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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
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14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 
16. De acordo com a Resolução COFEN 302/2005, que 

baixa normas para ANOTAÇÃO da Responsabilidade 
Técnica de Enfermeiro (a), em virtude de Chefia do 
Serviço de Enfermagem, está incorreto afirmar que: 

 
A) Todo estabelecimento onde existem atividades de 

Enfermagem, deve obrigatoriamente apresentar 
Certidão de Responsabilidade Técnica de 
Enfermagem; 

B) O Enfermeiro que deixar de responder pela Chefia 
do Serviço de Enfermagem, obrigatoriamente 
comunicará de imediato ao COREN, para o 
cancelamento da Anotação; 

C) A Certidão de Responsabilidade Técnica - CRT, 
deverá ser renovada a cada 18(dezoito) meses, 
após sua emissão; 

D) A Certidão de Responsabilidade Técnica deverá 
ser afixada em local visível ao público, dentro do 
estabelecimento prestador de assistência de 
Enfermagem. 

E) A anotação da Certidão de Responsabilidade 
Técnica de Enfermagem deverá ser requerida pelo 
profissional Enfermeiro; 

 
 

17. Sobre o Processo de Enfermagem, é incorreto 
afirmar que: 

 
A) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de 

modo deliberado e sistemático, em todos os 
ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o 
cuidado profissional de Enfermagem. 

B) O Processo de Enfermagem organiza-se em 
quatro etapas inter-relacionadas, interdependentes 
e recorrentes: I - Histórico de Enfermagem, II – 
Diagnóstico de Enfermagem, III – Implementação, 
IV – Avaliação de Enfermagem 

C) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de 
Enfermagem participam da execução do Processo 
de Enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a 
supervisão e orientação do Enfermeiro; 

D) Possui sua implementação baseada pela 
RESOLUÇÃO COFEN Nº 358/2009; 

E) Ao enfermeiro incumbe a liderança na execução e 
avaliação do Processo de Enfermagem, de modo a 
alcançar os resultados de enfermagem esperados. 
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18. Sobre as características das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), marque a única alternativa que não representa 
a sequência correta: 

 
 DST AGENTE DESCRIÇÃO 

A) Donovanose Bactéria-Klebsiella 
granulomatis 

Doença bacteriana de evolução progressiva e crônica,acomete, 
preferencialmente, pele e mucosas das regiões genitais, 
perianais e inguinais, podendo ocasionar lesões granulomatosas 
e destrutivas. 

B) Linfogranuloma Bactéria-Chlamydia 
trachomatis 

Doença caracterizada pelo envolvimento do sistema linfático, 
tendo como processos básicos a trombolinfangite e perilinfangite 

C) Gonorréia Bactéria-Neisseria 
Gonorrhoeae 

Doença infecciosa do trato genital, pode manifesta-se sob a 
forma de cervicite nas mulheres e como uretrite nos homens; 

D) Condiloma Vírus-
Papilomavírus 

Humano 

Doença que manifesta-se como infecção subclinica nos genitais 
de homens e mulheres, através de lesões que podem ser única 
ou múltiplas, localizadas ou difusas, e de tamanho variável; 

E) Crancro Mole Vírus-Haemophilus 
ducreyi 

Doença que caracteriza-se por apresentar lesões 
Múltiplas ou únicas, tipo ulceras, habitualmente dolorosas, de 
borda irregular, com contornos eritemato-edematosos e fundo 
irregular,cobertas por exsudato necrotico, amarelado e de odor 
fétido; 

 
 

19. Constitui-se sinais de presunção da gravidez, todos exceto:  
 

A) Atraso menstrual; 
B) Presença dos batimentos cardíacos fetais (BCF) detectados pelo sonar ou pelo Pinard; 
C) Aumento do volume das mamas, hipersensibilidade nos mamilos, tubérculos de Montgomery, saída de colostro pelo 

mamilo;  
D) Náuseas, vômitos, tonturas, salivação excessiva, mudança de apetite, aumento da frequência urinária e sonolência; 
E) Aumento do volume abdominal, coloração violácea vulvar e cianose vaginal e cervical;  
 

