
FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE PERNAMBUCO - HEMOPE 

CONCURSO PÚBLICO 
 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir: 
 

Prédio                                                                                                                                                                      Sala 

                             

Nome  

                              

Nº de Identidade                                              Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

                             

 

 

ENFERMEIRO 
 

 

ATENÇÃO 

 

  Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

  Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Português, 10 (dez) sobre 

Conhecimentos do Sistema Único de Saúde – SUS e 30 (trinta) sobre Conhecimentos Específicos da 

Função de opção do candidato. 

  Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, 

imediatamente, ao Fiscal. 

  Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome 

completo, o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

  Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá 

um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão 

coincide com o seu Número de Inscrição. 

  As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

  Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 
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PORTUGUÊS 

 
Texto 01 para as questões de 01 a 04 
 

POEMA DE SANGUE 

Zé Pinto 

 

Hoje quando os ponteiros 

Registrarem vinte e quatro horas 

Mil crianças terão morrido de fome 

Neste meu belo país 

Da bola e do carnaval 

Por isso, escrevo poema de sangue. 
 
Muitos guerreiros da dignidade, 

Da igualdade 

E dos novos valores 

Abandonaram as trincheiras 

Ou apontam saídas por uma terceira via 

Tentando ignorar os gemidos 

Mendigos da miséria 

Por isso, escrevo poemas de sangue. 
 
Onde estão os poetas que escreviam pelas ruas? 

Que recitavam pra lua? 

Que dedilhavam as violas? 

Pra ver brotar a semente numa semente de roda. 

Não adianta negar: 

A televisão ditou e muitos obedeceram. 

  

A ilusão agenciou 

E quem na onda requebrou 

Não pôde ser seresteiro. 

Pois descobriram ligeiro 

Que a ignorância de um povo 

Sempre rende mais dinheiro 

Por isso, escrevo poemas de sangue. 

 

Mas se as ervas daninhas 

Não conseguem nunca 

Dominar toda a plantação, 

Há muitas árvores 

Que ainda estão produzindo bons frutos. 

Pois é desses frutos que alimentaremos 

É dessas sementes que replantaremos 

Mas eu lhes afirmo 

Que ainda é preciso 

Por isso, escrevo poemas de sangue. 

Disponível em: www.landless-voices.org 
 
01. Percebe-se, no poema, a repetição do trecho "Por isso, escrevo poemas de sangue". O autor dele se utilizou para  
 
A) demonstrar ao leitor a sua visão otimista face o cenário atual. 

B) indicar a pluralidade de ações profícuas que povoam o cotidiano brasileiro. 

C) denotar seu perfil misantropo e descrente em um mundo melhor. 

D) indicar fatos e ações negras do cenário brasileiro, embora confiante em dias melhores. 

E) apontar falhas e erros irremediáveis que cercam a realidade brasileira, desacreditando em melhoras. 
 
02. Nesse poema, Zé de Brito 
 
A) radicaliza ao afirmar que o povo brasileiro perdeu o norte de suas lutas, perdeu a dignidade e os valores humanos. 

B) faz referência a muitos brasileiros que desistiram de lutar para minimizar ou erradicar as desigualdades sociais. 

C) presta reverência à televisão e elogia os que a ela aderiram. 

D) aponta para o fato de a ignorância promover lucros e avanços ao país. 

E) demonstra-se incrédulo diante de novas mudanças e avanços sociais. 
 
03. Sobre o trecho abaixo: 
 

Há muitas árvores 

Que ainda estão produzindo bons frutos. 
 
está CORRETO o que se afirma em  
 
A) Se fosse substituído o primeiro verbo por "existir", este se manteria no singular. 

B) Mantendo-se o mesmo tempo verbal do primeiro verbo e substituindo-se este por "existir", estaria correto o trecho: 

Existiram muitas árvores. 

C) Se se permutasse o tempo verbal do primeiro verbo para um tempo passado, e ele fosse substituído por "existir", estaria 

correto o trecho: Existem muitas árvores. 

D) Conjugando-se o verbo "haver" num tempo do passado em que a ação tenha se repetido algumas vezes, está correto o 

trecho: Havia muitas árvores. 

E) Substituindo-se "muitas árvores" por "muita gente", a forma verbal "há" sofreria mudança em sua grafia. 

 

04. Em todas as alternativas, os verbos sublinhados exigem apenas um complemento, e este não vem regido de 

preposição. Apenas uma delas NÃO se inclui nessa afirmativa. Assinale-a.  
 
A) "Hoje quando os ponteiros registrarem vinte e quatro horas" 

B) "Tentando ignorar os gemidos mendigos da miséria"  D) "Ou apontam saídas por uma terceira via" 

C) "Pra ver brotar a semente numa semente de roda" E) "Onde estão os poetas que escreviam pelas ruas?" 
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TEXTO 02 para a questão 05 

  

Eu sou aquela mulher  

a quem o tempo muito ensinou. 

Ensinou a amar a vida  

e não desistir da luta, 

recomeçar na derrota,  

renunciar a palavras  

e pensamentos negativos. 

Acreditar nos valores humanos 

e ser otimista. 
Cora Coralina 

 

05. Sobre CRASE, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Em "renunciar a palavras", se o termo sublinhado estivesse no plural, a crase seria obrigatória. 

