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CONHECIMENTOS GERAIS - PORTUGUÊS 
                                                
01. Complete as frases com a conjunção solicitada: 

a) Havia muito serviço,.............................  ninguém trabalhava. (adversativa) 
b) Ou galopa ..................... sai da estrada. (alternativa) 
c) Não demore, ....................... sua mãe fica preocupada. (explicativa) 
d) O homem depende do solo e da flora; deve...................., preservá-los. (conclusiva) 
e) Os argumentos sobre os malefícios da poluição não os abalam..............os comovem. (aditiva) 

(A) mas, ou, pois,  portanto, nem. 
(B) porém, ou, porque, por isso, e. 
(C) por isso, nem, porque, por isso, e. 
(D) entretanto, e, pois, nem, e. 
(E) mais, ou, pois, por isso, nem. 
 
02. Nos locais públicos, é comum afixarem placas com frases redigidas incorretamente.   Assinale a frase 
incorreta. 
(A) Alugam - se vagas para estudantes.                       
(B) Necessitam-se de auxiliares de pedreiro. 
(C) Compra-se terra.                                         
(D) Vende-se uma casa. 
(E) Precisa-se de balconistas. 
 
03. Assinale a alternativa em que o uso dos verbos fazer, haver e ser está de acordo com a norma culta. 
(A) Haviam muitos problemas. 
(B) Faziam dias alegres naquele verão. 
(C) Não houveram mais casos de dengue nas redondezas, desde a intervenção do médico. 
(D) Há vinte alunos na sala de aula. 
(E) Quinhentas gramas de azeitonas são muito. 
 
04. Assinale a oração em que há erro de concordância verbal: 
(A) Luciano ou José dirigirá o táxi. 
(B) Minas Gerais recebe muitos turistas durante o ano todo. 
(C) Faltaram água e energia elétrica. 
(D) Todos os acadêmicos compareceram à aula. 
(E) Água, comida, nada fizeram o pardalzinho feliz. 
 
05. Em qual das alternativas o uso do vir e ver está correto? 
(A) Quando ele vir à cidade, conversarei com ele. 
(B) Se meu pai ver o filme, ficará emocionado. 
(C) Quando ele vir o resultado do exame, não terá o de que reclamar. 
(D) Quando ele ver aquele retrato, me telefonará. 
(E) Quando os estudantes virem aqui, nós lhes mostraremos o museu. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
6. As políticas e ações de saúde no Brasil são baseadas no princípio do Sistema Único de Saúde - 
SUS de oferecer acesso integral, universal e gratuito ao sistema de saúde pública a todos os brasileiros, 
independentemente do segmento populacional. Garantindo a assistência a população independente de 
condições sócio econômicas, étnicas ou de faixa etária.  
Leia atentamente as afirmações abaixo e marque com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) 
afirmativa(s) falsa(s). 
I- (  ) Dentro das prioridades do Pacto pela Vida a Saúde do Idoso segue diretrizes estabelecidas e, para 
efeitos deste Pacto será considerada idosa a pessoa com 60 anos ou mais.  
II- (   ) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, trabalha em parceria em parceria com 
diversos setores da sociedade, em especial com o movimento de mulheres. Objetivando somente ações 
efetivas juntamente ao movimento negro e o de trabalhadoras rurais, pesquisadores e estudiosos da área. 
III- (   ) A proposição da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem visa qualificar a atenção à 
saúde da população masculina na perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da 
atenção. 
IV- (   ) A Política Nacional de Atenção ao Idoso tem como proposta de Envelhecimento Ativo, dentro das 
diretrizes propugnadas pela Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, juntamente com as 
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Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, tem buscado qualificar a atenção à saúde das pessoas 
idosas, contribuindo para que não só tenhamos maior expectativa de vida em nosso país como também 
agregando mais qualidade aos anos a mais vividos. 
V- (    ) A Política Nacional de Atenção às Urgências prioriza a construção de diretrizes que contemplam o 
acesso restrito a demanda livre, atendendo o paciente em situação de urgência na sua integralidade. 
Objetivando a descentralização e a participação social, ao lado da humanização, a que todo cidadão tem 
direito. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
(A) V – F – V – V – F  
(B) V – F – V – F – V 
(C) F – F – V – F – V 
(D) F – F – V – V – V 
(E) V – V – V – V – V  
 