20. Em 25.10.2013, Gestante atendida em Maternidade de Baixo Risco com queixa de dor em baixo ventre, não sabe 
informar DUM, traz resultado de ultrassonografia (USG) obstétrica que evidenciou gestação em torno de 14,3 semanas, 
realizada em 30.08.2013.  De acordo com os dados apresentados, calcule a idade gestacional corrigida pela USG: 

 
A) IG 22 semanas;  
B) IG 8 semanas; 
C) IG 32,2 semanas; 
D) IG 21 semanas; 
E) IG 22,3 semanas; 

 

21. O Calendário de consultas de pré-natal, proposto pelo ministério da saúde, garante à gestante de baixo risco, consultas: 
 

A) Mensalmente até 20ª semana, quinzenalmente da 20ª até a 36ª semana e semanalmente 36ª até a 41ª semana; 
B) Mensalmente até 28ª semana, quinzenalmente da 28ª até a 30ª semana e semanalmente 30ª até a 41ª semana; 
C) Mensalmente até 24ª semana, quinzenalmente da 24ª até a 36ª semana e semanalmente 36ª até a 41ª semana; 
D) Mensalmente até 28ª semana, quinzenalmente da 28ª até a 36ª semana e semanalmente 36ª até a 41ª semana; 
E) Mensalmente até 32ª semana, quinzenalmente da 32ª até a 36ª semana e semanalmente 36ª até a 41ª semana; 

 
 

22. No Brasil, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) de 2010 houve aumento das taxas de 
mortalidade para ambos os sexos com o passar da idade. A análise das causas básicas de morte segundo os capítulos 
da CID-10 mostrou que a primeira causa de morte para adultos com idades entre 20 e 59 anos é: 

 
A) Doenças do aparelho circulatório 
B) Doenças transmissíveis 
C) Causas externas 
D) Algumas afecções originadas no período perinatal 
E) Neoplasias 
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23. O Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), 
instituído pelo Ministério da Saúde é responsável pelo 
desenvolvimento de ações de triagem neonatal, 
diagnóstico, acompanhamento e tratamento das 
crianças identificadas como portadoras das doenças 
congênitas triadas por meio do Teste do Pezinho.  
Todas as doenças abaixo relacionadas são detectas 
neste programa, exceto:  

 
A) Fenilcetonúria; 
B) Hipotireoidismo Congênito; 
C) Doenças Falciformes e outras Hemoglobinopatias; 
D) Galactosemia; 
E) Fibrose Cística;  
 
 

24. O Manual de Recomendações para o Controle da 
Tuberculose no Brasil, proposto pelo Ministério da 
Saúde (2011), determina como esquema básico para 
tratamento da TB em adultos e adolescentes: 
 
R Rifampicina   H   isoniazida     Z  Pirazinamida     E 
Etambutol 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) RHZ durante a fase intensiva, nos primeiros dois 

meses de tratamento + RH durante a fase de 
manutenção nos quatro últimos meses tratamento; 

B) RHZE durante a fase intensiva, nos primeiros dois 
meses de tratamento + RH durante a fase de 
manutenção nos sete últimos meses de 
tratamento; 

C) RH durante a fase intensiva, nos primeiros dois 
meses de tratamento + RHZE durante a fase de 
manutenção nos quatro últimos meses; 

D) RHZE durante a fase intensiva, nos primeiros dois 
meses de tratamento + RH durante a fase de 
manutenção nos quatro últimos meses tratamento; 

E) RHE durante a fase intensiva, nos primeiros dois 
meses de tratamento + RHZ durante a fase de 
manutenção nos quatro últimos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25. Segundo o Manual de Recomendações para o 
Controle da Tuberculose no Brasil, proposto pelo 
Ministério da Saúde (2011). Todas as alternativas 
estão corretas, exceto: 

 
A) Diagnosticar e tratar correta e prontamente os casos 

de TB pulmonar são as principais medidas para o 
controle da doença;  