B) "a quem o tempo muito ensinou" - neste caso, a ausência da crase se justifica por existir a presença, apenas, do determinante 

“a”. 

C) "Ensinou a amar a vida"- analisando-se os dois termos sublinhados, o primeiro não recebe acento grave por estar diante de 

verbo. Quanto ao segundo, a crase inexiste, por haver a presença, apenas, da preposição “a”. 

D) "renunciar a palavras" - neste caso, a crase é facultativa. 

E) "Eu sou aquela mulher" - se o verbo deste trecho fosse substituído por "referir-se", estaria correto: Eu me refiro aquela 

mulher. 

 

TEXTO 03 para a questão 06 

 

"Eu acredito que a poesia tenha sido uma vocação, embora não tenha sido uma vocação desenvolvida conscientemente 

ou intencionalmente. Minha motivação foi esta: tentar resolver, através de versos, problemas existenciais internos. São 

problemas de angústia, incompreensão e inadaptação ao mundo."   
(Carlos Drummond de Andrade) 

 

06. Analisando-se o texto acima, tem-se como CORRETO que  

 

A) o termo sublinhado exprime ideia de causalidade. 

B) a vírgula antes do conectivo "embora" é obrigatória. 

C) a vírgula após o termo "angústia" separa elementos de mesma função sintática. 

D) os dois-pontos exprimem uma suspensão de ideias. 

E) o trecho também estaria correto, se os dois-pontos fossem substituídos por um ponto. 

 

TEXTO 04 para as questões de 07 a 09 

 

POTES ESPECIAIS 

Autor desconhecido 

 

E chega ao balcão da loja um senhor aparentando os seus quase 70 anos. Utilizando-se de um tom educado, 

contendo uma certa ironia, dirigiu-se a uma das atendentes e indagou: 

- Olá, senhora! Será que vocês aqui vendem o que procuro já em várias lojas dessa cidade? 

- Não sei, meu senhor. Só se me disser... 

- É algo raro, cada vez mais raro por onde a gente vai... Quase nem existe mais... 

- Moço, não nasci para ser adivinha de nada nem de ninguém... 

- Dona, espere, não precisa ficar tão irritada... Vou falar... 

-  Mas, que produto é este ? 

-  Eu preciso de três potes, cada um contendo, respectivamente, AMOR, HONESTIDADE e RESPEITO. 

Houve um silêncio repentino. As palavras ditas calaram o ambiente. As pessoas que viveram aquele momento só 

tiveram uma opção: repensar sobre as suas vidas e a de todos os habitantes da cidade. 

 

07. No texto acima, percebe-se a presença de pronomes de tratamento. Sobre eles, assinale a alternativa que contém 

dois pronomes desse tipo. 

 

A) "- Não sei, meu senhor. Só se me disser..." 

B) "Dona, espere, não precisa ficar tão irritada..." 

C) "Moço, não nasci para ser adivinha de nada nem de ninguém..." 

D) “Olá, senhora! Será que vocês aqui vendem o que procuro já em várias lojas dessa cidade? 

E) "... tiveram uma opção: repensar sobre as suas vidas e a de todos os habitantes da cidade." 




http://pensador.uol.com.br/autor/cora_coralina/
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=6441
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=6441
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=6441
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08. Sobre os termos da oração, analise os itens abaixo: 

 

I.    "E chega ao balcão da loja um senhor aparentando os seus quase 70 anos." 

II.    "Moço, não nasci para ser adivinha de nada nem de ninguém...” 

III.   "Eu preciso de três potes, cada um contendo, respectivamente, AMOR, HONESTIDADE e RESPEITO." 

IV.  "Houve um silêncio repentino." 

V.    "- Não sei, meu senhor. Só se me disser..." 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) No item I, a forma verbal "chega" concorda com o seu sujeito, "um senhor". 

B) No item II, "de nada nem de ninguém" completam o sentido do verbo "adivinha". 

C) No item III, "AMOR, HONESTIDADE e RESPEITO" completam o sentido do verbo "precisar". 

D) No item IV, "um silêncio repentino" funciona como sujeito do verbo "haver". 

E) No item V, "meu senhor" se classifica como sujeito constituído de um núcleo apenas. 

 

09. Observe os conectivos sublinhados dos trechos abaixo: 
 

I.    "E chega ao balcão da loja um senhor aparentando os seus quase 70 anos."  

II.  "- Não sei, meu senhor. Só se me disser..."  

 

Está CORRETO o que se afirma na alternativa 

 

A) No item I, contraria algo anteriormente declarado. 

B) No item II, exprime circunstância temporal. 

C) No item I, poderia ser substituído por "ou", indicando alternância. 

D) No item II, exprime circunstância condicional.  

E) No item II, poderia ser substituído por "à medida que", preservando o sentido original. 

 

10. Sobre Redação Oficial, analise os itens abaixo: 
 

I.    O ofício é uma modalidade da comunicação oficial, que tem como finalidade o tratamento de assuntos oficiais 

pelos órgãos da Administração Pública entre si e também com particulares. 

II.   O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem 

estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se de uma forma de comunicação 

eminentemente interna. 

III.  Relatório é um conjunto de informações, utilizado para reportar resultados parciais ou totais de uma determinada 

atividade, experimento, projeto, ação, pesquisa, ou outro evento que esteja finalizado ou em andamento. 

