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Nome do Candidato  Inscrição

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de 
acordo com o exposto no quadro a 
seguir:

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu 
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões, 
desde que aguarde em sala o término da aplicação. 

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato. 



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Para coibir falsificações, remédios devem ganhar 
“RG” até o final de 2016

Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015
 

A caixinha de remédio como você conhece deve 
mudar em breve. A partir do final de 2016, deve começar 
a valer a lei de rastreabilidade dos medicamentos, 
que determina que cada caixinha será rastreável a 
partir de um código 2D (em duas dimensões). Estima-
se que um a cada cinco medicamentos vendidos no 
Brasil seja falsificado, segundo a OMS.

Essa espécie de “RG dos remédios” servirá para 
que as agências regulatórias como a Anvisa possam 
saber o caminho que um medicamento faz, desde o 
momento da fabricação até a comercialização.  O 
consumidor também terá parte nisso: será possível 
verificar a partir do código da caixa se o remédio é 
verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam 
no Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até 
dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até 
dezembro de 2016.

Porém, há uma disputa em jogo que pode levar 
o prazo de adequação para só depois de 2025. As 
informações sobre o consumo de medicamentos de 
todos os brasileiros, e portanto as informações de 
demanda e vendas, são muito valiosas.

Hoje, a indústria farmacêutica gasta um grande 
valor para obter informações sobre a venda de 
remédios para poder definir estratégias de marketing 
e a atuação dos representantes de laboratórios 
junto aos médicos (que podem até ganhar dinheiro 
e viagens pelo número de prescrições). Existem 
empresas que pagam farmácias para obter dados de 
médicos, números de vendas etc. e, então, os vendem 
à indústria.

Com a lei, aprovada em 2009, toda essa informação 
seria passada para o governo. Mas a regulamentação 
feita pela Anvisa em 2013 não explicita como seriam 
armazenadas essas informações e quem teria acesso 
a elas. Apenas fica determinado que a indústria é 
responsável pela segurança da cadeia desde a saída 
da fábrica até chegar ao consumidor final.

As redes de drogarias e farmácias, representadas 
pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de 
Farmácias e Drogarias), criticam o fato das farmácias 
terem de reportar cada venda às farmacêuticas. 
Com a lei da rastreabilidade, cada modificação de 
lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia 

e farmácia para o consumidor) deve ser informada. 
“Isto é um verdadeiro absurdo contra a privacidade 
da informação prevista na Constituição. Com todas 
essas informações à mão, fabricantes poderão 
alijar empresas, manipular preços e dominar a 
concorrência”, afirmou o presidente executivo da 
Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.

Além disso, as redes de farmácias pedem um 
prazo maior. “Mais de 180 mil estabelecimentos - 
entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão 
de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa 
operação logística”, disse.

Há um projeto de lei em tramitação no Senado 
que pede alterações no envio de informações sobre 
os medicamentos e propõe um prazo maior para 
adequação. No projeto, do senador Humberto Costa 
(PT), é proposto que cada membro da cadeia tenha 
seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema 
Nacional de Controle de Medicamentos -- para que o 
governo federal construa seu próprio banco de dados 
para armazenar e consultar todas as movimentações 
dos medicamentos. Junto a essa demanda, o senador 
pede mais 10 anos após a aprovação da lei para 
que todos se adequem, ou seja, o rastreamento só 
passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou 
que o prazo de dez anos pode não ser necessário e 
que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser 
colocado em votação.

A Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica 
de Pesquisa), que reúne 55 empresas farmacêuticas 
que respondem por mais de 50% dos medicamentos 
comercializados no Brasil, afirma estar preparada 
para se adequar à lei e produzir cerca de 4 bilhões 
de caixinhas por ano com o código individual para 
o rastreamento. “Já estamos preparados para 
cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito 
importante não só para evitar a falsificação mas 
também para aumentar a transparência ao longo da 
cadeia farmacêutica com o recolhimento correto de 
tributos e o combate ao roubo de cargas”, afirmou 
o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, 
Marcelo Liebhardt. 

Segundo a Anvisa, a adaptação não deve 
encarecer o produto final: “a implantação do 
rastreamento de medicamentos promove um retorno 
significativo na redução de custos de produção, de 
controles e gerenciamento de estoques, evitando 
perdas e impulsionando o processo produtivo e de 
disponibilização de produtos”.

Texto adaptado. Fonte: http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-no-
ticias/redacao/2015/07/23/remedios-devem-ganhar-rg-ate-o-final-

de-2016.htm
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QUESTÃO 01
Assinale a alternativa que corresponde ao tema 
central do texto.

(A) Falsificação de medicamentos.
(B) Lucro arrecadado pela indústria farmacêutica.
(C) Uso indiscriminado de medicamentos no Brasil.
(D) Elevado consumo de medicamentos falsificados.
(E) Implantação de rastreamento de medicamentos.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é possível afirmar que, 
com a nova lei, 

(A) somente as caixinhas com o código 2D serão 
rastreadas. 

