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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Relacione a 1ª coluna com a 2ª. 
I - Patogenicidade 
II - Virulência 
III - Poder invasivo 
IV - Imunogenicidade 
 

(   ) É a capacidade que tem o parasita de se difundir, através de tecidos, nos órgãos e sistemas 
anatomofisiológicos do hospedeiro. 

(   ) É a capacidade de um bioagente produzir casos graves ou fatais. 
(   ) É a qualidade que tem o agente infeccioso de, uma vez instalado no organismo do homem e de outros 

animais, produzir sintomas em maior ou menor proporção entre os hospedeiros infectados. 
(   ) É a capacidade que tem o bioagente para induzir imunidade no hospedeiro. 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
A) 3; 2; 1; 4. 
B) 2; 1; 3; 4. 
C) 1; 2; 3; 4. 
D) 4; 2; 1; 3. 
 

QUESTÃO 02 
Deram entrada no seu serviço de saúde, 19 pessoas com intoxicação alimentar. Após realizar entrevistas 
com essas pessoas, identificamos outros 39 casos, com o mesmo diagnóstico, que procuraram 
assistência médica em outra unidade de saúde. Na sequência, a investigação epidemiológica identificou 
que todas as pessoas doentes e outras 42 que não adoeceram participaram de uma mesma festa. Nessa 
situação hipotética, a taxa de ataque, calculada em %, é de 
A) 58%. 
B) 1,38%. 
C) 1,72%. 
D) 5,8%. 
 

QUESTÃO 03 
Supondo que no ano de 2014 a população residente da Região Sudeste fosse de 55.603.450, o número 
de nascidos vivos no mesmo ano 930.145 e o número de óbitos maternos 584, teríamos uma Razão de 
Mortalidade Materna de 
A) 59,7. 
B) 62,7. 
C) 15,9. 
D) 93,6. 
 

QUESTÃO 04 
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam 
impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. São as prioridades pactuadas, EXCETO 
A) Controle do câncer do colo do útero e da mama. 
B) Promoção da Saúde e fortalecimento da Atenção Básica. 
C) Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 

leishmaniose, hepatites, malária e influenza. 
D) Redução da mortalidade infantil e materna. 
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QUESTÃO 05 
O eletrocardiograma (ECG) é um exame que verifica a existência de problemas com a atividade elétrica do 
coração. É um procedimento rápido, simples e indolor, no qual os impulsos elétricos do coração são 
amplificados e registrados em um pedaço de papel. Durante a realização de um eletrocardiograma, ao 
analisar o traçado, o enfermeiro suspeitou da inversão dos eletrodos da derivação DI. 
Nesse caso, as alterações no traçado se dão pela troca entre os eletrodos: 
A) Da perna esquerda e da perna direita. 
B) Do braço esquerdo e o da perna esquerda. 
C) Do braço esquerdo e o do braço direito. 
D) Da perna direita e o do braço direito. 
 

QUESTÃO 06 
A implementação da PNH (Política Nacional de Humanização) pressupõe a atuação em vários eixos, que 
objetivam a institucionalização, difusão dessa estratégia e, principalmente, a apropriação de seus resultados 
pela sociedade. Marque a alternativa CORRETA. 
A) No eixo do financiamento, propõe-se a integração de recursos vinculados a programas específicos de 

humanização e outros recursos de subsídio ao atendimento, unificando-os e repassando-os, fundo a 
fundo, mediante o compromisso do prefeito com a PNH. 

B) No eixo da atenção, propõe-se uma política investigadora do protagonismo dos sujeitos e da ampliação 
da atenção integral à saúde, promovendo a verticalidade entre os gestores. 

C) No eixo da educação permanente, indica-se que a PNH componha o conteúdo profissionalizante no nível 
médio e fundamental, vinculando-a aos Polos de Educação permanente e às instituições formadoras. 

D) No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a promoção de ações que assegurem a participação dos 
trabalhadores nos processos de discussão e decisão, fortalecendo e valorizando os trabalhadores, sua 
motivação e crescimento profissional. 

 

QUESTÃO 07 
Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a neoplasia do colo uterino é a terceira mais 
frequente entre as mulheres, ficando atrás do câncer de mama e de pele não melanoma. No que se refere à 
assistência de enfermagem à mulher com câncer de colo uterino submetida a braquiterapia de alta dose, 
assinale a afirmativa CORRETA. 
A) Durante e após o tratamento, recomenda-se à paciente não manter relações sexuais, devido à 

possibilidade de que ocorram traumas. 
B) A função ovariana é abolida, ocasionando amenorreia e, eventualmente, o aparecimento dos sintomas de 

menopausa, como a sensação de ondas de calor. Devemos orientar a paciente sobre a possibilidade de o 
médico recorrer à reposição hormonal caso ocorra tais sintomas. 

