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 O Caderno de questões possui 50 

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

ATENÇÃO 

ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES 

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. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

HE - UFSCAR - HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

CONCURSO PÚBLICO 01/2015 - EBSERH/HE-UFSCAR

EDITAL N° 03 - EBSERH - ÁREA ASSISTENCIAL

Nome do Candidato  Inscrição



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)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Unesco: mundo precisará mudar consumo para garantir 
abastecimento de água

20/03/15

Relatório da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) mostra que há 
no mundo água suficiente para suprir as necessidades de 
crescimento do consumo, “mas não sem uma mudança 
dramática no uso, gerenciamento e compartilhamento”. 
Segundo o documento, a crise global de água é de 
governança, muito mais do que de disponibilidade do 
recurso, e um padrão de consumo mundial sustentável 
ainda está distante.

De acordo com a organização, nas últimas décadas 
o consumo de água cresceu duas vezes mais do que a 
população e a estimativa é que a demanda cresça ainda 
55% até 2050. Mantendo os atuais padrões de consumo, 
em 2030 o mundo enfrentará um déficit no abastecimento 
de água de 40%. Os dados estão no Relatório Mundial das 
Nações Unidas sobre o Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos 2015 – Água para um Mundo Sustentável.

O relatório atribui a vários fatores a possível falta 
de água, entre eles, a intensa urbanização, as práticas 
agrícolas inadequadas e a poluição, que prejudica a oferta 
de água limpa no mundo. A organização estima que 20% 
dos aquíferos estejam explorados acima de sua capacidade. 
Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo e 
abastecem nascentes e rios, são responsáveis atualmente 
por fornecer água potável à metade da população mundial e 
é de onde provêm 43% da água usada na irrigação.

Os desafios futuros serão muitos. O crescimento da 
população está estimado em 80 milhões de pessoas por 
ano, com estimativa de chegar a 9,1 bilhões em 2050, 
sendo 6,3 bilhões em áreas urbanas. A agricultura deverá 
produzir 60% a mais no mundo e 100% a mais nos países 
em desenvolvimento até 2050. A demanda por água na 
indústria manufatureira deverá quadruplicar no período de 
2000 a 2050.

Segundo a oficial de Ciências Naturais da Unesco na 
Itália, Angela Ortigara, integrante do Programa Mundial 
de Avaliação da Água (cuja sigla em inglês é WWAP) e 
que participou da elaboração do relatório, a intenção do 
documento é alertar os governos para que incentivem 
o consumo sustentável e evitem uma grave crise de 
abastecimento no futuro. “Uma das questões que os países 
já estão se esforçando para melhorar é a governança da 
água. É importante melhorar a transparência nas decisões 
e também tomar medidas de maneira integrada com os 
diferentes setores que utilizam a água. A população deve 
sentir que faz parte da solução.”

Cada país enfrenta uma situação específica. De maneira 
geral, a Unesco recomenda mudanças na administração 
pública, no investimento em infraestrutura e em educação. 
“Grande parte dos problemas que os países enfrentam, 
além de passar por governança e infraestrutura, passa por 
padrões de consumo, que só a longo prazo conseguiremos 
mudar, e a educação é a ferramenta para isso”, diz o 

coordenador de Ciências Naturais da Unesco no Brasil, Ary 
Mergulhão.

No Brasil, a preocupação com a falta de água ganhou 
destaque com a crise hídrica no Sudeste. Antes disso, o país 
já enfrentava problemas de abastecimento, por exemplo no 
Nordeste. Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de 
água importante, mas deve investir em um diagnóstico para 
saber como está em termos de política de consumo, atenção 
à população e planejamento. “É um trabalho contínuo. Não 
quer dizer que o país que tem mais ou menos recursos 
pode relaxar. Todos têm que se preocupar com a situação.”

O relatório será mundialmente lançado hoje (20) em 
Nova Délhi, na Índia, antes do Dia Mundial da Água (22). 
O documento foi escrito pelo WWAP e produzido em 
colaboração com as 31 agências do sistema das Nações 
Unidas e 37 parceiros internacionais da ONU-Água. A 
intenção é que a questão hídrica seja um dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, que vêm sendo discutidos 
desde 2013, seguindo orientação da Conferência Rio+20 
e que deverão nortear as atividades de cooperação 
internacional nos próximos 15 anos.

Texto adaptado - Fonte: http://afolhasaocarlos.com.br/noticias/ver_no-
ticia/5215/controler:noticias 

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa que trata da temática do texto.

(A)  Cantareira: uma preocupação mundial, apesar de os 
níveis	de	água	terem	aumentado	nos	últimos	meses.	

(B)  Preocupação com a falta de água futura no mundo e 
mudanças para o consumo sustentável.

(C)  Aquecimento global e discussões para a preservação do 
Meio ambiente.

(D)  Falta de água no Nordeste e Sudeste do Brasil.
(E)  Educação como chave para um mundo melhor. 

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

(A)  a preocupação a respeito da crise futura deve ser maior 
em alguns países, ou seja, nem todos precisam se 
preocupar com a situação. 

