsunami em Fukushima além 
de abalar a terra e a economia japonesa colocou o 
mundo em alerta, novamente, como já experimentado 
em Tchernobill, para os riscos da energia nuclear. 

 
Sobre esse assunto analise as afirmativas a seguir: 

 
I - A Alemanha e a França, países europeus que 

estão entre os que mais utilizam a energia nuclear, 
já anunciaram planos para o fechamento de todas 
as suas usinas até 2022. 

II - No caso específico da Alemanha, a pressão do 
Partido Verde foi decisiva para o fechamento das 
usinas, levando o Partido Democrata Cristão, da 
chanceler Angela Merkel, a uma contundente 
derrota legislativa. 

III - A França, país europeu que mais depende da 
energia nuclear, logo que 80% da energia elétrica 
é baseada nessa fonte, não sinaliza uma 
diminuição dessa dependência para um futuro 
próximo. 

IV - Na França, ao contrário da Alemanha, o “efeito 
Fukushima” foi minimizado pelo governo francês. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) apenas I. 
B) apenas I e II. 
C) apenas II e III. 
D) apenas I e III. 
E) apenas III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Analise as afirmativas a seguir e assinale a correta: 
 

I - Os recentes deslizamentos das encostas de 
morros que causaram centenas de mortes na 
serras do Rio de Janeiro, entre outros fatores, 
podem ser ligados ao fenômeno dos “extremos 
climáticos”. 

II - Fortes chuvas, condições geológicas específicas, e 
ocupação irregular do solo, estão entre os fatores 
que explicam o desastre. 

III - Catástrofes climáticas, já habituais no Brasil, como 
o “Furacão Catarina”, e seguidos deslizamentos de 
encostas de morros, expõe a falta de infraestrutura 
adequada para enfrentar o problema. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) apenas I. 
B) apenas II. 
C) apenas III. 
D) apenas II e III. 
E) I, II, e III. 

 

14. A chamada “guerra cambial” é um conjunto de medidas 
econômicas que visa enfraquecer a moeda nacional 
para tornar os produtos para exportação mais baratos 
no mercado internacional, assim ganhando em 
competitividade. 

 
Sobre esse tema analise as afirmativas a seguir: 

 
I - Os maiores protagonistas da “guerra cambial” são 

os países emergentes, tais como o Brasil, China, 
índia e África do Sul. 

II - Os EUA condenam a prática da “Guerra cambial”, 
pois o país perde fatias importantes do mercado 
mundial, logo que seus produtos, de melhor 
qualidade, permanecem mais caros. 

III - Ao colocar mais dólares no mercado, o EUA reagiu 
a “Guerra cambial”, mostrando claramente com 
essa medida a valorização de sua moeda. 

IV - Na recente reunião do G-20, grupo das 20 maiores 
economias do mundo, que discutiu a “guerra 
cambial”, a pressão recaiu sobre a China, logo que 
os signatários defenderam mudança do câmbio 
chinês de fixo para livre. O que a levaria a 
valorização da sua moeda. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) apenas I. 
B) apenas II. 
C) apenas III. 
D) apenas IV. 
E) Todas as alternativas estão corretas.  

 
 
 
 
 
 
 



 
Prefeitura Municipal de Bezerros 
Concurso Público 2013  

Cargo: ENFERMEIRO - Nível Superior 

 
 

Página 4/11  

É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 
 
 

15. O Ministério da Educação (MEC) vem enfrentando 
muitas críticas de diversos setores da sociedade 
brasileira. As mais recentes são: 

 
I - escândalos envolvendo as provas do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM); 
II - a polêmica distribuição do livro didático de 

português “Por uma vida melhor” que apresenta 
sérios problemas gramaticais; 

III - A mudança da estrutura do ensino fundamental 
reduzindo um ano de estudo. 

IV - O veto da Presidente Dilma para a distribuição de 
um material sobre homofobia. 

 
Existem quantas afirmativas corretas: 

 
A) Apenas uma. 
B) Apenas duas. 
C) Apenas três. 
D) Todas estão corretas. 
E) Nenhuma está correta. 