(B) em 2016, estará em vigor a lei de rastreabilidade 
dos medicamentos.

(C) a Anvisa poderá saber o caminho que um 
medicamento faz, desde o momento da fabricação 
até o consumidor final.

(D) o consumidor não terá qualquer vantagem.
(E) no Brasil, 2016 será o ano em que o sistema de 

rastreamento deverá ser implantado.
 

QUESTÃO 03
Em ‘“Mais de 180 mil estabelecimentos - entre 
farmácias, hospitais e postos de saúde – terão 
de se adequar tecnologicamente. Será uma 
complexa operação logística’”, as aspas foram 
empregadas no texto 

(A) para indicar uma citação. 
(B) para delimitar o título da obra que será publicada.
(C) para ironizar a situação considerada absurda.
(D) para expressar uma opinião do autor do texto.
(E)  inadequadamente.

QUESTÃO 04
Em “A caixinha de remédio como você conhece 
deve mudar em breve”, 

(A) o verbo “conhece” encontra-se conjugado no tempo 
presente do subjuntivo.

(B) apesar de, na locução verbal “deve mudar”, o 
verbo “deve” estar conjugado no tempo presente 
do indicativo, a ação da mudança deverá acontecer 
em um tempo futuro.

(C) o verbo “mudar” na locução  verbal “deve mudar” 
está conjugado no tempo futuro do indicativo.  

(D) os verbos “conhece” e “deve” , apesar de estarem 
conjugados no tempo presente, remetem a ações 
futuras.

(E) o verbo “deve”, na locução verbal “deve mudar”, é 
um verbo auxiliar que indica possibilidade. 

QUESTÃO 05
Em “Estima-se que um a cada cinco 
medicamentos vendidos no Brasil seja 
falsificado”, 

(A) “seja falsificado” deveria estar no plural para 
concordar com “cinco medicamentos”. 

(B) “seja falsificado” está no singular para concordar 
com “Brasil”.

(C) “seja falsificado” está no singular para concordar 
com “um”.

(D) o verbo “Estima-se” deveria estar no plural, pois o 
sujeito é indeterminado. 

(E) “vendidos” deveria estar no singular para concordar 
com “medicamento”, termo que está elíptico após o 
termo “um”.

QUESTÃO 06
Em “As informações sobre o consumo de 
medicamentos de todos os brasileiros, e 
portanto as informações de demanda e vendas, 
são muito valiosas”, 

(A) a vírgula existente entre “demanda e vendas” e “são 
muito valiosas” foi empregada inadequadamente, 
pois não se separa sujeito de verbo. 

(B)  o verbo “são” se encontra no plural para concordar 
com o seu sujeito antecedente “vendas”.

(C) como o verbo “ser” pode concordar com o 
predicativo, nesse caso, ele está concordando com 
“valiosas”. 

(D) a informação que está entre vírgulas apresenta 
um detalhe referente ao que se apresenta na 
expressão anterior.

(E) a informação intercalada entre as vírgulas pode ter 
sido a causa da concordância inadequada do verbo, 
que ficou longe e não estabeleceu concordância 
com o seu sujeito “consumo de medicamentos”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa cujo “para” em destaque 
NÃO tem função de introduzir uma ideia de 
finalidade.

(A) “a indústria  farmacêutica gasta um grande valor 
para obter informações sobre a venda de remédios”. 

(B) “obter informações sobre a venda de remédios para 
poder definir estratégias de marketing e a atuação 
dos representantes de laboratórios...”.

(C) “é proposto que cada membro da cadeia tenha seu 
próprio banco de dados (...) para que o governo 
federal construa seu próprio banco de dados”.

(D) “Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o 
prazo de adequação para só depois de 2025.”

(E) “que o governo federal construa seu próprio banco 
de dados para armazenar e consultar todas as 
movimentações dos medicamentos.



5 Cargo: Enfermeiro

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C OQUESTÃO 08
Em “Há um projeto de lei em tramitação 
no Senado que pede alterações no envio 
de informações sobre os medicamentos e 
propõe um prazo maior para adequação”, o 
termo em destaque

(A) funciona como conjunção integrante. 
(B) retoma o termo antecedente “Senado”.
(C) remete ao projeto de lei referido anteriormente.
(D) remete ao termo “tramitação”  mencionado 

anteriormente.
(E) foi empregado inadequadamente, pois, em seu 

lugar, deveria ser empregado o termo “qual”.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que todas as 
palavras apresentam dígrafo.  

(A) Paraguai – trato - galho. 
(B) Chave – carro - campeão.
(C) Chuva – pedra - campeão.
(D) Passo – chave – trigo.
(E) Trigo – pedra – Paraguai.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cuja palavra ou 
expressão em destaque NÃO tem a função de 
caracterizar o termo antecedente.

(A) “terão de se adequar tecnologicamente”. 
(B) “propõe um prazo maior para adequação”.
(C) “cada membro da cadeia”.
(D) “55 empresas farmacêuticas”.
(E) “promove um retorno significativo”.