IV.  Na administração pública, o parecer geralmente é parte integrante de um processo, para o qual aponta solução 

favorável ou desfavorável, precedida de necessária justificação. 

V.  O requerimento se constitui em uma petição por escrito, segundo as normas legais, na qual se solicita alguma coisa 

a uma entidade oficial da justiça ou da administração. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

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

 
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS 

 
11. O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011 teve a finalidade de 
 
A) consolidar uma política de financiamento para o SUS. 

B) regulamentar a Lei N
o
 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

C) tornar sem vigor a Lei 8142/90. 

D) definir exclusivamente a composição das Comissões Intergestores que são instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

E) regulamentar que uma Região de Saúde pode ser instituída apenas com ações de urgência e emergência. 

 

12. Para as definições propostas pelo Decreto Nº 7.508/11, assinale V para as Verdadeiras ou F para as Falsas. 
 

(   )  As Regiões de Saúde serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos. 

(   )  As Comissões Intergestores são definidas pelo Decreto como instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para a definição das regras da gestão compartilhada do SUS. 

(   )  O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde 

executados pelos entes federativos de forma direta ou indireta. 




http://pt.wikipedia.org/wiki/Projeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesquisa


5 

(   )  Mesmo havendo justificativa técnica, os entes federativos não poderão criar novas Portas de Entrada às ações e 

serviços de saúde. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

13. Em relação ao Planejamento em Saúde disposto no Decreto Nº 7.508/11 (Artigos de 15 a 19), assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

A) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada. 

B) As diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde serão estabelecidas de forma ascendente e integradas 

pelos entes federativos. 

C) No planejamento, os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, não 

deverão compor os Mapas da Saúde regional, estadual ou nacional. 

D) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, sem, no entanto, considerar as 

necessidades dos municípios que deverão ter planejamento próprio. 

E) Compete à Comissão Intergestores Tripartite - CIT de que trata o inciso II do art. 30 pactuar as etapas do processo e os 

prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional. 

 

14. Considerando o que está disposto na Lei 8080/90, assinale V para os itens Verdadeiros ou F para os Falsos. 

 

(   )  A Lei supracitada dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 

(   )  A Lei reconhece que a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais e, ainda, reconhece que os níveis de saúde da população expressam a organização 

social e econômica do País. 

(   )  Estão incluídas, ainda, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS, as ações de vigilância sanitária, de 

vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

15. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes 

atividades, de acordo com o disposto na Lei 8080/90 (Art. 13), com EXCEÇÃO de 

 

A) Alimentação e nutrição. 

B) Saúde do trabalhador.  D) Recursos humanos. 

C) Educação. E) Ciência e tecnologia. 

 

16. Em relação às Competências do SUS (Art. 16 da Lei 8080/90), correlacione a coluna A com a coluna B. 

 

Coluna A  Coluna B 

A. Direção Nacional do SUS 

B. Direção Estadual do SUS 

C. Direção Municipal do SUS 

(   ) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

(   ) Executar serviços de vigilância epidemiológica. 

(   ) Promover a articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do 

exercício profissional, bem como com entidades representativas de 

formação de recursos humanos na área de saúde. 

(   ) Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de saúde 

do trabalhador. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) A – B – B – C B) A – C – A – B C) C – C – A – B D) B – A – C – B E) B – B – C – A 

 

17. Em relação ao funcionamento dos Serviços Privados de Assistência à Saúde, de acordo com a Lei 8080/90, assinale 

V para as afirmativas Verdadeiras e F para as Falsas. 

 

(   )  A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 

(   )  É permitida a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde, sob 

qualquer forma de investimento. 
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(   )  É obrigatória a autorização do órgão de direção nacional do Sistema Único de Saúde-SUS, submetendo-se a seu 

controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem firmados. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

18. Em relação à Legislação do SUS, assinale V para os itens Verdadeiros ou F para os Falsos. 
 

(   )  A Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

(   )  As Conferências de Saúde e o Conselho de Saúde foram instituídos pela Lei 8080/90. 

(   )  A Lei 8142/90 instituiu que os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde serão depositados em conta 

especial, em cada esfera de sua atuação e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

19. De acordo com o disposto no Artigo 198 da Constituição Federal, “as ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes”. Em 

relação às diretrizes enumeradas pela Constituição, assinale V para os itens Verdadeiros e F para os Falsos. 
 

(   )  Participação da comunidade 

(   )  Seguridade social 

(   )  Descentralização 

(   )  Equidade 

(   )  Atendimento integral 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

20. Em relação às Leis 8080/90 e 8142/90, correlacione a coluna A com a coluna B. 

 

Coluna A  Coluna B 

 
A. Lei 8080/90 

B. Lei 8142/90 

 

(   ) Os Municípios poderão constituir consórcios para desenvolver, em conjunto, as ações e 

os serviços de saúde que lhes correspondam. 

(   ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovado pelo respectivo Conselho. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde - FNS serão alocados como despesas de custeio 

e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e 

indireta, dentre outras possibilidades. 

(   ) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho 

Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades 

representativas da sociedade civil. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA. 