C) Devemos orientar as pacientes de que, após a braquiterapia, há possibilidade da ocorrência de 
sangramentos vaginais intensos em consequência da manipulação do local. 

D) As pacientes são orientadas a manter jejum de 12 horas, a fazer tricotomia pubiana e a providenciar um 
acompanhante adulto para o retorno à sua residência. 

 

QUESTÃO 08 
A pressão intraocular é o principal fator de risco para o glaucoma, e a redução da PIO é o único tratamento 
cientificamente comprovado capaz de conter a evolução da doença. Portanto, a medida precisa da PIO é 
importante para o diagnóstico e acompanhamento do paciente glaucomatoso. A pressão intraocular de um 
cliente foi de 15 mmHg no olho esquerdo e de 13 mmHg no olho direito. Esses dados sugerem: 
A) Glaucoma no olho esquerdo e pressão intraocular normal no olho direito. 
B) Pressão intraocular normal no olho esquerdo e dacriocistite no olho direito. 
C) Pressão intraocular normal em ambos os olhos. 
D) Retinopatia hipertensiva no olho esquerdo e hipotensão intraocular no olho direito. 
 
 
 
 
 
 



 5

QUESTÃO 09 
O diabetes gestacional geralmente se desenvolve perto do 3º trimestre de gestação e desaparece depois da 
gravidez. Durante a gravidez, para permitir o desenvolvimento do bebê, a mulher passa por mudanças em 
seu equilíbrio hormonal. A placenta, por exemplo, é uma fonte importante de hormônios que reduzem a 
ação da insulina, responsável pela captação e utilização da glicose pelo corpo. O pâncreas, 
consequentemente, aumenta a produção de insulina para compensar esse quadro. Quais são os principais 
fatores de risco para diabetes gestacional? 
A) Hipertensão arterial anterior à gestação. 
B) História familiar de diabetes em parentes de 2º grau (tias e primas). 
C) História prévia de polidrâmnio. 
D) Idade materna mais avançada.  
 

QUESTÃO 10 
Sr. J.M.F, 81 anos, deu entrada na sua unidade com  fratura exposta de fêmur esquerdo, após um acidente 
doméstico. Os familiares relataram que, após 24 horas do acidente, o paciente começou a apresentar 
agitação, irritabilidade, dispneia, dor precordial e petéquias em conjuntiva e tórax. Os sinais e sintomas 
apresentados são indicativos de 
A) síndrome compartimental. 
B) síndrome da embolia gordurosa. 
C) tromboembolismo pulmonar. 
D) acidente vascular encefálico. 
 

QUESTÃO 11 
A esquizofrenia é um transtorno mental complexo que dificulta a distinção entre as experiências reais e 
imaginárias, interfere no pensamento lógico, nas respostas emocionais normais e comportamento esperado 
em situações sociais. São sintomas da doença, EXCETO 
A) Apresentar delírios e alucinações. 
B) Ser prolixo, ou seja, fala muito e sem parar. 
C) Os pensamentos e habilidades motoras são desorganizados. 
D) Perda de interesse em atividades cotidianas 
 

QUESTÃO 12 
Segundo Horta (1979), o processo de enfermagem é a dinâmica das ações sistematizadas e inter-
relacionadas, visando à assistência ao ser humano, constituído por seis fases ou passos dinâmicos e inter-
relacionados. Associe as etapas do processo de enfermagem ao respectivo propósito das ações 
desenvolvidas. 
I - Investigação 
II - Diagnóstico 
III - Implementação 
IV - Avaliação  
 
(   ) Decidir, a partir dos resultados alcançados, a manutenção e/ou alteração do planejamento. 
(   ) Prever e detectar os problemas de saúde potenciais ou reais. 
(   ) Determinar se existem necessidades de aprendizado que devem ser abordadas. 
(   ) Colocar o plano em ação e registrar as respostas do cliente/paciente. 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo. 
A) I; IV; III; II. 
B) III; II; I; IV. 
C) IV; I; II; III. 
D) II; IV; I; III. 
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QUESTÃO 13 
O exame físico do sistema musculoesquelético emprega as técnicas de: palpação óssea, grau de mobilidade, 
inspeção, palpação dos tecidos moles por segmentos, exame de força motora e sensibilidade neurológica. O 
exame físico locomotor se divide em estático e dinâmico. Para a realização do exame físico locomotor, é 
necessária a realização de provas específicas. A prova em que o paciente é orientado a andar e/ou 
permanecer na vertical com os olhos fechados, para indicar a presença ou a falta de equilíbrio, é a 
prova de 
A) Lasegue. 
B) Lewinson. 
C) Kerning. 
D) Romberg. 
 