QUESTÃO 11
A negação de “Todos os candidatos vão 
passar no concurso” é

(A) “Existe candidato que não passará no concurso”.
(B) “Existe apenas um candidato que vai passar no 

concurso”.
(C) “Existe apenas um candidato que não vai passar 

no concurso”.
(D) “Nenhum candidato vai passar no concurso”.
(E) “Todos os candidatos não vão passar no 

concurso”.

QUESTÃO 12
Maria preparou 15 litros de café. Sendo assim, 
quantas garrafas térmicas de 3/5 de litros ela 
poderá encher?

(A) 9
(B) 12
(C) 15
(D) 20
(E) 25

QUESTÃO 13
Em um jantar, foram servidas duas opções 
de carne: boi e frango. Sabe-se que no jantar 
havia 65 pessoas, das quais 40 comeram 
carne de boi, 20 comeram carne de frango e 
10 não comeram nenhuma das duas carnes. 
Então, quantas pessoas comeram carne de 
boi, mas não comeram carne de frango?

(A) 5
(B) 15
(C) 30
(D) 35
(E) 45

QUESTÃO 14
Dos 5000 candidatos inscritos para uma 
prova de concurso, 30% fizeram algum 
tipo de cursinho particular. Sabendo disso, 
quantos candidatos não fizeram nenhum tipo 
de cursinho particular?

(A) 4000
(B) 3500
(C) 3000
(D) 2500
(E) 1500
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 15
Na sequência dos números pares iniciada 
pelo número 14, qual é a soma do terceiro 
termo com o quinto termo?

(A) 32
(B) 36
(C) 40
(D) 42
(E) 48

QUESTÃO 16
De acordo com o que expressa a Lei 12.550/11, 
que autorizou a criação da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale 
a alternativa correta.

(A)  A EBSERH é uma empresa pública unipessoal 
e terá seu capital social integralmente sob a 
propriedade da União.

(B)  A EBSERH é uma sociedade pública e terá seu 
capital social integralmente sob a propriedade da 
iniciativa privada.

(C)  A EBSERH é uma empresa privada e terá seu 
capital social integralmente sob a propriedade da 
iniciativa privada.

(D)  A EBSERH é uma sociedade pública e terá seu 
capital social dividido entre a iniciativa privada e 
a União, de forma igualitária.

(E)  A EBSERH é uma sociedade pública e seu capital 
social poderá ser aberto à iniciativa privada, 
desde que, ao menos metade, permaneça como 
propriedade da União.

QUESTÃO 17
De acordo com o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), aprovado pelo Decreto nº 7.661/11,  
a EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico 
próprio das empresas

(A)  públicas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários.

(B)  privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários.

(C)  públicas quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, sujeitando-se ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas quanto aos 
direitos e obrigações trabalhistas e tributárias.

(D)  privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

(E)  públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

QUESTÃO 18
De acordo com o que dispõe o Estatuto 
Social da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (aprovado pelo Decreto                              
nº 7.661/11), assinale a alternativa correta.

(A)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde, 
portanto, no desenvolvimento de suas atividades 
de assistência à saúde, a EBSERH deve 
observar as diretrizes e políticas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde.

(B)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Educação 
e, mesmo quando no desenvolvimento de suas 
atividades de assistência à saúde, a EBSERH é 
dispensada de observar as diretrizes e políticas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

(C)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da 
Previdência Social e, no desenvolvimento 
de suas atividades de assistência à saúde, a 
EBSERH observará as diretrizes e políticas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.  

(D)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Fazenda, 
mas, no desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH é vinculada ao 
Ministério da Saúde.

(E)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da 
Educação e, no desenvolvimento de suas 
atividades de assistência à saúde, a EBSERH 
observará as diretrizes e políticas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde.  

QUESTÃO 19
De acordo com as disposições do Regimento 
Interno da EBSERH - 2ª revisão, são Órgãos 
de Administração:

(A)  Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
(B)  Diretoria Executiva, Comissão de Controle 

Interno e Auditoria Interna.
(C)  Conselho de Administração, Diretoria Executiva 

e Conselho Consultivo. 
(D)  Conselho de Administração, Conselho Consultivo 

e Conselho Fiscal.
(E)  Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Comissão 

de Ética.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 20
De acordo com o Regimento Interno 
da EBSERH - 2ª revisão, designar os 
componentes da Comissão de Ética da 
EBSERH, compete ao 

(A)  Presidente da República.
(B)  Diretor de Gestão às Pessoas.
(C)  Conselho Fiscal.
(D)  Presidente da EBSERH.
(E)  Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 21
De acordo com as diretrizes da Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, o 
Plenário dos Conselhos de Saúde

(A)  se reunirá, no mínimo, a cada mês e, 
extraordinariamente, quando necessário, e 
terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

(B)  se reunirá, no mínimo, a cada quatro meses 
e, extraordinariamente, quando necessário, 
e terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

(C)  se reunirá, no mínimo, uma vez por semana 
e, extraordinariamente, quando necessário, 
e terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas.