 

A) A – B – B – A B) A – A – B – B C) B – A – A – B D) B – A – B– B E) B – B – A – A 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO 

 

21. De acordo com Rouquayrol, 1993: “Indicadores de saúde são parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo 

de avaliar, sob o ponto de vista sanitário, a higidez de agregados humanos bem como fornecer subsídios aos 

planejamentos de saúde, permitindo o acompanhamento das flutuações e tendências históricas do padrão sanitário de 

diferentes coletividades consideradas à mesma época ou da mesma coletividade em diversos períodos de tempo”.  

 Sobre esses indicadores, leia as afirmações abaixo e coloque V para as Verdadeiras ou F para as Falsas. 
 

(   )  Razão de mortalidade proporcional  permite a análise de tendência de mortalidade de uma mesma área geográfica 

ao longo de uma série histórica, comparando diferentes países de acordo com os níveis de saúde num mesmo 

período de tempo.  
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(   )  Para avaliar curva de mortalidade proporcional, são definidos para o cálculo grupos etários pré-fixados: grupo 

infantil (< 1ano), pré-escolar (1-4 anos), crianças e adolescentes (5-9anos), adultos jovens (20-49 anos), meia 

idade e idosas (50 e +).  

(   )  O Coeficiente de Mortalidade Geral (CMG) mede o risco de morte por todas as causas em uma população de um 

dado local ou período.                                                                        / 

população exposta ao risco. 

(   )  O coeficiente de mortalidade materna é uma medida de risco relativa à mulher, quando esta se torna grávida. As 

mortes maternas têm comportamento epidêmico nos países em desenvolvimento.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

22. CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. É um serviço de atendimento de saúde mental criado para substituir as 

internações em hospitais psiquiátricos. Sobre esse centro, associe a 2
 a
 coluna à 1

a
. 

 
1. CAPS ad (   ) São serviços para cidades de médio porte e atendem, durante o dia, clientela adulta. 

2. CAPS III (   ) São serviços para pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool ou de outras 

drogas, geralmente disponíveis em cidades de médio porte. Funcionam durante o dia. 

3. CAPSi (   ) São serviços 24h, geralmente disponíveis em grandes cidades, que atendem clientela 

adulta. 

4. CAPS II (   ) São serviços para crianças e adolescentes, em cidades de médio porte, que funcionam 

durante o dia. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) 1-3-2-4 B) 3-2-4-1 C) 4-3-1-2 D) 4-1-2-3 E) 2-1-4-3 

 

23. Sobre incisões abdominais e tipos de cirurgia, relacione a 2
a 
coluna à 1

a 
. 

 
1. Subcostal (   ) Apendicectomia  

2. Paramediana (   ) Vesícula e vias biliares  

3. Transversal (   ) Esplenectomia 

4. Mc Burney (   ) Gastrectomia 

5. Pfannenstiel (   ) Cirurgias ginecológicas 

 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

24. A desinfecção de artigos de serviços de saúde é um processo de destruição de agentes infecciosos em forma 

vegetativa, patogênicos ou não, existentes em superfícies inertes, não garantindo a eliminação total dos esporos 

bacterianos.  Sobre tipos de desinfecção, leia as afirmativas abaixo: 

 

I.  A desinfecção pode ocorrer com a aplicação de meios físicos ou químicos.  

II.  Na desinfecção de baixo nível, são destruídas as bactérias em forma vegetativa, todos os vírus e todos os fungos.  

III. Na desinfecção de médio nível, além dos microorganismos destruídos na desinfecção de baixo nível, são atingidos 

o Mycobacterium tuberculosis, a maioria dos vírus e a maioria dos fungos.  

IV. A desinfecção de alto nível destrói todas as bactérias vegetativas, mas não obrigatoriamente todos os esporos 

bacterianos, as micobactérias, os fungos e vírus.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

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

 

25. Sobre Vigilância em Saúde, analise as afirmativas abaixo: 

 

I.  A territorialização é a base do trabalho das equipes de atenção básica para a prática da vigilância em saúde, com 

ações específicas apenas no coletivo e com o objetivo de diagnosticar, tratar e manter a saúde. 

II.  São prioridades do Pacto pela Vida atenção à saúde do idoso, controle do câncer de colo de útero e mama e 

redução da mortalidade infantil e materna. 
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III.  A Vigilância em Saúde visa à integralidade do cuidado. A integração entre a Vigilância em Saúde e a Atenção 

Primária é condição obrigatória para a construção da integralidade na atenção e para o alcance dos resultados com 

desenvolvimento de um processo de trabalho de acordo com a realidade do local.   

IV.  A Vigilância Sanitária abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionam com a 

saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo e o controle da prestação de serviços 

que se  relacionam com a saúde.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

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

 

26. Sobre Reações Transfusionais, coloque V para as afirmativas Verdadeiras ou F para as Falsas. 

 

(   )  Ao identificar uma suspeita de uma reação transfusional, o enfermeiro deve manter a infusão sanguínea, aguardar 

sinais mais evidentes e chamar o médico imediatamente.  

(   )  A reação hemolítica aguda é caracterizada pela hemólise das hemácias transfundidas devido à presença de 

anticorpos pré-formados na circulação do paciente.  

(   )  As reações alérgicas são classificadas em leve moderada e grave, esta última caracterizada por choque anafilático.  

(   )  São considerados incidentes transfusionais imediatos notificáveis: sobrecarga volêmica, contaminação bacteriana; 

e incidentes tardios: hemólise não imune e reação hipotensiva.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

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

 

27. Qual alternativa apresenta um diagnóstico de enfermagem para um paciente com anemia Ferropriva? 
 
A) Risco de lesão devido à trombocitose.  