B) Busca ativa do Sintomático Respiratório (SR), 
identificando precocemente pessoas com tosse por 
tempo igual ou superior a três semanas constitui em 
estratégia para interromper a cadeia de transmissão 
da Tuberculose; 

C) Os casos de SR são orientados a coletar duas 
amostras de escarro, uma no momento da 
identificação e outra no dia seguinte;  

D) O Tratamento Diretamente Observado (TOD) constitui 
uma mudança na forma de administrar os 
medicamentos para tratamento da TB, onde 
profissional treinado passa observar a tomada da 
medicação do paciente desde o início do tratamento 
até a sua cura; 

E) Os medicamentos para tratamento dos pacientes com 
diagnóstico de TP deverão ser administrados 
preferencialmente logo após as refeições; 
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26. As etapas sequenciais para a realização do 
cateterismo vesical está corretamente descrita, 
apenas na alternativa: 

 
A) Avaliar o estado do cliente, posicionar o cliente, 

rever a prescrição médica, preparar material 
necessário, explicar o procedimento ao cliente, 
realizar o cateterismo, retirar materiais usados no 
procedimento, realizar lavagem das mãos, instruir 
o cliente quanto ao procedimento, lavar as mãos e 
registrar no prontuário;   

B) Rever a prescrição médica, preparar material 
necessário, explicar o procedimento ao cliente, 
posicionar o cliente, realizar o cateterismo, fixar o 
cateter, retirar materiais usados no procedimento, 
instruir o cliente quanto ao procedimento, lavar as 
mão e registrar no prontuário; 

C) Realizar lavagem das mãos, avaliar o estado do 
cliente, rever a prescrição médica, preparar 
material necessário, explicar o procedimento ao 
cliente, realizar o cateterismo, fixar o cateter, retirar 
materiais usados no procedimento, instruir o 
cliente quanto ao procedimento, lavar as mão e 
registrar no prontuário; 

D) Avaliar o estado do cliente, rever a prescrição 
médica, preparar material necessário, realizar 
lavagem das mãos, explicar o procedimento ao 
cliente, posicionar o cliente, realizar o cateterismo, 
fixar o cateter, retirar materiais usados no 
procedimento, instruir o cliente quanto ao 
procedimento;  

E) Avaliar o estado do cliente, rever a prescrição 
médica, realizar lavagem das mãos, preparar 
material necessário, explicar o procedimento ao 
cliente, posicionar o cliente, realizar lavagem das 
mãos, realizar o cateterismo, fixar o cateter, retirar 
materiais usados no procedimento, instruir o 
cliente quanto ao procedimento, lavar as mão e 
registrar no prontuário; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Relacione os sintomas com as suas devidas 
descrições, quanto às alterações urinárias. Numere a 
coluna da direita com base nas informações da coluna 
da esquerda e, em seguida,  assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta da coluna da direita, de 
cima para baixo:  

 
 
ALTERAÇÃO  DESCRIÇÃO 
1. Oligúria (  ) Dificuldade para iniciar a  

micção 
2. Disúria (  ) Micção de grandes quanti-

dades de urina 
3. Hesitação (  ) Necessidade  súbita e impe-

riosa de urinar 
4. Poliúria (  ) Débito urinário diminuído em 

relação à Ingesta 
5. Nictúria (  ) Alteração no ritmo da diurese,  

necessidade de esvaziamento 
da bexiga durante a noite 

6. Urgência (  ) Micção dolorosa ou difícil 
 
 

A) 3 – 4 – 6 – 1 – 5 – 2 
B) 1 – 5 – 2 – 3 – 4 – 6 
C) 1 – 3 – 4 – 5 – 2 – 6 
D) 6 – 4 – 3 – 1 – 5 – 2 
E) 6 – 4 – 2 – 1 – 5 – 3  

 
        
    

28. Faz parte do atendimento de enfermagem ao paciente 
com suspeita de dengue. Assinale (V) para as 
afirmativas Verdadeiras e (F) para as alternativas 
Falsas. E em seguida, assinale a alternativa com a 
sequência correta:  

 
(  ) Verificar pressão arterial, pulso, enchimento 

capilar, frequência respiratória e temperatura; 
(  ) Pesquisar sinais de alarme (dor abdominal, 

vômitos persistentes, Hipotensão postural e/ou 
lipotímia e hepatomegalia dolorosa); 

(  ) Realizar medidas antropometricas (peso, altura, 
indice de massa corporal (IMC). 