 

16. A crise financeira que afetou à União Europeia abalou 
a confiança dos mercados financeiros internacionais 
com relação ao bloco. Muitos analistas afirmam que é 
um efeito reflexo da crise americana de 2008, e que tal 
efeito se faz sentir de forma mais aguda nos países 
mais frágeis economicamente do bloco. Dentre esses 
países, a crise europeia afetou, principalmente: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) Turquia, Grécia e Portugal. 
B) Portugal, Espanha e França. 
C) Grécia, Portugal e Irlanda. 
D) Islândia, Grécia e Portugal. 
E) Espanha, Grécia e França. 

 

17. A entrada da OTAN, e a implementação da ONU de 
uma área de exclusão aérea na região, parece ter 
tornado a crise mais aguda.  Agora o conflito é entre a 
situação, a oposição, e integrantes da OTAN, que se 
enfrentam nas principais ruas do país. Desde o início 
das atuais Revoltas Árabes, deflagradas a partir de 
janeiro de 2011, essa é a qual o conflito persiste há 
mais tempo.  

 
O texto refere-se à: 

 
A) Revolução do Jasmin, na Tunísia, e a tentativa de 

derrubar seu presidente Zine Al-Abidine Ben Ali, 
após as denúncias de corrupção do seu governo; 

B) ditadura iemita de Ali Abdullah Saleh, e o seu 
suposto apoio a Al-Qaeda; 

C) ditadura egípcia de Hosni Mubarak, que controla a 
passagem da região para a Faixa de gaza; 

D) ditadura  de Gaddafi, e a Guerra Civil que aflige a 
Líbia; 

E) oposição Talibã, no Afeganistão, à ação americana 
que desencadeou a morte de Osama Bin Laden. 

 
 

18. “A notícia se tornou pública e mundial demonstrando 
uma nova fragilidade do governo e das instituições 
brasileiras”. 

 
A citação pode se referir mais adequadamente à: 

 
A) Aos ataques direcionados por Hackers aos sites do 

governo, ao Portal Brasil, a Receita Federal, e ao 
IBGE. 

B) A demissão do Ministro Pallocci, acusado de 
enriquecimento ilícito ao multiplicar por 20 seu 
patrimônio entre o período de 2006 e 2010. 

C) Aos conflitos entre indígenas e garimpeiros nas 
reservas indígenas, como é o caso da reserva 
Raposa Serra do Sol, em Roraima. 

D) Aos recentes escândalos sobre biopirataria e uma 
complexa rede de venda de patentes envolvendo 
laboratórios multinacionais, ONG’s, indígenas e 
governo. 

E) Aos desvios de verba pública através de 
favorecimentos nas licitações envolvendo as obras 
da Copa de 2014. 

 

19. Em termos de política externa, o governo de Dilma 
continua sendo criticado por posições adotadas ainda 
no governo anterior. Entre essas posições uma gerou 
significativo protesto no Parlamento Europeu:  

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) O não reconhecimento por parte do Brasil da 

independência do Sudão do Sul. 
B) Os entraves comerciais e políticos para a entrada 

da Venezuela no MERCOSUL. 
C) A manutenção do status de refugiado político ao 

italiano Cesare Battisti. 
D) O apoio a China dentro dos debates da OMC. 
E) O apoio a candidatura mexicana representativa 

dos países emergentes para o FMI. 
 

20. BRIC é a sigla criada em 2001 pelo economista Jim 
O’Neill, do Grupo Goldman Sachs, para designar os 
quatro principais países emergentes no mundo, Brasil, 
Rússia, Índia e China. Entretanto, recentemente o 
BRIC ganhou um novo membro passando a ser 
chamado de BRICS. Esse novo membro é: 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) Venezuela. 
B) Sudão. 
C) Arábia Saudita. 
D) África do Sul. 
E) Síria. 
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Conhecimentos Específicos 
 

21. Acerca do Capitulo V das infrações e penalidades do 
Código de ética dos profissionais de enfermagem, 
marque V para as afirmativas Verdadeiras e F para as 
falsas: 

 
(  ) As penalidades referentes a Advertência verbal, 

Multa, Censura e Suspensão do Exercício 
profissional são da alçada do Conselho Regional de 
Enfermagem. 

(  ) São consideradas infrações leves as que ofendam a 
integridade física, mental ou moral de qualquer 
pessoa. 

(  ) Considera-se Infração ética a inobservância das 
normas dos Conselhos Federal e  Regional de 
Enfermagem. 