B) Distúrbio dos Processos Mentais em consequência da disfunção neurológica na ausência de vitamina B.  

C) Risco de Infecção devido à granulocitopenia secundária à anaplasia da medula óssea.  

D) Desequilíbrio Nutricional: Aporte Inferior às Necessidades Corporais devido à ingesta inadequada de ácido fólico.  

E) Desequilíbrio Nutricional: Aporte Inferior às Necessidades Corporais devido à ingesta inadequada de ferro.  

 

28. Sobre os pacientes com Traumatismo cranioencefálico (TCE), leia as afirmações abaixo: 
 

I. São manifestações clínicas do TCE: Distúrbios de consciência, agitação, inquietação, irregularidades respiratórias, 

anormalidades pupilares e arritmias cardíacas, resultantes do aumento na liberação de catecolaminas em resposta 

ao estresse.  

II. Manutenção de vias aéreas permeáveis, inclusive com intubação; manutenção de normovolemia, tratamento da 

hipertensão craniana e do edema cerebral são condutas terapêuticas para o paciente com TCE. 

III.  São complicações do TCE: infecções sistêmicas e neurológicas, déficit neurológico permanente, tempestade 

simpática permanente e morte.  

IV.  Distúrbio dos Processos do Pensamento, relacionado com a fisiologia da lesão cerebral, Padrão Respiratório 

Ineficaz relacionado com a pressão intracraniana ou lesão do tronco cerebral e Perfusão Tecidual Ineficaz 

relacionada com a hipertensão intracraniana são diagnósticos de enfermagem dos pacientes com TCE.  
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

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

 

29. A função das válvulas cardíacas normais é manter o fluxo anterógrado do sangue dos átrios para os ventrículos e 

dos ventrículos para os grandes vasos. Sobre cardiopatia valvular adquirida, coloque V nas afirmativas Verdadeiras 

ou F nas Falsas. 
 

(   )  A estenose mitral é o espessamento e a contratura progressiva dos folhetos valvulares, com estreitamento do 

orifício e obstrução progressiva do fluxo sanguíneo.  

(   )  A insuficiência mitral é o fechamento incompleto da válvula atrioventricular esquerda durante a sístole, permitindo 

que o sangue flua de volta para dentro do átrio esquerdo. 

(   )  São manifestações clínicas: fadiga, fraqueza, dispneia, tosse, ortopneia dispneia noturna, sopros, arritmias e 

palpitações.  

(   )  Não é necessário realizar profilaxia antibiótica para endocardite antes dos procedimentos invasivos.  

(   )  A causa mais comum da insuficiência tricúspide é a dilatação do ventrículo direito ou febre reumática.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V-F-V B) F-F-V-V-F C) F-V-F-V-F D) V-V-V-V-V E) F-F-F-F-F. 
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30. Sobre classificação da pressão arterial em > 18 anos, marque a alternativa CORRETA. 

 

A) A pressão arterial considerada normal tem níveis tensionais sistólicos < 120 mmHg e  diastólicos < 80 mmHg.  

B) Na hipertensão estágio 1, a pressão arterial sistólica está entre 140-159 mmHg.  

C) Na hipertensão estágio 3, a pressão arterial diastólica está entre 100 e 109 mmHg.  

D) Pressão limítrofe é definida por níveis tensionais sistólicos < 130 mmHg e diastólicos < 85 mmHg.  

E) Hipertensão sistólica isolada é classificada, quando a pressão sistólica está entre 160-179 mmHg.  

 

31. A AIDS é uma doença caracterizada por uma disfunção grave do sistema imunológico do indivíduo infectado pelo 

vírus da imunodeficiência humana (HIV). Quanto aos aspectos clínicos e à evolução da doença, é CORRETO 

afirmar que 

 

A) é causada pelo vírus HIV, e sua evolução é marcada por uma crescente destruição dos linfócitos D CD4. 

B) sua evolução pode ser dividida em três etapas clínicas: infecção aguda, infecção assintomática e doença sintomática da qual 

a AIDS é a manifestação mais grave da imunodepressão; é definida por diversos sinais e sintomas. 

C) na fase de infecção aguda, apesar de os sintomas serem autolimitados e bastante semelhantes com outras doenças virais, é o 

período em que frequentemente o diagnóstico é elucidado. 

D) o agente etiológico da AIDS é caracterizado como um retrovírus DNA que apresenta dois tipos principais: o HTLV-1 e o 

HTLV-2, o primeiro prevalente no Brasil. 

E) para a detecção do vírus HIV, são, preferencialmente, utilizados testes sorológicos, por serem mais fidedignos, 

especialmente para os pacientes menores de 18 anos.  

 

32. No Brasil, as hepatites virais mais comuns são as causadas pelos vírus A, B e C. Apesar de não saberem, milhões de 

pessoas no Brasil são portadoras dos vírus B ou C. Sobre a hepatite B, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Na hepatite B sintomática, a icterícia geralmente inicia-se quando a febre desaparece, podendo ser precedida por 

colúria e hipocolia fecal. Hepatomegalia ou hepatoesplenomegalia também podem estar presentes. 

II.  O HBsAg é o primeiro marcador a aparecer no curso da infecção pelo HBV. Na hepatite aguda, ele rapidamente 

aumenta, e os níveis ficam extremamente altos. 