(  ) Realizar prova do laço na ausência de 
manifestações hemorrágicas 

(  ) Realizar a notificação e investigação do caso;  
 
 

A) V – V – V – V – V 
B) F – F – F – F – F 
C) V – F – F – F – V 
D) V – F – V– F – V  
E) F – V – V – V – F 
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29. Sobre a Prova do Laço realizada na ocorrência de 
Dengue, é falso afirmar que: 

 
A) A prova do laço deverá ser realizada 

obrigatoriamente em todos os casos suspeitos de 
dengue durante o exame físico; 

B) Realizar prova do laço na ausência de 
manifestações hemorrágicas; 

C) Desenhar um quadrado de 2,5cm de lado (ou uma 
área ao redor da falange distal do polegar) no 
antebraço da pessoa e verificar a pressão arterial 
(deitada ou sentada).Calcular o valor médio: 
(PAS+PAD)/2. Insuflar novamente o manguito até 
o valor médio e manter por cinco minutos em 
adultos (em crianças, 3 minutos) ou até o 
aparecimento de petéquias ou equimoses; 

D) Após a Prova: Contar o número de petéquias no 
quadrado. A prova será positiva se houver 10 ou 
mais petéquias em adultos e 5 ou mais em 
crianças; 

E) Todas as alternativas são verdadeiras; 
 

30.  A Sociedade Brasileira de Cardiologia em sua I 
Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e Cuidados 
Cardiovasculares de Emergência estabelece 
recomendações para realização de ações durante a 
parada cardiorrespiratória (PCR) através da utilização 
de um mnemônico - CABD primário. Com relação às 
compressões torácicas utilizadas na PCR, é correto 
afirmar que: 

 
A) Maximize as interrupções das compressões; 
B) Coloque a região hipotênar de uma mão sobre o 

esterno da vítima e a outra mão sobre a primeira, 
entrelaçando-a, estenda os braços e posicione-os 
cerca de 90º acima da vítima e inicie as 
compressões;  

C) Comprima na frequência de, no mínimo, 100 
compressões/ minuto e com profundidade de, no 
mínimo, 3 cm; 

D) Permita o retorno completo do tórax após cada 
compressão, retirando o contato das mãos com o 
mesmo; 

E) Posicione-se à frente da vítima e mantenha seus 
joelhos com certa distância um do outro para que 
tenha melhor estabilidade;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. A I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar e 
Cuidados Cardiovasculares de Emergência da 
Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza o uso 
de desfibrilação com o DEA em alguns casos de PCR. 
Quanto ao uso do DEA (desfibrilador automático 
externo), assinale (V) para as afirmativas Verdadeiras 
e (F) para as alternativas Falsas, E em seguida, 
assinale a alternativa com a sequência correta:    

 
(  ) O DEA é um equipamento portátil, capaz de 

interpretar o ritmo cardíaco, selecionar o nível de 
energia e carregar automaticamente, cabendo ao 
operador apenas pressionar o botão de choque, 
quando indicado; 

(  ) O tempo ideal para a aplicação do primeiro choque 
compreende nos primeiros 10 minutos da PCR;  

(  ) A desfibrilação precoce é o único tratamento para 
parada cardiorrespiratória em Fibrilação 
VentricularV/Taquicardia Ventricular sem Pulso, 
pode ser realizada com o DEA, que poderá ser 
utilizado por qualquer pessoa no ambiente pré-
hospitalar; 

(  ) O sucesso da ressuscitação está intrinsecamente 
relacionado a uma desfibrilação precoce, ideal, 
dentro dos primeiros 3 a 5 minutos após o colapso; 