7.  A Portaria nº 1.820, de 13 de agosto de 2009, levando em considerando a Política Nacional de 
Humanização da Atenção e da Gestão do SUS, de 2003, do Ministério da Saúde, em seu conteúdo dispõe 
sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, onde deixa claro que toda pessoa tem direito ao acesso 
a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da promoção, prevenção, proteção, tratamento e 
recuperação da saúde. 
Leia atentamente as afirmações abaixo e marque com (V) a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e com (F) a(s) 
afirmativa(s) falsa(s). 
I- (   ) O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de saúde, 
postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares mais próximos de 
sua casa. 
II- (   ) Nas situações de urgência/emergência, qualquer serviço de saúde deve receber e cuidar da pessoa 
bem como encaminhá-la para outro serviço no caso de necessidade. 
III- (   ) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em tempo 
hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver seu tipo de 
problema. 
IV- (  ) O encaminhamento às especialidades e aos hospitais, pela Atenção Básica, será estabelecido em 
função da necessidade de saúde e indicação clínica, levando-se em conta a gravidade do problema a ser 
analisado pelas centrais de regulação. 
V- (  ) Quando houver alguma dificuldade temporária para atender as pessoas é da responsabilidade da 
direção e da equipe do serviço, acolher, dar informações claras e encaminhá-las privilegiando os mais 
necessitados. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
(A) V – F – V – F – V  
(B) V – F – V – F – V 
(C) V – V – V – V – F 
(D) F – F – V – V – F 
(E) V – V – V – V – V  
 
8. O oxímetro de pulso ou saturômetro é um parelho que permite a análise da batida cardíaca em 
tempo real, não é invasivo e virtualmente sem risco. As aplicações do oxímetro de pulso seriam; detecção 
de obstrução de vias aéreas, apnéia, monitoração da ventilação mecânica, em transporte de paciente com 
monitor e monitorização da oxigenação em pacientes instáveis. Assinale a alternativa que apresenta a 
correta descrição da leitura da oximetria:  
(A) o oximetro de pulso monitoriza mudanças discretas no espectro da luz medida da densidade óptica 
da hemoglobina somente a luz vermelha, portanto por plangiostimografia.  
(B) o oximetro de pulso monitoriza mudanças discretas no espectro da luz medida da densidade óptica 
da hemoglobina somente a luz vermelha, portanto por plestismografia.  
(C) o oximetro de pulso monitoriza mudanças importantes e de alta intensidade no espectro da luz 
medida da densidade óptica da hemoglobina à luz vermelha e infravermelha, portanto por plestismografia.  
(D) o oximetro de pulso monitoriza mudanças discretas no espectro da luz medida da densidade óptica 
da hemoglobina à luz vermelha e infravermelha, portanto por plangiostimografia. 
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(E) o oximetro de pulso monitoriza mudanças discretas no espectro da luz medida da densidade 
óptica da hemoglobina à luz vermelha e infravermelha, portanto por plestismografia. 
 