(D)  se reunirá em todos os finais de semana e 
terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas.

(E)  se reunirá, no mínimo, a cada ano e, 
extraordinariamente, quando necessário, e 
terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

QUESTÃO 22
De acordo com o que expressa a Constituição 
Federal, no que tange a participação da 
iniciativa privada na assistência à saúde, 
assinale a alternativa correta.

(A)  As instituições privadas não poderão participar 
do Sistema Único de Saúde. Somente será 
possível, segundo diretrizes deste e mediante 
convênio, participação de entidades filantrópicas 
e as sem fins lucrativos.

(B)  As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, vedada a 
participação de entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos.

(C)  As instituições privadas poderão participar do 
Sistema Único de Saúde somente de forma 
subsidiária, quando não houver serviço público 
disponível, mediante contrato de direito público, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos.

(D)  As instituições privadas poderão participar do 
Sistema Único de Saúde somente de forma 
subsidiária, quando não houver serviço público 
disponível, mediante convênio com as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

(E)  As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do Sistema Único de Saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

QUESTÃO 23
De acordo com as disposições da Lei Orgânica 
da Saúde (Lei 8.080/90), a incorporação, a 
exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 
medicamentos, produtos e procedimentos, 
bem como a constituição ou a alteração de 
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica 
são atribuições

(A)  do Conselho da Saúde, assessorado pelo 
Ministério de Ciências e Tecnologia.

(B)  do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
assessorado pela Conferência Nacional de 
Saúde.

(C)  do Ministério da Saúde, assessorado pelo 
Conselho Nacional de Saúde.

(D)  do Ministério da Saúde, assessorado pela 
Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS.

(E)  exclusivas do Município, assessorado pela 
Conferência Nacional de Saúde.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O SQUESTÃO 24
De acordo com o que expressa a Lei 8.142/90, 
os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal 
serão

(A)  destinados, pelo menos sessenta por cento, aos 
Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

(B)  destinados, pelo menos sessenta por cento, aos 
Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

(C)  destinados, pelo menos setenta por cento, aos 
Municípios, afetando-se o restante aos Estados.

(D)  destinados, pelo menos setenta por cento, aos 
Estados, afetando-se o restante aos Municípios.

(E)  divididos igualitariamente.

QUESTÃO 25
De acordo com as definições do Decreto 
Presidencial nº 7.508/2011, assinale a 
alternativa correta.

(A)  Portas de Entrada são instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para 
definição das regras da gestão compartilhada do 
SUS.

(B)  A Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde (RENASES) compreende todas as ações 
e serviços que o SUS oferece ao usuário para 
atendimento da integralidade da assistência à 
saúde.

(C)  A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto 
com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes 
a serem observadas na elaboração dos planos 
de saúde, de acordo com as características 
epidemiológicas e da organização de serviços 
nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.  

(D)  O processo de planejamento da saúde será 
descendente e independente, desde o nível 
federal até o local, devendo, no entanto, ser 
ouvidas as respectivas Conferências de Saúde, 
compatibilizando-se as necessidades das 
políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros.

(E)  O Conselho de Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME) e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em 
âmbito nacional.

QUESTÃO 26
Analise as assertivas e assinale a alternativa 
que aponta a(s) correta(s). São Enfermeiros:

I. o titular do diploma de enfermeiro 
conferido por instituição de ensino 
médio, nos termos da lei.

II. o titular do diploma ou certificado de 
obstetriz ou de enfermeira obstétrica, 
conferidos nos termos da lei.

III. o titular do diploma ou certificado de 
Enfermeira e a titular do diploma ou 
certificado de Enfermeira Obstétrica ou 
de Obstetriz, ou equivalente, conferido 
por escola estrangeira segundo as 
leis do país, registrado em virtude 
de acordo de intercâmbio cultural ou 
revalidado no Brasil como diploma de 
Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica 
ou de Obstetriz.

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

QUESTÃO 27
Durante a Reforma sanitária, o ponto 
culminante na discussão contra a elitização 
da prática médica, bem como contra a 
inacessibilidade dos serviços médicos às 
grandes massas populacionais, ocorreu

(A) na Conferência Internacional sobre a Atenção 
Primária à Saúde realizada em Alma-Ata em 
1978.

(B) nas Ações Integradas de Saúde (AIS), dentro do 
plano do Conasp, em 1979.

(C) na Oitava Conferência Nacional de Saúde, 
realizada em Brasília em1987.

(D) na Lei 8.080 de 1980.
(E) na Constituição Federal de 1998.
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QUESTÃO 28
Na construção da Rede de Atenção à Saúde 
(RAS), devem ser observados os conceitos 
de integração vertical e horizontal. Sobre o 
assunto, assinale a alternativa correta.