(  ) A RCP deve ser iniciada pelas compressões 
torácicas, cerca de 5 minutos após o choque;  

 
  

A) V – V – V – V – V 
B) F – F – F – F – F 
C) V – F – F – F – V 
D) V – F – V– V – F 
E) F – V – V – V – F 

 
 

32. Sobre Hanseníase, é incorreto afirmar: 
 

A) Doença crônica granulomatosa, proveniente de 
infecção causada pelo Mycobacterium leprae; 

B) O Reservatório é o homem, reconhecido como 
única fonte de infecção, embora tenham sido 
identificados animais naturalmente infectados; 

C) O bacilo causador tem a capacidade de infectar 
grande número de indivíduos (alta infectividade), 
no entanto poucos adoecem (baixa 
patogenicidade); 

D) O principal modo de transmissão se dá pela via 
aérea superior, sendo o trato respiratório a mais 
provável via de entrada do M. leprae no corpo; 

E) O Ministério da Saúde recomenda o tratamento à 
base de Rifampicina e Cloroquina; 
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33. São itens necessários à Estratégia Saúde da Família 
(ESF), exceto: 

 
A) Carga horária de 40 horas semanais para todos os 

profissionais de saúde membros da equipe de 
Saúde da Família, à exceção dos profissionais 
médicos, aos quais serão admitidas outras 
modalidades de jornada de trabalho;  

B) Cadastramento de cada profissional de saúde em 
apenas uma ESF, exceção feita somente ao 
profissional médico, que poderá atuar em, no 
máximo, duas ESF e com carga horária total de 40 
horas semanais;  

C) Cada equipe de Saúde da Família deve ser 
responsável por, no máximo, 6.000 pessoas, 
sendo a média recomendada de 5.000, 
respeitando critérios de equidade para essa 
definição. 

D) O número de ACS deve ser suficiente para cobrir 
100% da população cadastrada, com um máximo 
de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por equipe 
de Saúde da Família; 

E) Existência de equipe multiprofissional composta 
por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar ou 
técnico de enfermagem e agentes comunitários de 
saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Com relação à Estratégia de Agentes Comunitários de 
Saúde. Coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras e 
(F) para as alternativas Falsas. E em seguida, assinale 
a alternativa com a sequência correta:  

 
(  ) É prevista a implantação da Estratégia de Agentes 

Comunitários de Saúde nas Unidades Básicas de 
Saúde como uma possibilidade para a 
reorganização inicial da atenção básica, com vistas 
à implantação gradual da Estratégia Saúde da 
Família; 

(  ) São itens necessários à implantação desta 
estratégia: existência de uma Unidade Básica de 
Saúde, existência de um enfermeiro e 
cumprimento da carga horária integral de 40 horas 
semanais por toda a equipe de agentes 
comunitários; 

(  ) Cada ACS deve ter uma micro área sob sua 
responsabilidade, cuja população não ultrapasse 
1000 pessoas. 

(  ) Existência de um enfermeiro supervisor para até, 
no máximo, 12 ACS e, no mínimo, quatro, 
constituindo, assim, uma equipe de agentes 
comunitários de saúde; 

(  ) É atribuição do enfermeiro da Estratégia de 
Agentes Comunitários de Saúde planejar, 
coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos 
ACS; 

(  ) São atribuições dos ACS participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o 
adequado funcionamento da UBS; 

 
 
A) V – F – F – V – V – F 
B) V – V – F – V – V – F 
C) V – F – F – F – V – V 
D) V – F – V– F – V – F  
E) F – V – F – V – F – V 

  
 

35.  Constituem-se atribuições do Enfermeiro da Equipe 
de Atenção Básica na Estratégia de Saúde da Família, 
exceto a alternativa: 

 
A) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias 

cadastradas nas equipes; 
B) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos 

e atividades em grupo; 
C) Planejar, gerenciar e avaliar as ações 

desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os 
outros membros da equipe;  

D) Participar do gerenciamento dos insumos 
necessários para o adequado funcionamento da 
UBS;  