9. A Resolução COFEN no 302/2005 dispõe sobre a Anotação pelo COREN da Responsabilidade 
Técnica do Enfermeiro pela gestão do Serviço de Enfermagem de todos os estabelecimentos, onde houver 
atividade de enfermagem.  
Sobre a referida Resolução, é CORRETO afirmar que: 
(A) Todo estabelecimento onde existem atividades de Enfermagem, deve obrigatoriamente apresentar 
Certidão de Responsabilidade Técnica de Enfermagem, cuja anotação deverá ser requerida pela instituição 
para qual o enfermeiro trabalha. 
(B) A Certidão de Responsabilidade Técnica, deverá ser renovada a cada 6 (seis) meses, após sua 
emissão. 
(C) Em caso de substituição do Responsável Técnico, em período inferior a seis, a direção do 
estabelecimento deverá encaminhar ao COREN, dentro de 30 dias, a partir da ocorrência, a eventual 
substituição da Anotação da Responsabilidade Técnica, requerida ao COREN pelo novo enfermeiro.  
(D) As Instituições de Saúde, Públicas e Filantrópicas, poderão requerer dispensa do recolhimento da 
taxa, referente à emissão da Certidão de Responsabilidade Técnica. 
(E) Em caso de atraso no pagamento da anuidade pelo Responsável Técnico da instituição no referido 
conselho de classe, será suspensa a Certidão de Responsabilidade Técnica a ao mesmo fica vetado nova 
solicitação pelo período de 6 (seis) meses. 
 
10. A descompensação do Diabetes Mellitus ocorre pelo mecanismo principal da perda de ação da 
insulina combinada com o aumento concomitante de hormônios contra reguladores (glucagon, 
catecolaminas, cortisol e hormônios do crescimento. Estas alterações hormonais levam a um aumento na 
produção hepática e renal de glicose, alem da menor captação periférica, resultando em hiperglicemia e 
alterações na osmolaridade do espaço extracelular. Assinale a alternativa correta quanto as complicações 
agudas mais graves do diabetes: 
(A) Cetoacidose diabética (CAD) e Coma hiperosmolar (CHH).  
(B) Cetoacidose diabética (CAD) e Coma hiperglicêmico (CHH). 
(C) Cetoacidose diabética (CAD) e Coma cetótico.  
(D) Cetoacidose diabética (CAD) e Hipopotassemia. 
(E) Cetoacidose diabética (CAD) e Edema cerebral. 
 
11.  Choque é um estado de perfusão e de oxigenação inadequada aos tecidos. Essa síndrome se 
caracteriza por desequilíbrio entre a oferta e a demanda por oxigênio tecidual e a consequência das 
alterações provocadas pela hipoperfusão é o desenvolvimento de falências orgânicas. O choque 
hemorrágico é aquele que decorre da perda sanguínea aguda por meio de hemorragias internas e externas. 
A incidência de choque hemorrágico é elevado em todos os continentes, sendo que a maioria dos choques 
hemorrágico é decorrente de traumas. Cerca de 40% dos pacientes traumatizados chegam ao atendimento 
médico com quadro de choque por perda sanguínea. Para a redução da morbimortalidade que acompanha 
o trauma e está na dependência de um diagnóstico precoce e de uma rápida correção da hipoperfusão.  
Sobre a conduta inicial a ser adotada, é CORRETO afirmar que: 
(A) Assegurar a ventilação, oxigenação adequada e verificação dos sinais vitais e a graduação da perda 
volêmica.  
(B) Assegurar a ventilação, oxigenação adequada e verificação dos sinais vitais.  
(C) Assegurar primeiramente acesso venoso calibroso e reposição volêmica.  
(D) Assegurar a ventilação, oxigenação adequada, assim como acesso venoso calibroso e reposição 
volêmica.  
(E) Assegurar a ventilação, oxigenação adequada e verificação dos sinais vitais e reposição de 
eletrólitos, para corrigir os distúrbios secundários.  
 