(  ) A gravidade da Infração é caracterizada por meio da 
análise dos fatos,  do dano e de suas 
conseqüências. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) FFFF 
B) VFVF 
C) VVFF 
D) FVVV 
E) VVFV 

 

22. Conforme o Capitulo III do Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem que fala acerca do 
Ensino, da Pesquisa e da Produção Técnico-científica. 
Decida-se nas alternativas a seguir marcando (V) para 
as verdadeiras e (F) para as falsas:  

 
(  ) Faz parte das proibições sobrepor o interesse da 

ciência ao interesse e segurança da pessoa, família 
ou coletividade. 

(  ) É um direito do profissional apropriar-se ou utilizar 
produções técnico-científicas, das quais tenha 
participado como autor ou não, implantadas em 
serviços ou instituições sob concordância ou 
concessão do autor. 

(  ) É correto afirmar que o Enfermeiro enquanto 
pesquisador pode aproveitar-se de posição 
hierárquica para fazer constar seu nome como autor 
ou co-autor em obra técnico-científica. 

(  ) Não é correto afirmar que o enfermeiro pode 
interromper a pesquisa na presença de qualquer 
perigo à vida  e à integridade da pessoa. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) VFFF 
B) VFFV 
C) VVFF 
D) VFVF 
E) FVVV 

 
 
 

23. Marque a alternativa que está em conformidade com o 
Código de Ética de Enfermagem. “As penalidades a 
serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional 
de Enfermagem, conforme o que determina o art. 18 da 
Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973 são em ordem 
seqüencial”: 

 
A) Advertência verbal, Suspensão, Multa, Censura e 

Cassação do Exercício Profissional. 
B) Advertência verbal, Censura, Multa, Suspensão e 

Cassação do Exercício Profissional. 
C) Advertência verbal, Multa, Suspensão, Censura e 

Cassação do Exercício Profissional. 
D) Advertência verbal, Multa, Censura, Suspensão e 

Cassação do Exercício Profissional. 
E) Advertência verbal, Censura, Suspensão, Multa e 

Cassação do Exercício Profissional. 
 

24. A lei 7.498 de 25 de Junho de 1986 foi o grande passo 
da consolidação da enfermagem brasileira. Pois uma 
profissão regulamentada por lei confere ao profissional 
o direito de saber e exercer o que de fato esta 
descreve. Acerca desta lei escreva (V) se entender que 
a alternativa é verdadeira e (F) se entender que a 
alternativa é falsa: 

 
(  ) Esta lei foi regulamentada pelo poder executivo no 

prazo de 120 dias a contar da data de sua 
publicação. 

(  ) Com o advento desta lei, o pessoal que se 
encontrava executando tarefas de enfermagem, em 
virtude de carência de recursos humanos de nível 
médio nessa área, sem possuir formação especifica 
(atendentes de enfermagem) regulada em lei, foi 
autorizado pelo Conselho Federal de Enfermagem, 
a exercer atividades elementares de enfermagem 
(administrativas) Sob supervisão direta do 
Enfermeiro. 

(  ) A enfermagem é exercida privativamente pelo 
Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem, pelo 
Auxiliar de Enfermagem e pela Parteira, respeitados 
os respectivos graus de habilitação. 

(  ) É privativo do Enfermeiro os cuidados diretos de 
enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) VVFV 
B) VVVV 
C) VVFF 
D) FVVF 
E) FVFV 
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25. O termo "hermenêutica" provém do verbo grego 
"hermēneuein" e significa "declarar", "anunciar", 
"interpretar", "esclarecer" e, por último, "traduzir". 
Significa que alguma coisa é "tornada compreensível" 
ou "levada à compreensão". O Enfermeiro deve 
conhecer e interpretar o inteiro teor do seu código de 
ética, sendo uma maneira de respaudo legal para o 
cumprimento de suas atividades. Das alternativas a 
baixo marque a única incorreta. 

 
A) O enfermeiro tem a responsabilidade e o dever de 

comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, 
fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam 
prejudicar o exercício profissional.  

B) Não há impedimento ou respaldo para que o 
enfermeiro recuse-se a executar atividades que 
sejam de sua competência técnica, cientifica, ética e 
legal.  

C) O respeito ao pudor na Pós-morte é um ato digno de 
tratamento igualitário em todo o ciclo vital do 
paciente.  

D) O Enfermeiro pode prescrever medicamentos e 
praticar ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na 
legislação vigente e em situações de emergência.  