III.  A presença de níveis elevados das aminotransferases denuncia lesão do parênquima hepático.  

IV.  A forma crônica da hepatite B é definida por um processo inflamatório hepático, por um período inferior a 45 dias. 

 

Está CORRETO apenas o que se afirma em 

 

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

 

33. Os indicadores de saúde são medidas-síntese, que contêm informação relevante sobre determinados atributos e 

dimensões do estado de saúde bem como do desempenho do sistema de saúde de uma região. Como se denomina a 

frequência de casos novos de uma determinada doença, ou problema de saúde, advindos de uma população sob risco 

de adoecimento, ao longo de um determinado período de tempo? 

 

A) Morbidade B) Letalidade C) Prevalência D) Incidência E) Mortalidade 

 

34. Os artigos médico-hospitalares são classificados segundo o grau de contaminação para, dessa forma, serem 

processados e utilizados. Quanto a essa classificação, é CORRETO afirmar que 

 

A) artigo crítico é aquele utilizado em procedimento que em penetra tecidos ou órgãos. Ex.: instrumental cirúrgico, agulhas 

hipodérmicas, cateteres vasculares, pinças de biópsia. 

B) artigo não-crítico é aquele utilizado em procedimentos com baixíssimo risco de desenvolvimento de infecções associadas 

ou que entra em contato, apenas, com a mucosa. 

C) artigo semicrítico é aquele que entra em contato com a pele não íntegra ou com mucosa. Requer limpeza, apenas, ou 

desinfecção de baixo ou médio nível. 

D) artigo crítico requer desinfecção de alto ou médio nível. 

E) artigo não crítico é fundamental à desinfecção de alto nível que elimina bactérias vegetativas, alguns vírus e fungos. 

 

35. Varizes esofágicas são canais vasculares, que ligam a circulação venosa portal com a venosa sistêmica, sendo uma 

das principais consequências das hepatopatias crônicas. Sobre esse agravo, leia as afirmativas abaixo: 

 

I. Boa parte dos pacientes com varizes esofágicas apresentarão hemorragia dentro do primeiro ano de diagnóstico. 

II. Os indicadores de ruptura de varizes esofágicas são vários, mas os mais importantes são varizes calibrosas, 

presença de marcas vermelhas na superfície varicosa e grau avançado de hepatopatia. 

III. Os episódios de sangramento relacionados às varizes esofágicas são facilmente controlados e não podem ser 

relacionados nem à alta mortalidade nem à severidade da doença hepática subjacente. 
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IV. As varizes esofágicas são causadas pela pressão portal aumentada por causa da maior resistência ao fluxo portal 

intra-hepático, provocando uma desorganização da arquitetura do parênquima hepático. 

 

Estão CORRETAS apenas  
 

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

 

36. Dentre as doenças endócrinas, uma das mais prevalentes em mulheres são as tireoidianas, que comprometem as 

funções metabólicas do organismo. Sobre esse comentário, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A secreção da tireoide é controlada, primariamente, pelo hormônio tireoestimulante (TSH), secretado pela hipófise anterior. 

B) T3 e T4 inibem a absorção de glicose pelo intestino, aumentando sua utilização pelos tecidos. Eles, também, inibem a 

quebra do glicogênio em glicose no fígado, coração e músculo estriado esquelético. 

C) A tireoide produz os hormônios tiroxina e triiodotironina que inibem o metabolismo. 

D) O hipertireoidismo no adulto causa a síndrome conhecida como Mixedema cujo sintoma mais evidente é um edema 

localizado no rosto que não cede à pressão. 

E) A deficiência dos hormônios tireoidianos na criança pode levar ao Cretinismo, caracterizado por aumento da estatura e 

agitação mental.  

 

37. A enfermeira do ambulatório de um hospital de hematologia, ao realizar a anamnese de uma criança com 4 meses 

de vida, detectou ter sido recém-nascido de baixo peso, apresentando, no momento, possível diagnóstico de anemia 

ferropriva. Observou, ainda, que a mãe não estava utilizando o aleitamento natural. Quais orientações precisam ser 

prestadas a fim de que essa prática tão importante para a garantia da saúde da criança seja efetivada?  
 
A) Ressaltar que a amamentação, quando praticada de forma exclusiva até os seis meses e complementada com alimentos 

apropriados até os dois anos de idade ou mais, demonstra grande potencial transformador no crescimento, desenvolvimento 

e prevenção de doenças na infância e idade adulta.  

B) Ressaltar que o aleitamento materno contém nutrientes importantes para a proteção imunológica do bebê em que a principal 

proteína que detém essa ação é a caseína. 

C) Informar que, até os 6 meses de idade, o leite materno pode ser complementado com chás e água. 

D) Orientar quanto à importância de oferecer o leite materno ao bebê sempre no mesmo período e em horários pré-definidos. 

E) Reforçar a importância do aleitamento materno associado ao leite de vaca ou similar na reposição do ferro, antes de 

completar os 06 meses de idade. 

 

38. O Código de Ética de Enfermagem está organizado por assunto e inclui princípios, direitos, responsabilidades, 

deveres e proibições pertinentes à conduta ética dos profissionais de enfermagem. A enfermagem compreende 

componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas 

sociais, éticas e políticas, que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Sobre isso, associe a 2ª coluna à 1ª.  
 