12.  Quando o processo isquêmico resulta em necrose miocárdica, as células cardíacas perdem a 
integridade de sua membrana, permitindo o extravasamento de enzimas e proteínas intracelulares para a 
corrente sanguínea. Essas substancias, conhecidas como marcadores de necrose miocárdica (MNM), que 
quando se elevam no plasma selam o diagnostico de Infarto Agudo do Miocárdio. A creatinofosfoquinase 
(CPK) e sua isoforma MB (CKMB), são enzimas muito sensíveis à lesão miocárdica, porém não totalmente 
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específicas do músculo cardíaco. Resultados falsos positivos podem ser encontrados em atletas pós-
exercícios físicos intensos ou em pacientes que sofreram traumatismo ou com historia de insuficiência renal 
crônica, rabdomiólise, convulsões ou distrofia muscular.    
Sobre a CKMB, é CORRETO afirmar que: 
(A) Atinge o seu pico por volta da 18ª hora após os sinais clínicos, normalizando-se após 48 a 72h.  
(B) Atinge o seu pico por volta da 19ª hora após os sinais clínicos, normalizando-se após 42 a 72h.  
(C) Atinge o seu pico por volta da 17ª hora após os sinais clínicos, normalizando-se após 42 a 74h.  
(D) Atinge o seu pico por volta da 19ª hora após os sinais clínicos, normalizando-se após 24 a 72h.  
(E) Atinge o seu pico por volta da 18ª hora após os sinais clínicos, normalizando-se após 12 a 24h.  
 
13. Qual das seguintes afirmações sobre os efeitos da epinefrina durante uma tentativa de 
ressuscitação é verdadeira? 
(A) A epinefrina reduz a resistência vascular periférica e reduz a pós-carga miocárdica, de modo que as 
contrações ventriculares passam a ser mais eficazes. 
(B) A epinefrina é contraindicada na fibrilação ventricular, pois aumenta a irritabilidade miocárdica.  
(C) A epinefrina é contraindicada na Atividade Elétrica sem Pulso, pois demanda mais tônus cardíaco 
aumentando o consumo de oxigênio.   
(D) A epinefrina melhora a pressão de perfusão arterial coronária e estimula as contrações espontâneas 
quando há assístole. 
(E) A epinefrina reduz o consumo miocárdico de oxigênio.   
 
14.  Um senhor de 75 anos chega à unidade de emergência para avaliação com histórico de tratamento 
domiciliar para pneumonia há 1 semana. A impressão inicial revela um paciente irresponsivo a estímulos de 
dor, com respiração lenta e cianose difusa. Inicia-se a avaliação primária e descobre que a frequência 
respiratória caiu de 16/min para 4/min. Com frequência cardíaca de 110/min, Spo2 de 65% em ar ambiente.   
Sobre a conduta inicial a ser adotada, é CORRETO afirmar que: 
(A) Administrar oxigênio a 100% por mascara facial, obter gasometria arterial e estabelecer acesso 
venoso.  
(B) Administrar oxigênio a 100% por mascara facial, estabelecer acesso vascular e obter radiografia 
STAT do tórax.  
(C) Estabelecer aceso vascular e administrar um bolus de 250 ml de cristalóide isotônico.  
(D) Administrar oxigênio a 100% por mascara de não reinalação, obter gasometria arterial.  
(E) Abrir as vias aéreas e iniciar ventilação com pressão positiva usando oxigênio a 100% e um 
dispositivo de bolsa- máscara.   
 
15.  A oxigenação é uma necessidade humana básica fundamental para a manutenção da vida e deve 
ter seu padrão avaliado com precisão no exame físico de qualquer paciente atendido em unidades de 
urgência e emergência. Qual das seguintes opções de dispositivos fornece de modo mais confiável uma alta 
concentração (90% ou mais) de oxigênio inspirado em um lactente ou criança maior. 
Com relação à questão acima, é CORRETO afirmar que:  
(A) Máscara facial não – reinalante com 12 l/min. de fluxo de oxigênio.  
(B) Cânula nasal com 4l/min. de fluxo de oxigênio.  
(C) Máscara simples de oxigênio com 15l/min. de fluxo de oxigênio. 
(D) Máscara facial adaptada (Face Tent) com 15l/min. de fluxo de oxigênio.  
(E) Máscara de Venturi com 4l/min. de fluxo de oxigênio.  
 