E) Prestar assistência de enfermagem sem 
discriminação de qualquer natureza é uma 
responsabilidade e um dever.  

 

26. A vigilância epidemiológica tem como propósito 
fornecer orientação técnica permanente para os 
profissionais de saúde que têm a responsabilidade de 
decidir sobre a execução de ações de controle de 
doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse 
fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas 
doenças e agravos, bem como dos fatores que a 
condicionam, numa área geográfica ou população 
definida. Observe as afirmações a seguir e marque 
apenas a que está INCORRETA. 

 
A) Dados de Mortalidade são mais utilizados em 

vigilância epidemiológica, por permitirem a detecção 
imediata ou precoce de problemas sanitários.  

B) A coleta de dados é uma das funções da vigilância 
epidemiológica. 

C) Notificação é a comunicação da ocorrência de 
determinada doença ou agravo à saúde feita à 
autoridade sanitária por profissionais de saúde ou 
qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas 
de intervenção pertinentes. 

D) Potencial de disseminação é um dos critérios de 
parâmetros recomendados para inclusão de 
doenças e agravos na lista de notificação 
compulsória. 

E) Um dos aspectos que deve ser considerado na 
notificação é de que esta deve ser sigilosa, só 
podendo ser divulgada fora do âmbito médico 
sanitário em caso de risco para a comunidade, 
respeitando-se o direito de anonimato dos cidadãos. 

 
 
 

27. Uma das principais características das sociedades 
modernas é a produção e consumo sempre crescente 
de bens, mercadorias e serviços, entre os quais uma 
grande variedade de tecnologias médicas, produtos e 
serviços direta ou indiretamente relacionados com a 
saúde. O sistema produtivo vigente é marcado por uma 
produção anárquica de mercadorias e serviços, 
fundada na busca do lucro e na exploração da força de 
trabalho, de cujo desenvolvimento conformou-se a 
chamada sociedade de consumo. Analise as 
proposições a seguir sobre a vigilância sanitária e 
marque V se entender que está correta e F se entender 
que está falsa: 

 
(  ) A fiscalização sanitária é um dos momentos de 

concreção do exercício do poder que detém o 
Estado para aceitar ou recusar produtos ou serviços 
sob o controle da Saúde Pública e para intervir em 
situações de risco à saúde.  

(  ) A atuação da vigilância sanitária se dá com base em 
legislação específica, cujo cumprimento é 
assegurado pelo poder público. 

(  ) É competência do serviço de vigilância sanitária: 
Normatização e controle sanitário de portos, 
aeroportos e fronteiras, contemplando meios de 
transporte, cargas e pessoas. 

(  ) As práticas de vigilância sanitária se estabelecem 
com base no conceito de risco como possibilidade, 
perigo potencial ou ameaça de dano ou agravo.  

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) FVVF 
B) VVVV 
C) FFFF 
D) VFVF 
E) VVFF 
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28. A expressão Política de Saúde abrange tanto as 
questões relativas ao poder em saúde (natureza, 
estrutura, relações, distribuição e lutas) como as que 
dizem respeito ao estabelecimento de diretrizes, planos 
e programas de saúde. Enquanto a língua inglesa 
dispõe dos vocábulos politcs (referente à existência e 
ao exercício do poder) e policy (planos de ação), em 
português a palavra política envolve tanto as 
dimensões do poder quanto as diretrizes e as 
intervenções planificadas. Assim, Política de Saúde no 
discurso oficial pode significar diretrizes e planos de 
ação. Sobre as Políticas de Saúde no Brasil, marque 
apenas a alternativa que está INCORRETA.  

 
A) O governo Itamar, logo após a realização da IX 

Conferência Nacional de Saúde em 1992, que 
denunciou o não cumprimento da legislação 
sanitária e defendeu a municipalização da saúde, 
efetuou esforços pela descentralização das ações e 
serviços de saúde, consubstanciados na Norma 
Operacional Básica 01/93. 

B) A portaria 3.925/GM de 13/11/98 define Atenção 
Básica como sendo um conjunto de ações de 
caráter individual ou coletivo, situadas no primeiro 
nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas 
para a promoção da saúde, prevenção de agravos, 
tratamento e reabilitação. 

C) Na Pós-constituinte (a partir da década de 90) foram 
desenvolvidas políticas de saúde pelos militares que 
privilegiaram o setor privado, mediante compra de 
serviços de assistência médica. 