(A) Os conceitos de integração vertical e horizontal 
vêm da teoria da aceitabilidade e estão 
associados à satisfação dos usuários quanto ao 
tipo de atendimento prestado e às concepções 
relativas às cadeias produtivas.

(B) A integração vertical está relacionada ao tempo 
de espera para o atendimento, à conveniência de 
horários, à forma de agendamento e ao conforto 
dos ambientes para atendimento. 

(C) A integração horizontal consiste na articulação de 
diversas organizações ou unidades de produção 
de saúde responsáveis por ações e serviços de 
natureza diferenciada.

(D) A integração horizontal é utilizada para otimizar 
a escala de atividades, ampliar a cobertura e a 
eficiência econômica na provisão de ações e 
serviços de saúde através de ganho de escala e 
escopo.

(E) A integração vertical consiste na articulação 
ou fusão de unidades de serviços de saúde de 
mesma natureza ou especialidade.

QUESTÃO 29
O processo de enfermagem organiza-
se em cinco etapas inter-relacionadas, 
interdependentes e recorrentes. Referente ao 
assunto, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. O Histórico de Enfermagem é um 
processo deliberado, sistemático e 
contínuo que tem a finalidade de obter 
informações sobre a pessoa.

II. O diagnóstico de Enfermagem é a 
realização das ações ou intervenções 
determinadas na etapa do Planejamento 
de Enfermagem.

III. O Planejamento de Enfermagem é a 
determinação dos resultados que se 
espera alcançar.

IV. A Implementação é um processo de 
interpretação e agrupamento dos 
dados coletados na primeira etapa.   

V. A avaliação é um processo deliberado, 
sistemático e contínuo de verificação 
de mudanças nas respostas da pessoa.

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

QUESTÃO 30
Analise as assertivas sobre as modelagens 
de acolhimento e assinale a alternativa que 
aponta as corretas

I. Acolhimento pela equipe de referência 
do usuário: em unidades com mais de 
uma equipe, o enfermeiro e/ou técnico 
de enfermagem de determinada 
equipe fica(m) na linha de frente do 
acolhimento, atendendo por demanda 
espontânea de todas as áreas/equipes 
da unidade.

II. Equipe de acolhimento do dia: a 
principal característica é que cada 
usuário é acolhido pelos profissionais 
de saúde de suas equipes de referência.

III. Acolhimento misto (equipe de 
referência do usuário + equipe de 
acolhimento do dia): estipula-se 
determinada quantidade de usuários ou 
horário até onde o enfermeiro de cada 
equipe acolhe a demanda espontânea.

IV. Acolhimento coletivo: no primeiro 
momento do funcionamento da 
unidade, toda equipe se reúne com 
os usuários que vieram à unidade 
de saúde por demanda espontânea 
e, nesse espaço coletivo, fazem-se 
escutas e conversas com eles.

(A) Apenas I e II.
(B) Apenas II, III e IV.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas I e IV. 
(E) Apenas II e III.
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QUESTÃO 31
Carla nasceu no dia 26/05/2014, está com 4 meses completos de idade e apresenta em sua carteira de 
vacina as seguintes doses:

Segundo Calendário Nacional de Vacinação atual, a(s) próxima(s) dose(s) de vacina deveria(m) ser:
(A) Hepatite B aos 6 meses.
(B) Penta, VIP/VOP, Pneumocócica 10V e Rotavírus Humano aos 6 meses.
(C) Penta, VIP/VOP e Pneumocócica 10V aos 6 meses.
(D) Meningocócica C aos 5 meses.
(E) Penta aos 5 meses.

QUESTÃO 32
Paciente apresentou a data da última menstruação no dia 03/03/2015. Calcule a Data Provável do Parto 
(DPP), segundo Regra de Naegele.

(A) 10/12/2015
(B) 10/11/2015
(C) 10/01/2016
(D) 15/01/2016
(E) 15/12/2015

QUESTÃO 33
Uma enfermeira é responsável pela equipe 51 da área de abrangência de uma Unidade Básica de 
Saúde. Após observar os indicadores de câncer de colo de útero de sua área, convocou sua equipe 
para planejamento do rastreamento organizado às mulheres. Dentre as informações que ela direcionou 
à equipe, assinale a alternativa que apresenta a informação correta segundo o Ministério da Saúde.

(A) O intervalo entre os exames deve ser de 4 anos e, após um exame negativo, com intervalo anual. 
(B) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade, independente se já tiveram atividade sexual ou não.
(C) Os exames devem seguir até os 64 anos e ser interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem, 

pelo menos, 2 exames negativos consecutivos, nos últimos 5 anos.
(D) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, deve-se realizar o exame 

anualmente durante 7 anos.
(E) O método de rastreamento do câncer do colo do útero e suas lesões precursoras é o exame de colposcopia.