16. Síndrome coronariana aguda - SCA: é uma entidade nasológica com mecanismo único, mais com 
manifestações clínicas e laboratoriais diferentes. Apresentando-se sob três formas clinicas: angina instável 
(AI), infarto agudo do miocárdio (IAM) sem supradesnível do segmento ST, e IAM com supradesnível de ST. 
Segundo o protocolo da Sociedade Brasileira de Cardiologia os pacientes com dor torácica seguem um 
algoritmo especifico e são colocados em rotas para investigação da dor. Quando o paciente com dor 
torácica é colocado em ROTA 2 quais os cuidados que a enfermagem deve prestar. Assinale a alternativa 
correta:  
(A) Realizar a coleta de sangue com anticoagulante para marcadores de necrose miocárdica seriados 
dentro de 0-3-9 horas e realizar eletrocardiograma dentro de 0-3-9 horas.  
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(B) Realizar a coleta de sangue sem anticoagulante para marcadores de necrose miocárdica seriados 
dentro de 0-3 horas e realizar eletrocardiograma dentro de 0-3 horas.  
(C) Realizar a coleta de sangue sem anticoagulante para marcadores de necrose miocárdica seriados 
dentro de 0-3-9 horas e realizar eletrocardiograma dentro de 0-3-9 horas.  
(D) Realizar a coleta de sangue com anticoagulante para marcadores de necrose miocárdica seriados 
dentro de 0-3 horas e realizar eletrocardiograma dentro de 0-3 horas.  
(E) Realizar a coleta de sangue sem anticoagulante para marcadores de necrose miocárdica seriados 
dentro de 0-3-6 horas e realizar eletrocardiograma dentro de 0-3-6horas.  
 
17.  A parada Cardiopulmonar/cardiorrespiratória (PCR), caracterizada pela interrupção súbita da 
atividade mecânica ventricular, caracterizada pela cessação dos batimentos cardíacos e movimentos 
respiratórios, levando a interrupção da circulação e respiração, alem da ausência da consciência, do pulso e 
da pressão arterial. Desta forma, durante a parada cardiorrespiratória o paciente pode apresentar ritmos 
cardíacos diferenciados. Ao monitor cardíaco visualizamos o ritmo de Atividade Elétrica sem Pulso (AESP) 
observado na figura abaixo. 

 O ritmo de 
AESP é considerado como uma situação clinica, na qual a atividade elétrica é observada no monitor 
cardíaco de forma organizada, porem o paciente não reage e, não é possível sentir pulso, pois o ventrículo 
não apresenta contrações ou estas são incapazes de produzirem um volume sistólico suficiente para gerar 
pulso. Para tanto, o preconizado pela American Heart Association (AHA) no caso de parada 
cardiorrespiratória em AESP e a realização de reanimação cardiopulmonar (RCP) de alta qualidade e 
descobrir a causa da parada cardiorrespiratória. Assinale a alternativa correta que descreve a seqüência 
preconizada conforme as diretrizes da American Heart Association (AHA) 2010, para o atendimento de uma 
ressuscitação cardiopulmonar (RCP):  
(A) realizar, 30 compressões cardíacas para 2 ventilações e checar pelo retorno da circulação 
espontânea após quatro ciclos em pacientes adulto, segundo as diretrizes de 2010 no Suporte Avançado de 
Vida em Cardiologia-SAVC. 
(B) realizar, 30 compressões cardíacas para 1 ventilações e checar pelo retorno da circulação 
espontânea após quatro ciclos em pacientes adulto, segundo as diretrizes de 2010 no Suporte Avançado de 
Vida em Cardiologia-SAVC. 
(C) realizar, 30 compressões cardíacas para 2 ventilações e checar pelo retorno da circulação 
espontânea após três ciclos em pacientes adulto, segundo as diretrizes de 2010 no Suporte Avançado de 
Vida em Cardiologia-SAVC. 
(D) realizar, 30 compressões cardíacas para 2 ventilações e checar pelo retorno da circulação 
espontânea após cinco ciclos em pacientes adulto, segundo as diretrizes de 2010 no Suporte Avançado de 
Vida em Cardiologia-SAVC. 
(E) realizar, 15 compressões cardíacas para 2 ventilações e checar pelo retorno da circulação 
espontânea após três ciclos em pacientes adulto, segundo as diretrizes de 2010 no Suporte Avançado de 
Vida em Cardiologia-SAVC. 
 