Assinale alternativa que apresenta a associação CORRETA.  

 

A) 3-2-1-4 B) 3-1-2-4 C) 4-3-1-2 D) 1-3-4-2 E) 2-4-3-1 

 

39. A leptospirose é uma doença transmissível, muito comum no verão, devido à contaminação das águas da chuva pela 

urina do rato infectado. Analise as seguintes afirmativas e assinale com V as Verdadeiras e com F as Falsas.  
 

(   )   A leptospirose é causada por vírus que penetram no organismo, através da pele, por algum ferimento ou arranhão.  

(   )   A leptospirose é uma doença infecciosa, que pode ser contraída por meio do contato com águas contaminadas com 

urina de ratos.  

(   )   Evitar jogar lixo à beira de córregos, manter a grama e o mato roçados são algumas medidas de prevenção contra 

roedores e leptospirose.  

(   )   Os animais domésticos, como os cães, são imunes à leptospirose.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.  

 

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

1. Direitos (   ) A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a qualidade de vida 

da pessoa, família e coletividade. 

2. Responsabilidades (   ) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, 

família e coletividade. 

3. Princípios Fundamentais (   ) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência. 

4. Deveres (   ) Prestar à clientela uma assistência de enfermagem livre dos riscos decorrentes de 

imperícia, negligência e imprudência. 






11 

40. Os estudos e as observações epidemiológicos revelam que existem fatores de risco na aterosclerose, que tendem a 

tornar o indivíduo mais vulnerável ao desenvolvimento de doença cardíaca coronariana, angina pectoris e infarto do 

miocárdio. Esses fatores de risco incluem 

 

A) tabagismo, hiperlipidemia e hipertensão. 

B) obesidade mórbida, tabagismo e atividade física. 

C) tabagismo, diabetes e história familiar negativa ou positiva. 

D) tabagismo, stress e níveis elevados de triglicerídeos ácido úrico. 

E) obesidade, tabagismo, hipertensão, dislipidemia, sedentarismo, stress e história familiar positiva. 

 

41. As complicações no pós–operatório estabelecem um risco intrínseco nos processos cirúrgicos. O enfermeiro exerce 

uma função principal na tentativa de evitar as complicações e no reconhecimento imediato de sinais e sintomas. No 

que diz respeito às complicações pós-operatórias, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Obesidade, sobrecarga circulatória e bacteremia. 

B) Hemorragia, trombose de veia profunda e retenção urinária. 

C) Hipotensão, hipercalcemia, úlcera por pressão e flictena. 

D) Infiltração, choque séptico e neutropenia. 

E) Bacteremia, úlcera de pressão e neutropenia. 

 

42. Na consulta de enfermagem ao paciente idoso, portador de colostomia definitiva, o enfermeiro identifica hiperemia 

na pele periestoma. Há uma semana, o cuidador observou essa alteração, ausência de drenagem de fezes há dois 

dias, embora a função intestinal tenha se normalizado. Nessa situação, o enfermeiro orienta o cuidador para 

 

A) esvaziar a bolsa coletora quando estiver com 3/4 do espaço ocupado por fezes, para evitar a lesão da pele periestoma. 

B) solicitar avaliação da equipe de saúde, se houver ausência de eliminação de fezes por período superior a24 horas. 

C) higienizar a pele periestoma com álcool a 70%, para evitar crescimento bacteriano local e melhorar a aderência da bolsa. 

D) evitar extravasamento de efluente, mantendo a bolsa coletora fixa na pele, ao redor da ostomia. 

E) trocar a bolsa coletora, recortando-a cuidadosamente para ficar 3 cm de diâmetro distante da ostomia.  

 

43. O Técnico em Enfermagem é o profissional, que oferece uma prestação de serviços de forma dinâmica, atual e 

contextualizada em relação às transformações esperadas no exercício dessa profissão sempre de forma ética, crítica 

e relevando o caráter social da enfermagem. Sobre as competências desse profissional, analise as afirmativas abaixo:  

 

I.  Desenvolver, em equipe, atividades de promoção da saúde e de prevenção de agravos ao indivíduo nas diferentes 

faixas etárias, à família, a grupos e à comunidade. 

II.  Desenvolver, em equipe, as atividades de recuperação /reabilitação da saúde de pacientes/ clientes graves de 

qualquer faixa etária, que estejam em estado crítico e que exijam cuidados de enfermagem que envolvam 

ambientes e procedimentos de maior complexidade e suporte tecnológico. 

III.  Desempenhar ações de gestão, planejamento e administração com vistas à eficiência e à eficácia do processo de 

trabalho da enfermagem. 

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

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

 

44. Sobre os cuidados a serem prestados quando se justifica a realização da interrupção da gravidez prevista em lei, 

analise as afirmativas abaixo:  

 

I.  Deve-se considerar a via sublingual como alternativa para uso do misoprostol em mulheres que apresentem 

dificuldade ou intolerância ao manejo da via vaginal.  

II.  A Aspiração Manual Intrauterina (Amiu) é um procedimento menos agressivo, que promove a raspagem e a 

aspiração simultânea da cavidade uterina.  

III.  Na presença de sinais clínicos sugestivos ou indicativos de infecção genital, recomenda-se iniciar o tratamento e 

retardar o esvaziamento uterino e, desse modo, reduzir as taxas de complicações pós-aborto.  