D) A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 
tem como missão: regular a assistência à saúde dos 
consumidores privados, a assistência dos 
associados aos planos de saúde e as operadoras e 
seguros-saúde. 

E)  Com o advento da constituição de 1988 tem-se 
inicio o Sistema Único de saúde (SUS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Analise o caso: 
 

A srª B.H.J é uma mulher de 72 anos, observada pela 
enfermeira pela manhã. Estava com queixas de tosse 
produtiva, calafrios, indisposição, anorexia, 
temperatura de 36,7ºC e dores no corpo. Relatou 
história de congestão nas ultimas duas semanas e 
observou que suas secreções estão atualmente 
espessas e amarelo-esverdeadas. Admite que não tem 
alimentado-se bem e bebido o suficiente ultimamente. 
Depois de uma radiografia de tórax no ambulatório, a 
Srª B.H.J foi internada para drenagem respiratória, bem 
como terapia com antibióticos e líquidos EV. Na 
admissão seus sinais vitais estavam dentro dos limites 
de normalidade, exceto pela temperatura de 36,6ºC, 
maior frequência respiratória de 16 a 28 com a 
atividade e roncos respiratórios. Os resultados da 
gasometria arterial indicam acidose respiratória branda, 
e a radiografia do tórax revelou pneumonia no lobo 
inferior esquerdo. Foi prescrito pelo médico redução do 
O2 a 4 litros/min. Com  umidificação, tratamentos 
respiratórios, líquidos por via oral e IV, oximetria do 
pulso e atividade com assistência. Para elaboração de 
diagnósticos de enfermagem o Enfermeiro precisou 
observar as características definidoras. Marque a única 
alternativa que NÃO representa uma característica 
definidora. 

 
A) Oximetria do pulso e atividade com assistência. 
B) Tosse produtiva, calafrios, indisposição, anorexia, 

temperatura de 36,7ºC e dores no corpo. 
C) Sinais vitais estavam dentro dos limites de 

normalidade, exceto pela temperatura de 36,6ºC, 
maior frequência respiratória de 16 a 28 com a 
atividade e roncos respiratórios. 

D) Congestão nas ultimas duas semanas e observou 
que suas secreções estão atualmente espessas e 
amarelo-esverdeadas. 

E) Os resultados da gasometria arterial indicam 
acidose respiratória branda, e a radiografia do tórax 
revelou pneumonia no lobo inferior esquerdo. 
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30. A busca da integralidade nos serviços de saúde deve 
ser, portanto, um processo em construção, sendo a 
equipe de Saúde da Família um fértil campo ao 
fomento da atenção integral. Em tal contexto, as 
equipes dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família 
(Nasf) deverão atuar em conjunto com as equipes de 
Saúde da Família, apoiando-as para que possam 
incrementar não só a integralidade, mas também a 
resolutividade, a qualidade do cuidado, as ações de 
promoção de saúde e o acompanhamento e 
monitoramento em seus diversos aspectos. Marque a 
única alternativa que NÃO corresponde a um principio 
do Nasf. 

 
A) Educação Popular em Saúde. 
B) Participação Social. 
C) Promoção da Saúde. 
D) Atingir Metas com Organograma. 
E) Humanização. 

 

31. A síndrome da Lise Tumoral é uma complicação 
potencialmente fatal associada à destruição celular 
induzida por radiação ou quimioterapia de cânceres 
grandes ou com crescimento rápido, como leucemia, 
linfoma e câncer pulmonar de pequenas células. A 
liberação do conteúdo intracelular das células 
tumorais leva a desequilíbrios eletrolíticos, 
hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia e 
hiperuricemia. Porque os rins não conseguem mais 
excretar os grandes volumes de metabólitos 
intracelulares liberados. Acerca do tratamento, 
marque a única opção INCORRETA. 

 
A) A administração de glicose hipertônica e insulina 

regular desloca temporariamente o potássio para 
dentro das células e diminui os níveis séricos de 
potássio. 

B) Administração de gel de fixação de fosfato, como o 
hidróxido de alumínio, para tratar a hiperfosfatemia 
ao promover a excreção de fosfato nas fezes. 

C) Hemodiálise quando os pacientes não são 
responsivos às condutas-padrão para controlar as 
anormalidades do ácido úrico e eletrólitos. 