QUESTÃO 14 
Foi prescrito um banho com permanganato de potássio (KMnO4) 1:4.000. Quantos comprimidos de 100 mg 
serão necessários para preparar 1 litro da solução? 
A) 2,5 comprimidos. 
B) 25 comprimidos. 
C) 4 comprimidos. 
D) 40 comprimidos. 
 

QUESTÃO 15 
Foi prescrita uma solução de 500 ml de SG a 5% + 10 ml de KCL a 19,1%, para correr em 24 horas. Porém, 
na unidade, só há disponível ampolas de KCL a 10%, com 10 ml. O volume de KCL a ser adicionado ao 
soro é de 
A) 1,91 ml. 
B) 19,1 ml. 
C) 1,0 ml. 
D) 2,91 ml. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
Instrução: Para responder às questões propostas, leia, com atenção, o texto que se segue. 
 

As coisas começam a andar 
 

Esta coluna começa de um jeito e termina de outro, e essa contradição me alegra. Vejamos: outro dia 
eu falava com meu marido das trapalhadas de um conhecido nosso. Ele sorriu dentro de suas barbas brancas, 
e comentou: "Do jeito que as coisas andam no mundo e aqui no Brasil, isso até me parece bem normal". 
Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos quase tudo 
"normal". Mais um figurão apanhado na Operação Lava-Jato? Mais um escândalo desmascarado? Novas 
revelações vão fazer o petrolão parecer brincadeira de criança? Não caímos para trás, ninguém desmaia de 
susto: lixões morais vão se tornando normalidade. Mais longe, desgraças antigas como milhões morrendo de 
fome em terras africanas ou em guerras no Oriente, e agora uma gigantesca migração aportando na Europa 
— fugitivos ou refugiados sem lugar onde ficar, num drama sem solução à vista. Às vezes enfiados em trens 
que lembram o pavoroso tempo nazista, ou caminhando quilômetros impensáveis, em geral não são 
recebidos de braços abertos (onde botar, como tratar tais multidões?).  Em alguns noticiosos aparecem 
velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, recebendo água e comida lançadas por 
cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado. Corrijo: o gado, em geral, é bem tratado — 
também os porcos.  

E por aqui, nas nossas vastas e hoje desoladoras terras brasileiras, o império da bandidagem e da 
insegurança: já não espanta ver tiroteios nas ruas principais de grandes cidades ou de povoados que já foram 
românticos, gente correndo ou paralisada, agências bancárias e caixas eletrônicos explodidos, gerentes de 
banco sequestrados com sua família. Aqui no meu cotidiano recolhido, assalto em qualquer esquina e hora é 
a regra. Na bela cidade do Rio de Janeiro, ex-maravilhosa, onde morei, furtos ou arrastões a toda hora sob o 
sol em praias apinhadas de gente, tudo filmado, para horror nosso e dos estrangeiros (e ainda se fala em 
Olimpíada). Começa o pânico em nosso bolso: o desastre da economia, a subida veloz dos preços e 
impostos, comércio fechando, restaurantes vazios, desemprego catastrófico, universidades quase em ruínas, 
doentes maltratados, estradas abandonadas — mas, coroando tudo, ainda ecoam discursos alienados que 
talvez enganassem criancinhas de colo.   

As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são assombrosas: ir e 
vir, propor e retirar, escrever e rasgar. Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes em 
eternas reuniões, providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades, enquanto cresce a indecisão. 
Nada de projeto firme, nada de proposta sensata: experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder; mais 
que negociações, negociatas (alguns começam a se retirar delas, por receio ou dignidade). Nós a tudo 
assistimos atônitos e descrentes. Não sabemos em quem confiar, não divisamos que futuro esperar, pois a 
realidade atual é um camaleão superativo. Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças, 
doentes desassistidos, pobres enganados, país explorado e sucateado — não está nas mãos de ninguém. E 
parece que nada anda.  

Mas — surpresa, surpresa —, de repente, algumas coisas começam a andar! Apesar de tudo o que 
incansavelmente escrevo, as rodas da Justiça funcionam: moem, moem, moem, metodicamente apontam, 
acusam e condenam figurões que nunca antes tínhamos imaginado fora de sua toca (ou pedestal). Ex-
diretores de grandes estatais, tesoureiros de partidos, e outros que naturalmente negam... Isso me dá uma 
cálida esperança: se a Justiça prevalecer, se alguém experiente e honrado nos liderar, se nossa descrença 
mudar para indignação com atitudes firmes, o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional causada 
pela fatal dupla "arrogância e incompetência", liderada pela ganância. Haverá reconstrução, reorganização 
dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros. 