IV.  Menores de 18 anos necessitam adicionalmente de uma comunicação ao Conselho Tutelar e acompanhamento do 

processo com sua solicitação de agilização.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I e III. B) II, III e IV. C) III e IV. D) I e IV. E) I e II. 
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45. As afirmativas abaixo se referem aos cuidados com mulheres portadoras de quadros hipertensivos no ciclo 

gravídico-puerperal, em diferentes estágios de gravidade. Sobre esses cuidados, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 
A) Um aumento de 30mmHg na pressão sistólica ou 15mmHg na diastólica quando os valores absolutos estejam abaixo de 

140/90mmHg não deve ser usado como critério diagnóstico.  

B) Nos casos de Síndrome Hellp, para prevenção das convulsões com sulfato de magnésio, a dose de ataque de 4-6g por via 

intravenosa, seguida de doses de manutenção individualizadas de acordo com a gestante. A infusão deve ser continuada por 

24 horas no puerpério. 

C) O parto vaginal é preferível à cesariana para mulheres com pré-eclâmpsia/eclâmpsia evitando, desse modo, o estresse 

adicional de uma cirurgia em uma situação de alterações fisiológicas múltiplas.  

D) As gestantes com pré-eclâmpsia leve, de preferência, devem ser hospitalizadas para avaliação diagnóstica inicial e mantidas 

com dieta normossódica e repouso.  

E) Em mulheres que fazem tratamento da hipertensão durante a amamentação, esta deve ser encorajada e pode ser realizada 

com segurança. As crianças de mães que usam anti-hipertensivos e que amamentam ao seio devem informar isso ao 

pediatra para a vigilância de eventuais efeitos adversos.  
 
46. Em mulheres com queixa de corrimento vaginal, deve-se realizar anamnese incluindo os critérios de risco para 

identificação daquelas com maior possibilidade de infecção cervical por gonococo ou clamídia. A presença de 

qualquer uma das condições abaixo é suficiente para indicar tratamento, EXCETO: 
 
A) Paciente com múltiplos parceiros, sem proteção. 

B) Paciente acredita ter se exposto a DST. 

C) Parceiro com sintomas urinários. 

D) Paciente proveniente de áreas de alta prevalência de infecção por gonococo. 

E) Parceiro com corrimento uretral. 
 
47. Uma estrutura organizacional envolve níveis hierárquicos e processos produtivos voltados à missão institucional. A 

busca da qualidade deve permear a atuação gerencial, pois, no mundo atual, não há mais espaço para trabalho 

inadequado. A dimensão ética é considerada parte essencial na política administrativa e imprescindível ao 

desenvolvimento de um trabalho de qualidade, que é considerado como a melhor maneira de satisfazer o usuário. 

Partindo desse raciocínio, pode-se considerar que o sistema organizacional realizado no serviço tem características 

éticas, quando 
 
A) valoriza, essencialmente, os objetivos lucrativos da instituição. 

B) dispõe de estrutura física e de pessoal de excelente qualidade. 

C) as pessoas no trabalho estão dispostas a atuar para o bem comum. 

D) há grande facilidade para atuar, obedecendo a níveis hierárquicos. 

E) a liderança utiliza o poder, concedendo aos subordinados muita independência. 
 
48. A administração das organizações de Serviços de Saúde segue uma dimensão moderna de visão sistêmica, que 

utiliza os princípios teóricos referentes à organização dos subsistemas, para que todas as partes do sistema 

desenvolvam um trabalho harmônico no ambiente da organização. Diante de uma evolução insatisfatória da 

clientela, em que momento a regulação da assistência prestada indica o caminho para a satisfação das necessidades 

de saúde da assistência da clientela? 
 
A) Durante a admissão e o planejamento de assistência ao cliente. 

B) Ao estabelecer os casos de prioridade para atendimento no Serviço. 

C) Na seleção dos insumos básicos indicados a todos os processos na organização. 

D) Durante a observação dos efeitos negativos para regular a retroalimentação das ações. 

E) Estabelecendo mudanças de paradigmas importantes para direcionar o gerenciamento da assistência. 
 
49. A manutenção da qualidade da saúde do trabalhador envolve o conhecimento da legislação e de princípios 

científicos de segurança do trabalho regulados pelas Normas Internacionais que visam à justiça social e às condições 

humanas de trabalho. Na execução do trabalho na área da saúde, ocorre grande exposição às cargas biológicas, 

físicas, químicas e psíquicas, que geram processos de desgaste, resultando na perda do potencial de produção, que 

podem afetar a qualidade de vida do trabalhador. A manipulação de medicamentos e substâncias químicas podem 

produzir reações de desgaste do tipo de 
 
A) depressão, angústia, ansiedade. 

B) hepatite, AIDS, tuberculose, infecções.  D) dor lombar, hérnia de disco, fadiga. 

C) dermatite, neoplasias, queimaduras. E) acidentes elétricos, choque térmico. 

 

50. O gerenciamento de recursos humanos é desenvolvido por meio de políticas, dentre elas a provisão do pessoal que se 

realiza mediante as seguintes atividades: 
 
A) recrutamento e seleção. 

B) plano de cargo e salários.  D) comunicação e avaliação. 

C) treinamento e capacitação. E) normas de benefícios e de segurança. 