D) Terapia com alopurinol para inibir a conversão dos 
ácidos nucleicos em ácido úrico. 

E) Avaliar os batimentos cardíacos e sons pulmonares, 
enchimento das veias do pescoço, nível de 
consciência, ingesta e glicosúria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Acerca da oxigenoterapia, marque a única opção 
INCORRETA. 

 
A) É errado afirmar que: O oxigênio suporta a 

combustão e sempre existe um perigo de incêndio, 
mesmo que de baixa proporção, quando ele é 
usado. 

B) Quando o oxigênio é empregado em altas 
velocidades de fluxo, ele deve ser umedecido ao 
fazê-lo atravessar um sistema de umidificação, para 
evitar o ressecamento das mucosas do trato 
respiratório. 

C) A toxicidade pelo oxigênio pode ocorrer quando uma 
concentração muito elevada de oxigênio (maior que 
50%) é administrada por um período estendido 
(maior que 48 horas). 

D) Caso o paciente não esteja com uma sonda para a 
alimentação, uma das desvantagens da máscara 
Venturi é que ela deve ser retirada para o paciente 
alimentar-se. 

E) O transporte de oxigênio para os tecidos depende 
de fatores como o débito cardíaco, o conteúdo de 
oxigênio arterial, a concentração de hemoglobina e 
as exigências metabólicas.  

 

33. Sobre a Assistência de Enfermagem nas doenças 
infecto-contagiosas, marque a única opção 
INCORRETA. 

 
A) Como a infecção pode acontecer em qualquer 

sistema orgânico, o exame físico pode revelar os 
sinais de infecção em qualquer sítio corporal. 

B) Ao término de uma aspiração endotraqueal, após 
retirar as luvas estéreis, tecnicamente a lavagem 
das mãos não é indicada, devido já ter sido feita 
antes de calçar as luvas estéreis para o 
procedimento em questão. 

C) A bacteremia é definida como a presença de 
bactérias na corrente sanguínea comprovada por 
exames laboratoriais. 

D) Pode se dizer que é raro contrair a infecção pelo 
HIV na punção acidental com instrumentais 
pontiagudos. Estudos prospectivos desse risco 
demonstram que, em menos de 1% ocorre a 
contaminação. 

E) O choque hipovolêmico é uma complicação da 
diarreia infecciosa. 
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34. O Diabetes Mellitus configura-se hoje como uma 
epidemia mundial, traduzindo-se em grande desafio 
para os sistemas de saúde de todo o mundo. O 
envelhecimento da população, a urbanização crescente 
e a adoção de estilos de vida pouco saudáveis como 
sedentarismo, dieta inadequada e obesidade são os 
grandes responsáveis pelo aumento da incidência e 
prevalência do diabetes em todo o mundo. Segundo 
estimativas da Organização Mundial de Saúde, o 
número de portadores da doença em todo o mundo era 
de 177 milhões em 2000, com expectativa de alcançar 
350 milhões de pessoas em 2025. Um indicador 
macroeconômico a ser considerado é que o diabetes 
cresce mais rapidamente em países pobres e em 
desenvolvimento e isso impacta de forma muito 
negativa devido à morbimortalidade precoce que atinge 
pessoas ainda em plena vida produtiva, onera a 
previdência social e contribui para a continuidade do 
ciclo vicioso da pobreza e da exclusão social. Marque a 
única alternativa INCORRETA. 

 
A)  No teste oral de tolerância à glicose (TTG-75g): O 

paciente recebe uma carga de 75 g de glicose, em 
jejum, e a glicemia é medida antes e 120 minutos 
após a ingestão. 

B) Na avaliação clinica inicial de pacientes com 
diabetes, deve-se observar importantes fatores na 
história, dentre eles: Fatores de risco para 
aterosclerose; Estilo de vida e outros aspectos que 
podem afetar o manejo do diabetes e Infecções 
prévias e atuais; atenção especial à pele, pés, 
dentes e trato urinário. 

C) O termo “diabetes tipo 1” é usado para designar 
uma deficiência relativa de insulina. A administração 
de insulina nesses casos, quando efetuada, não 
visa evitar cetoacidose, mas alcançar controle do 
quadro hiperglicêmico. A cetoacidose é rara e, 
quando presente, é acompanhada de infecção ou 
estresse muito grave. 