 

(LUFT, Lya. As coisas começam a andar. Revista Veja. p. 24, 30 de setembro de 2015.) 
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QUESTÃO 16 
No trecho “Concordei, e fiquei pensando na dramática incerteza em que vivemos, a ponto de acharmos 
quase tudo ‘normal’". (Linhas 4-5), o termo “quase” insere no discurso a seguinte ideia: 
A) As pessoas perderam a referência sobre o que pode ser considerdo normal. 
B) Os últimos acontecimentos nos levam a considerar tudo normal. 
C) Ainda há algum  limite para o que se considera normal. 
D) A maioria dos brasileiros considera tudo anormal. 
 

QUESTÃO 17 
“Em alguns noticiosos aparecem velhos, mulheres e bebês, gente simples ou profissionais liberais, 
recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta, como se fossem ração para gado.” (Linhas 
11-14) 
Através desse trecho, pode-se inferir, EXCETO 
A) Até as pessoas mais frágeis estão sendo submetidas ao sofrimento. 
B) O sofrimento a que os refugiados estão sendo submetidos não poupa gênero, idade ou classe social. 
C) Há a animalização do homem pelo próprio homem.  
D) É inaceitável que profissionais liberais estejam passando por esse tipo de sofrimento. 
 

QUESTÃO 18 
Sobre a violência, a autora defende que, EXCETO 
A) a violência não escolhe hora ou lugar para se manifestar. 
B) é incoerente o Rio de Janeiro, cidade tão violenta, ser a sede de uma  olimpíada. 
C) com tanta violência, a cidade do Rio de Janeiro deixou de merecer o atributo de “cidade maravilhosa”. 
D) somente as pequenas comunidades escapam à violência que impera no Brasil. 
 

QUESTÃO 19 
De acordo com o texto, todos os termos abaixo possuem valor negativo e estabelecem relação com a atual 
situação da política brasileira, EXCETO 
A) “... compra e venda de lealdade e deslealdades.” (Linha 27) 
B) “... conchavos fervilhantes em eternas reuniões...” (Linhas  26-27)  
C) “... mais que negociações, negociatas...” (Linhas 28-29) 
D) “... milhões morrendo de fome...” (Linhas 7-8) 
 

QUESTÃO 20 
Para a melhoria do Brasil, a autora coloca alguns fatos que ainda se encontram no plano da possibilidade, 
entre os quais NÃO se encontra: 
A) Funcionamento da Justiça brasileira. 
B) Prevalência da Justiça brasileira. 
C) Conscientização e ação  dos brasileiros. 
D) Governo preparado e ético. 
 

QUESTÃO 21 
Em todas as alternativas, há palavras que foram acentuadas obedecendo à mesma regra, EXCETO 
A) “... Nossa vida — a de nossa família e amigos, velhos e crianças...”  (Linha 31) 
B) “... recebendo água e comida  lançadas  por cima de uma cerca alta...” (Linhas 12-13) 
C) “... experiência, lucidez e seriedade parecem se esconder...” (Linha  28) 
D) “... Isso me dá uma cálida esperança...” (Linha 37-38) 
 

QUESTÃO 22 
Todas as alternativas abaixo apresentam neologismos que foram criados em decorrência da corrupção 
brasileira, entre os quais NÃO se pode considerar: 
A) Petrolão. 
B) Bandidagem. 
C) Lava-Jato. 
D) Mensalão. 
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QUESTÃO 23 
Se, no trecho, “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores e orgulho por sermos brasileiros.” 
(linhas 40-41), o verbo ‘haver’ fosse substituído pelo verbo ‘existir’, este assumiria a forma: 
A) existirá. 
B) existiriam. 
C) existirão. 
D) existiria. 
 

QUESTÃO 24 
Em todas as alternativas, verifica-se a aplicação da regra geral de concordância, ou seja, a flexão do verbo 
de acordo com o seu  respectivo sujeito, EXCETO em: 
A) “... providenciam-se compra e venda de lealdades e deslealdades...” (Linha 27) 
B) “Sussurram-se, atrás de portas fechadas, conchavos fervilhantes...” (Linha 26) 
C) “... o Titanic-Brasil se salvará da destruição intencional...” (Linha 39) 
D) “Haverá reconstrução, reorganização dos nossos valores...” (Linha 40-41) 
 

QUESTÃO 25 
Considerando o trecho: “As notícias que vêm (além das que nunca saberemos) das altas esferas também são 
assombrosas...” (linha 25), assinale a alternativa que contém o verbo que seguirá a mesma regra de grafia  
do verbo destacado acima, se conjugado na 3.ª  pessoa do plural, no tempo presente, do modo indicativo.   
A) Ter. 
B) Ler. 
C) Crer. 
D) Ver. 