QUESTÃO 34
O Vulnerable Elders Survey (VES-13) ou Protocolo de Identificação do Idoso Vulnerável é um instrumento 
simples e eficaz, capaz de identificar o idoso vulnerável (aquele indivíduo que tem risco de declínio 
funcional ou morte em dois anos). Com relação ao VES-13, é correto afirmar que

(A) sua aplicação exige o uso de dados administrativos ou de sistemas operacionais complexos ou informações 
médicas específicas, como doenças, medicamentos ou exames laboratoriais.

(B) é composto por 13 itens. Cada item recebe uma determinada pontuação e o somatório final pode variar de 
zero a seis pontos.

(C) a pontuação igual ou superior a três significa um risco 4,2 vezes maior de declínio funcional ou morte em dois 
anos, quando comparado com idosos com pontuação menor ou igual a dois, independentemente do sexo e do 
número ou tipo de morbidades presentes. 

(D) a idade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de incapacidades e óbito e as alterações associadas 
ao envelhecimento por si só não estão associadas à maior vulnerabilidade.

(E) a somatória dos pontos finais da VES-13 entre 3 e 6 corresponde à classificação do idoso robusto.
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QUESTÃO 35
Paciente masculino, 9 meses de idade, 
compareceu à Unidade Básica de Saúde 
acompanhado de sua mãe para realização da 
puericultura. Ao exame físico, o enfermeiro 
observou que os testículos apresentavam-se 
retráteis. Considerando que a criptorquidia 
isolada é a anomalia mais comum ao 
nascimento, assinale a correta.

(A) Será necessário o encaminhamento à cirurgia 
pediátrica para diminuir o risco de câncer de 
testículo.

(B) O caso deve ser monitorado a cada 6 a 12 
meses, entre os 4 e os 10 anos do menino.

(C) O rastreamento não é realizado durante a 
Puericultura, somente no hospital logo após o 
nascimento.

(D) A cirurgia deve ser realizada o mais rápido 
possível para evitar problemas com a infertilidade 
quando adulto.

(E) Não há necessidade de monitoramento e 
encaminhamento à cirurgia, pois, nessa idade, é 
comum os testículos serem retráteis.

QUESTÃO 36
Durante a puericultura, a mãe de uma 
paciente (2 meses) questionou o enfermeiro 
sobre a melhor posição para sua filha dormir. 
Considerando o risco de morte súbita 
de crianças nos primeiros anos de vida, 
sobretudo nos primeiros 6 meses de vida, o 
enfermeiro orientou que

(A) a melhor maneira de prevenir casos assim é 
colocá-la para dormir de lado, preferencialmente 
do lado esquerdo.

(B) a melhor maneira de prevenir casos assim é 
colocá-la para dormir de lado, preferencialmente 
do lado direito.

(C) a melhor maneira de prevenir casos assim é 
colocá-la para dormir de bruços.

(D) a melhor maneira de prevenir casos assim é 
colocá-la para dormir de barriga para cima.

(E) a posição não interfere. O importante é não 
ter lençóis ou cobertores frouxos em volta da 
criança.

QUESTÃO 37
Paciente, 36 anos, apresentou doença 
cardiovascular precoce. Preocupada com 
seu filho de 10 anos, solicitou ao médico a 
realização do perfil lipídico do seu filho. Duas 
semanas após a consulta, com o resultado 
de exame em mãos, ela compareceu à 
Unidade de Saúde para agendar o retorno 

com o pediatra, no entanto não havia vaga 
para aquele momento. Angustiada com o 
resultado, questionou o enfermeiro sobre os 
seguintes valores:

Legenda: P = percentil

Considerando as recomendações do 
Ministério da Saúde, qual é a possível 
conclusão do enfermeiro?

(A) O perfil lipídico está normal, no entanto é 
recomendável pesquisar a cada 3 a 5 anos.

(B) O perfil lipídico está anormal, pois o percentil 
limítrofe é até 50.

(C) Considerou os valores muito elevados e agendou 
uma consulta no mesmo dia para o menino.

(D) Considerou os valores normais, porém 
desnecessária a pesquisa do perfil lipídico nessa 
idade.

(E) O perfil lipídico está no percentil limítrofe.

QUESTÃO 38
Tem sido cada vez mais comum, 
principalmente nos serviços de urgência/
emergência, a adoção de protocolos de 
estratificação de risco. Em uma unidade 
de saúde em que não há mais vagas para 
consulta com o médico, sob a avaliação 
de risco e vulnerabilidade aos modos de 
condutas possíveis na situação não aguda, o 
serviço deve oferecer ao usuário

(A) atendimento imediato.
(B) atendimento prioritário.
(C) atendimento do dia.
(D) agendamento/programação de intervenções.
(E) encaminhamento à unidade de pronto 

atendimento.
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QUESTÃO 39
Paciente procurou o serviço de saúde 
relatando febre baixa, mal-estar e coceira 
no corpo. Ao exame físico, o enfermeiro 
constatou exantema maculopapular róseo 
na face, couro cabeludo e tronco, em alguns 
locais evoluindo com máculas, pápulas, 
vesículas e crostas com aspecto polimorfo. 
Relatou também que foi à casa de um primo 
há 2 semanas, e que este apresentava os 
mesmos sinais e sintomas. Diante do caso, o 
enfermeiro suspeitou de

(A) escabiose.
(B) sarampo.
(C) herpes simples.
(D) escarlatina.
(E) varicela.