E) Indicar, de forma compartilhada com outros pontos 
de atenção, a necessidade de internação 
hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do 
usuário; 
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36. Com relação à administração de soluções por via 
intramuscular, na porção ântero-lateral da coxa, está 
incorreto afirmar que:   

 
A) O terço médio do músculo é o local ideal para 

aplicação;  
B) Pode ser utilizado em adultos, crianças e recém-

nascidos; 
C) O músculo desta região é o vastus lateralis;  
D) Apesar de ser considerado local muito doloroso, é 

um músculo com grande poder de absorção; 
E) Na aplicação, a agulha deve ser inserida em um 

ângulo de 15º em direção ao joelho; 
 
 

37. A manobra de Bracht é indicada nos casos de: 
 

A) Assistência pré-hospitalar de desobstrução das 
vias aéreas superiores por corpo estranho; 

B) Assistência ao diagnostica pseudo-hipertensão em 
pacientes idosos que consiste na inflação do 
manguito no braço até o desaparecimento do 
pulso radial;  

C) Assistência ao parto pélvico vaginal; 
D) Assistência utilizada no tratamento da vertigem 

posicional paroxística benigna; 
E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

38. Todas as crianças com toxoplasmose congênita 
comprovada devem receber tratamento durante 12 
meses, independentemente da presença de sinais 
e/ou sintomas da doença. O tratamento da 
toxoplasmose congênita é:  

 
A) sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico; 
B) Azitromicina, Ciprofloxacina e Rifampicina 
C) Sulfametoxazol, Trimetropim 
D) Eritromicina e Ceftriaxona 
E) Doxicilina e Rifampicina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

39. O Ministério da Saúde, por meio do Programa 
Nacional de Imunização (PNI), passou a oferecer a 
partir do mês de setembro/2013, em toda a rede 
pública de saúde, a vacina tetra viral, a mesma vai 
compor o Calendário Nacional de Vacinação. Com 
base nesta vacina é incorreto afirmar que:  

 
A) Crianças com idade entre 12 a 15 meses deverão 

tomar a vacina tríplice viral e devem ser 
agendadas para receber a vacina tetra viral aos 15 
meses de idade respeitando o intervalo mínimo de 
60 dias entre tríplice viral e a tetra viral; 

B) O esquema vacinal consiste na administração de 
uma dose exclusivamente aos 15 meses de idade, 
em crianças que já tenham recebido a 1ª dose da 
vacina tríplice viral; 

C) O PNI não disponibilizará a vacina tetraviral para 
as crianças que não receberam a primeira dose da 
tríplice viral entre 12 e 14 meses de idade e 
aquelas acima de 15 meses de idade; 

D) A dose é de 0,5mL, administrada por via 
subcutânea. 

E) O esquema vacinal corresponde a uma dose de 
varicela e a 2ª dose da tríplice viral; 

 
 
 

40. Com base no Projeto Terapêutico Singular (PTS) 
inserido no âmbito da Saúde Mental, proposto pelo 
Ministério da Saúde, é incorreto afirmar: 

 
 

A) É necessário a elaboração de um PTS para todas 
as pessoas atendidas em um serviço estratégico 
de saúde mental, na Atenção Básica;  

B) O PTS pode ser utilizado como dispositivo de 
intervenção, pois desafia a organização tradicional 
do processo de trabalho em saúde, pois pressupõe 
a necessidade de maior articulação 
interprofissional; 

C) O PTS pode ser utilizado como analisador 
qualitativo e apregoado para todos os usuários dos 
serviços estratégicos de Saúde Mental; 

D) Pode ser definido como uma estratégia de cuidado 
que articula um conjunto de ações resultantes da 
discussão e da construção coletiva de uma equipe 
multidisciplinar e leva em conta as necessidades, 
as expectativas, as crenças e o contexto social da 
pessoa ou do coletivo para o qual está dirigido; 

E) Na elaboração do PTS as diferenças, conflitos e 
contradições precisarão ser explicitados e 
trabalhados, de maneira a pactuar os consensos 
possíveis entre os diversos agentes envolvidos. 

 
 
 
 