18. Quanto ao conceito atual de Acidente Isquêmico Transitório, é CORRETO afirmar que:  
(A) Se caracteriza por um déficit neurológico focal, encefálico ou retiniano, súbito e reversível, primário 
a uma doença vascular isquêmica, com duração menor que 1 hora e sem evidência de lesão isquêmica nos 
exames de imagem.  
(B) Se caracteriza por um déficit neurológico focal, encefálico ou retiniano, súbito e reversível, primário 
a uma doença vascular isquêmica, com duração menor que 2 horas e sem evidência de lesão isquêmica 
nos exames de imagem.  
(C) Se caracteriza por um déficit neurológico focal, encefálico ou retiniano, súbito e reversível, 
secundário a uma doença vascular isquêmica, com duração menor que 3 horas e sem evidência de lesão 
isquêmica nos exames de imagem.  
(D) Se caracteriza por um déficit neurológico focal, encefálico ou retiniano, súbito e reversível, 
secundário a uma doença vascular isquêmica, com duração menor que 6 horas e sem evidência de lesão 
isquêmica nos exames de imagem.  
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(E) Se caracteriza por um déficit neurológico focal, encefálico ou retiniano, súbito e reversível, 
secundário a uma doença vascular isquêmica, com duração menor que 4 horas e sem evidência de lesão 
isquêmica nos exames de imagem.  
 
19.  A hemorragia digestiva (HD) é um problema de saúde freqüente com formas de apresentação 
clínica diversificadas. A avaliação e as medidas iniciais frente ao paciente com HD devem ser garantidas em 
todos os serviços de saúde, independente do seu nível de densidade tecnológica. A hemorragia digestiva 
(HD) é a saída pela boca de sangue com origem no sistema gastrointestinal, habitualmente do esôfago ou 
do estômago. É também referido como vômito de sangue de coloração vermelho vivo ou escuro. 
Com relação ao conhecido vômito com sangue, é CORRETO afirmar que denomina-se:  
(A) Melena 
(B) Hemoptise 
(C) Hematêmese 
(D) Atelectasia 
(E) Epistaxe  
 
20. Eritroblastose fetal é uma doença hemolítica causada pela incompatibilidade do sistema Rh do 
sangue materno e fetal. Ela se manifesta, quando há incompatibilidade sanguínea referente ao Rh entre 
mãe e feto, ou seja, quando o fator Rh da mãe é negativo e o do feto, positivo. Quando isso acontece, 
durante a gestação, a mulher produz anticorpos anti-Rh para tentar destruir o agente Rh do feto.  Tendo 
como base as gestantes que apresentam incompatibilidade materno fetal para o fator Rh, assinale a 
alternativa correta:  
(A) Cerca de 40% das gestantes têm incompatibilidade materno fetal para o fator Rh. 
(B) Na prevenção da sensibilização pelo fator Rh, deve-se administrar imunoglobulina humana anti-D 
dentro das primeiras 12 horas em mães Rh negativo não sensibilizadas com partos de recém-nascidos Rh 
positivo e Coombs direto negativo. 
(C) O diagnóstico é feito pela pesquisa qualitativa de anticorpos irregulares em toda gestante Rh 
negativo, com parceiro Rh positivo ou desconhecido. 
(D) Consideram-se positivos os títulos anti-D, iguais ou menores que 1⁄8. 
(E) A aloimunização Rh, além de mais frequente, é a de maior gravidade para o feto, levando, em 
alguns casos, à hidropisia e ao óbito. 
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