QUESTÃO 40
Paciente, 18 anos, compareceu à Unidade 
Básica de Saúde para verificar a sua 
pressão arterial. O enfermeiro que o atendeu 
identificou que a média de dois valores 
pressóricos obtida apresentava-se em 
110/70 mmHg. Considerando que o paciente 
não apresenta fatores de risco para doença 
cardiovascular, a pressão arterial

(A) deverá ser verificada novamente a cada 6 meses.
(B) deverá ser verificada novamente anualmente.
(C) deverá ser verificada novamente a cada 2 anos.
(D) deverá ser verificada novamente a cada 5 anos.
(E) não apresenta necessidade de rastreamento 

nessa idade.

QUESTÃO 41
Sobre a consulta de enfermagem para 
prevenção primária da Hipertensão Arterial 
Sistêmica (HAS), é correto afirmar que

(A) a consulta de enfermagem faz parte da estratégia 
dirigida a grupos de risco que propõe intervenção 
medicamentosa em indivíduos com valores de 
PA limítrofes, predispostos à hipertensão. 

(B) consultas individuais ou coletivas, para incentivar 
a Mudança de Estilo de Vida para adoção 
de hábitos saudáveis, são recomendadas na 
prevenção primária da HAS, notadamente nos 
indivíduos com PA limítrofe, pois reduzem a PA e 
a mortalidade cardiovascular. 

(C) os hábitos saudáveis de vida devem ser 
estimulados para toda a população a partir do 
momento em que esta torna-se hipertensa. 
Independente das características regionais, 
culturais, sociais e econômicas, as orientações 
são as mesmas.

(D) a Mudança do Estilo de Vida tem como objetivo 
diminuir os fatores de risco para Doença 
Cardiovascular e reduzir a pressão arterial. Para 
isso, deve-se iniciar uma consulta médica para 
prescrição de medicamentos. 

(E) as medidas sugeridas terão impacto no estilo 
de vida e sua implementação dependerá 
diretamente do enfermeiro. 

QUESTÃO 42
Uma mulher, professora universitária, tem 
uma filha de 6 anos que é portadora de 
diabetes tipo 1. Ela pesquisou em sites 
da internet orientações para entender a 
patologia de sua filha. Referente ao assunto, 
assinale a alternativa que NÃO se enquadra 
como Diabetes tipo 1.

(A) O termo diabetes tipo 1, indica o processo de 
destruição da células alfa que leva ao estágio de 
deficiência absoluta de insulina.

(B) A administração de insulina é necessária para 
prevenir cetoacidose.

(C) A destruição das células beta é geralmente 
causada por um processo autoimune.

(D) O processo autoimune pode ser detectado 
por autoanticorpos circulantes, como 
antidescarboxilase do ácido glutâmico, anti-
ilhotas e anti-insulina.

(E) A destruição das células beta, em geral, 
é rapidamente progressiva, ocorrendo 
principalmente em crianças e adolescentes, mas 
pode ocorrer também em adultos.

QUESTÃO 43
Assinale a alternativa que apresenta sinais e 
sintomas clássicos que levantam a suspeita 
de Diabetes mellitus.

(A) Poliúria, cefaleia, perda inexplicada de peso e 
polifagia.

(B) Poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e 
dor abdominal.

(C) Oligúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e 
polifagia.

(D) Oligúria, cefaleia, perda inexplicada de peso e 
anorexia.

(E) Poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e 
polifagia.
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QUESTÃO 44
Ao verificar os Batimentos Cardiofetais (BCF) 
de uma paciente de 28 semanas, o enfermeiro 
da unidade de saúde observou que não 
estavam audíveis. Dentre as condutas que 
deverão ser tomadas, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Verificar o erro da estimativa da idade gestacional.
(B) Afastar as condições que prejudiquem uma boa 

ausculta, como: obesidade materna e dificuldade 
de identificar o dorso fetal.

(C) Manter o calendário mínimo de consulta, se 
houver percepção materna e constatação 
objetiva de movimentos fetais e/ou se o útero 
estiver crescendo.

(D) Agendar consulta médica ou fazer referência da 
paciente para o serviço de maior complexidade, 
se a mãe não mais perceber movimentação fetal.

(E) Encaminhar a mãe ao domicílio e orientar retorno 
em 7 dias para melhor acompanhamento.

QUESTÃO 45
A diarreia consiste na alteração da função 
intestinal com perda excessiva de água e 
eletrólitos pelas fezes/vômitos. O Plano B 
é indicado ao tratamento da diarreia com 
desidratação. Nesse plano, o usuário deve

(A) ser atendido e dispensado com orientações de 
cuidados domiciliares, levando sais hidratantes 
para casa.