D) A cetose, que antecede a cetoacidose, pode ser 
manejada em casa, desde que o paciente esteja 
habituado com o automonitoramento da glicemia. Já 
a cetoacidose em evolução – com presença de 
sintomas requer tratamento imediato no local de 
atendimento usual ou em serviço de emergência. 

E) Os sintomas clássicos de diabetes são: poliúria, 
polidipsia, polifagia e perda involuntária de peso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. No Brasil, apesar da redução drástica no número de 
casos, de 19 para 4,68 doentes em cada 10.000 
habitantes, no período compreendido entre 1985 a 
2000 a hanseníase ainda se constitui em um problema 
de saúde pública que exige uma vigilância resolutiva. A 
hanseníase é fácil de diagnosticar, tratar e tem cura, no 
entanto, quando diagnosticada e tratada tardiamente 
pode trazer graves conseqüências para os portadores 
e seus familiares, pelas lesões que os incapacitam 
fisicamente. Sobre a Hanseníase, analise as opções e 
marque V para as verdadeiras e F para as falsas: 

 
(  ) A hanseníase é causada pelo Mycobacterium 

leprae, ou bacilo de Hansen, que é um parasita 
intracelular obrigatório, com afinidade por células 
cutâneas e por células dos nervos periféricos, que 
se instala no organismo da pessoa infectada, 
podendo se multiplicar. O tempo de multiplicação do 
bacilo é lento, podendo durar, em média, de 11 a 16 
dias. 

(  ) O M.leprae tem baixa infectividade e alta 
patogenicidade, isto é infecta poucas pessoas no 
entanto muitas adoecem. 

(  ) O homem é considerado uma das muitas fontes de 
infecção da hanseníase. O contágio dá-se através 
de uma pessoa doente, portadora do bacilo de 
Hansen, não tratada, que o elimina para o meio 
exterior, contagiando pessoas susceptíveis. 

(  ) Na Hanseníase a neurite, geralmente, manifesta-se 
através de um processo agudo, acompanhado de 
dor intensa e edema. No início, não há evidência de 
comprometimento funcional do nervo, mas, 
freqüentemente, a neurite torna-se crônica e passa 
a evidenciar esse comprometimento, através da 
perda da capacidade de suar, causando 
ressecamento na pele. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) VFFF 
B) VFVV 
C) FVFV 
D) VFVF 
E) VFFV 
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36. Sobre a tuberculose analise as proposições a seguir e opte em marcar V para as que julgar verdadeiras e F para as que 
julgar falsas: 

 
(  ) A infecção pelo bacilo da tuberculose pode ocorrer em qualquer idade, mas no Brasil geralmente acontece na infância. 

Todas as pessoas expostas ao bacilo da tuberculose se tornam infectadas. 
(  ) Quando uma pessoa inala as gotículas contendo os bacilos de Koch, muitas delas ficam no trato respiratório superior 

(garganta e nariz), onde sempre ocorre o processo infeccioso. 
(  ) É improvável que a tuberculose acometa os rins. 
(  ) A meningoencefalite oriunda da tuberculose não é indicativo para internação hospitalar. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) VFVV 
B) FFVV 
C) FFFF 
D) FVFF 
E) FVVF 

 

37. Analise o gráfico e as proposições a seguir e decida-se marcando V se forem verdadeiras e F se forem falsas: 
 

 
(  ) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e uma condição clinica multifatorial caracterizada por níveis elevados e 

sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais dos orgãos-
alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente aumento do risco de 
eventos cardiovasculares fatais e não-fatais. 

(  ) Pelo gráfico o AVE equipara-se com exatidão a DIC. 
(  ) É errado afirmar que a HAS representa a menor causa da taxa de mortalidade por DCV. 
(  ) Segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão: A hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, é ter a pressão 

arterial, sistematicamente, igual ou maior que 14 por 9. 
 

Assinale a alternativa correta 
 

A) VFFV 
B) VFVF 
C) FVFV 
D) FFFF 
E) VVFF 
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38. Uma atenção pré-natal e puerperal de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde materna e neonatal. A 
atenção à mulher na gravidez e no pós-parto deve incluir ações de prevenção e promoção da saúde, além de diagnóstico 
e tratamento adequado dos problemas que ocorrem neste período. Analise as alternativas e marques apenas a que está 
INCORRETA. 

 
A) Respeitar a privacidade, a dignidade e a confidencialidade das mulheres é um dos princípios da atenção perinatal 

segundo a Organização Mundial da Saúde. 
B) O acolhimento, aspecto essencial da política de humanização, implica a recepção da mulher, desde sua chegada na 

unidade de saúde, responsabilizando-se por ela, ouvindo suas queixas, permitindo que ela expresse suas 
preocupações, angústias, garantindo atenção resolutiva e articulação com os outros serviços de saúde para a 
continuidade da assistência, quando necessário.  

C) As atividades a serem desenvolvidas na avaliação pré-concepcional devem incluir anamnese e exame físico, exame 
ginecológico completo, além de alguns exames laboratoriais. Podem ser instituídas ações específicas, quanto aos 
hábitos e o estilo de vida: Orientação nutricional visando à promoção do estado nutricional materno e do recém-nascido 
e das condições para o parto; Orientações sobre os riscos do tabagismo e do o uso rotineiro de bebidas alcoólicas e 
outras drogas; EXCETO: Administração preventiva de ácido fólico no período pré-gestacional, para a prevenção de 
defeitos congênitos do tubo neural, especialmente nas mulheres com antecedentes desse tipo de malformações. 

D) Dados socioeconômicos e Grau de instrução devem ser observados na primeira consulta. 
E) O acompanhamento da mulher, no ciclo grávido-puerperal, deve ser iniciado o mais precocemente possível e só se 

encerra após o 42º dia de puerpério, período em que deverá ter sido realizada a consulta de puerpério. 
 

39. O pulso é a elevação palpável do fluxo sanguíneo percebida em vários pontos no corpo, constituindo um indicador do 
estado circulatório. A circulação é meio pelo qual as células recebem nutrientes e se livram dos produtos residuais do 
metabolismo. Para que as células funcionem normalmente, deve haver um fluxo sanguíneo contínuo e um volume e 
distribuição apropriados de sangue para as células que necessitam de nutrientes. Sobre a localização do pulso analise as 
proposições e marque V se entender que seja verdadeira e F se entender que seja falsa: 

 
(  ) Dorsal do pé: Ao longo do ápice do pé, entre os tendões dos extensores do hálux e do segundo artelho. 
(  ) Poplíteo: na parte superior do sóleo, próximo ao glúteo. 
(  ) Apical: Quarto ou quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda. 
(  ) Braquial: Sulco entre os músculos bíceps e tríceps na fossa antecubital. 

 
Assinale a alternativa correta 

 
A) FFVV 
B) FFFV 
C) FFVF 
D) FFFF 
E) VFVV 

 

40. Cuidar de feridas sempre pareceu ser muito simples. Tão simples que dificilmente era prioridade no tratamento do 
paciente. Qualquer pessoa podia fazer o curativo e utilizar o que tinha disponível. Não se dava a devida importância à 
técnica e a outros fatores associados. Hoje sabemos que vários fatores interferem no processo de cicatrização e que o 
mercado dispõe de uma variedade de produtos que podem ser utilizados com sucesso tanto na prevenção quanto no 
tratamento de feridas. Contudo, sabemos que para o cuidado de pacientes com feridas, é necessária a atuação de uma 
equipe multidisciplinar a fim de que as ações terapêuticas possam ser integradas. Analise as alternativas e marque apenas 
a única INCORRETA. 

 
A) A cicatrização da ferida é otimizada em ambiente úmido, isto porque a síntese do colágeno e a formação do tecido de 

granulação são melhoradas, ocorrendo com maior rapidez a recomposição epitelial e, além disso, não há formação de 
crostas e escaras. 

B) Fase de exsudação: fase de cobertura da ferida pelas células epiteliais. A diferença entre os tecidos torna-se cada vez 
mais evidente. As bordas da ferida deslocam-se para o centro e a ferida fica gradualmente coberta de tecido epitelial. À 
medida que a ferida se contrai o tecido vai se formando, o processo de cicatrização fica concluído. 

C) A duração da internação pré-operatória é um importante fator de risco para infecção. 
D) Anti-sepsia : é o processo que visa a destruição ou inativação de microrganismos das camadas superficiais ou 

profundas de tecidos de um organismo vivo. 
E) Um erro típico em curativos é: Demorar a trocar o curativo de feridas secretantes. 

 
 

 
 