(B) ser atendido e dispensado com orientações para 
ingestão de qualquer tipo de líquido.

(C) ser mantido em observação com TRO.
(D) iniciar reidratação endovenosa.
(E) ser hospitalizado.

QUESTÃO 46
A Infecção do Trato Urinário (ITU) 
é caracterizada pela presença de 
microrganismos no trato urinário, podendo 
ser sintomática ou assintomática. Sobre a 
cistite é INCORRETO afirmar que

(A) é a principal causa de disúria na mulher, na 
criança e no idoso.

(B) ocorre mais frequentemente  em na mulher 
adulta, principalmente devido a aspectos 
anatômicos e comportamentais.

(C) pode ser caracterizada clinicamente pela 
presença de 3 queixas: disúria, polaciúria e 
hematúria.

(D) é caracterizada também por dor súbita de forte 
intensidade na região retal, suprapúbica ou baixa 
lombar.

(E) a piúria pode ser encontrada na cistite.

QUESTÃO 47
Para que possam refletir os pontos de vista 
de toda a comunidade que representam, é 
importante que os Conselhos de Saúde sejam 
constituídos por membros dos diversos 
estratos sociais. Assinale a alternativa 
que apresenta a distribuição correta dos 
conselheiros de saúde.

(A) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da 
saúde e 25% de prestadores de serviço (público 
e privado).

(B) 25% de usuários, 25% de trabalhadores da 
saúde e 50% de prestadores de serviço (público 
e privado).

(C) 25% de usuários, 50% de trabalhadores da 
saúde e 25% de prestadores de serviço (público 
e privado).

(D) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da 
saúde e 25% de prestadores de serviço público.

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores da 
saúde e 25% de prestadores de serviço privado.

QUESTÃO 48
Sobre o atendimento da demanda espontânea 
na atenção básica, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) São exemplos de situações não programadas 
que podem ser acolhidas na atenção básica: 
usuário com cefaleia ou tontura; pessoa com 
ardência ou dor ao urinar; criança com febre e 
mulher com sangramento genital.

(B) É fundamental que a demanda apresentada pelo 
usuário seja acolhida, escutada, problematizada 
e reconhecida como legítima, pois os momentos 
de sofrimento dos usuários são fundamentais 
para a criação e fortalecimento de vínculos. 

(C) Mesmo os usuários que são acompanhados 
regularmente pelas ações programáticas podem 
apresentar exacerbações em seu quadro clínico 
e demandar atenção em momentos que não o de 
acompanhamento agendado. Nesse caso, eles 
devem ser encaminhados para a UPA.

(D) Ao atender à demanda espontânea, as equipes 
podem se deparar com a não efetividade de 
algumas condutas e projetos terapêuticos 
prévios, ou com situações novas que requerem 
invenção de novas estratégias de cuidado e de 
reorganização do serviço.

(E) A atenção básica precisa ser resolutiva e 
deve ter tanto a capacidade ampliada de 
escuta (e análise) quanto um repertório, um 
escopo ampliado de ofertas para lidar com a 
complexidade de sofrimentos, adoecimentos, 
demandas e necessidades de saúde às quais as 
equipes estão constantemente expostas.
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QUESTÃO 49
O Papilomavírus Humano (HPV) é um DNA-
vírus do grupo papovavírus, com mais de 
100 tipos reconhecidos atualmente. Assinale 
a alternativa que apresenta os tipos de 
HPV encontrados na vacina quadrivalente 
disponibilizada pelo Ministério da Saúde.

(A) 6, 18, 42, 43.
(B) 6, 11, 16, 18.
(C) 16, 18, 43, 58.
(D) 16, 42, 43, 58.
(E) 42, 43, 44, 58.

QUESTÃO 50
A diminuição das capacidades sensório-
perceptivas, que ocorre no processo de 
envelhecimento, pode afetar a comunicação 
das pessoas idosas, e se não for 
adequadamente administrada, poderá levar 
ao isolamento do indivíduo. Em relação ao 
processo de comunicação com a pessoa 
idosa, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas. 

I. O declínio da audição é comumente 
acompanhado de diminuição na 
compreensão de fala por parte do 
idoso, dificultando sua comunicação 
com outras pessoas.

II. Ao conversar com pessoas idosas, 
deve-se falar de forma clara e pausada 
e aumentar o tom de voz somente se 
for realmente necessário.

III. A perda da capacidade de escrever, 
falar, ler ou entender o que os outros 
dizem interfere no desempenho social 
do idoso sem comprometer sua 
identidade, autoestima e qualidade de 
vida.

IV. A comunicação não verbal tem por 
objetivo completar, substituir ou 
contradizer a comunicação verbal, 
além de não deixar transparecer os 
sentimentos das pessoas.

V. O tipo de linguagem que se estabelece 
com os idosos depende da observação 
da sua habilidade cognitiva e de seu 
nível de orientação, considerando 
seus déficits sensoriais e o uso de 
medicações. 

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