(B)  com a produção agrícola crescendo no Brasil todas as 
crises,	principalmente	a	financeira,	diminuem.	

(C)		 a	 questão	 hídrica	 é	 a	 que	 menos	 preocupa	 entre	 os	
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pois o 
volume de água potável de nossos aquíferos se manterá 
ainda que a população cresça. 

(D)  o sistema de irrigação e as práticas agrícolas que temos 
hoje contribuem para o consumo sustentável de água. 

(E)		 para	o	consumo	sustentável	é	preciso	haver	mudanças	na	
administração	pública,	no investimento em infraestrutura 
e em educação.
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QUESTÃO 03
Em “O relatório atribui a vários fatores a possível 
falta de água, entre eles, a intensa urbanização, 
as práticas agrícolas inadequadas e a poluição, 
que prejudica a oferta de água limpa no mundo”, o 
termo em destaque tem a função de retomar o termo 
antecedente, como o “que” em 

(A)  “...o consumo de água cresceu duas vezes mais do que 
a população”.

(B)  “A organização estima que 20% dos aquíferos estejam 
explorados acima de sua capacidade.”.

(C)  “Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo 
e abastecem nascentes e rios, são responsáveis 
atualmente por fornecer água potável à metade da 
população mundial...”.

(D)  “Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de água 
importante...”.

(E)		 “...a	 intenção	do	documento	é	alertar	os	governos	para	
que incentivem o consumo sustentável...”.

QUESTÃO 04
Em qual das alternativas a seguir seria possível 
trocar a conjunção “e”  em destaque pela conjunção 
“mas” e, dessa forma, dar ênfase à ação da oração 
ou termo subsequente? 

(A)  “Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo 
e abastecem nascentes e rios, são responsáveis 
atualmente por fornecer água potável à metade da 
população mundial”.

(B)  “...entre eles, a intensa urbanização, as práticas agrícolas 
inadequadas  e a poluição, que prejudica a oferta de 
água limpa no mundo”.

(C)		 “...há	 no	 mundo	 água	 suficiente	 para	 suprir	 as	
necessidades de crescimento do consumo, ‘mas não 
sem uma mudança dramática no uso, gerenciamento e 
compartilhamento’”.

(D)  “É importante melhorar a transparência nas decisões e 
também	 tomar	 medidas	 de	 maneira	 integrada	 com	 os	
diferentes setores que utilizam a água.”.

(E)  “Relatório da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco)...”.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em 
destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo 
que o acompanha.

(A)  Mudança dramática.
(B)  Grave crise.
(C)  Últimas	décadas.
(D)  Água potável.
(E)  Crescimento da população.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
referente a expressões retiradas do excerto a seguir.
“O relatório atribui a vários fatores a possível falta 
de água”.

(A)		 “vários	 fatores”	 –	 complementa	 o	 verbo,	 portanto,	 é	 o	
objeto direto. 

(B)  “a possível falta de água” –  complementa o verbo, 
portanto,	é	objeto	indireto.

(C)		 “de	água”	–	acompanha	um	nome,	portanto,	 é	adjunto	
adnominal.

(D)		 “O	relatório”	–	é	sujeito	composto,	pois	está	acompanhado	
do artigo “o”.

(E)		 “atribui”	–	é	verbo	que	está	na	3ª	conjugação,	no	singular,	
para concordar com o sujeito.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
a respeito das palavras em destaque no excerto a 
seguir. 
“Os aquíferos, que concentram água no subterrâneo 
e abastecem nascentes e rios, são responsáveis 
atualmente por fornecer água potável à metade da 
população mundial...”.

(A)  São verbos conjugados no tempo presente do indicativo 
e se encontram no plural para concordar com “Os 
aquíferos”.

(B)  Os verbos “concentram” e “abastecem” se encontram 
no	 pretérito	 do	 indicativo	 e	 têm,	 respectivamente,	 os	
seguintes sujeitos pospostos: água, nascentes e rios. 

(C)  O verbo “são” se encontra no plural para concordar com 
o sujeito “nascentes e rios”.

(D)  O verbo “são” tem como objeto direto o que segue: 
“responsáveis atualmente por fornecer água potável à 
metade da população mundial”.

(E)  São verbos conjugados no presente do subjuntivo e 
remetem ao sujeito “água potável”.

QUESTÃO 08
Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

(A)  Prazo.
(B)  Crescimento. 
(C)  Grande.
(D)  Ferramenta.
(E)  Questões. 

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que apresenta Período 
Composto.

(A)  “O relatório será mundialmente lançado hoje (20) em 
Nova	 Délhi,	 na	 Índia,	 antes	 do	 Dia	 Mundial	 da	 Água	
(22)”.

(B)  “O relatório atribui a vários fatores a possível falta de 
água, entre eles, a intensa urbanização, as práticas 
agrícolas inadequadas e a poluição”.

(C)  “No Brasil, a preocupação com a falta de água ganhou 
destaque com a crise hídrica no Sudeste”.

(D)  “Ary Mergulhão diz que o Brasil tem reserva de água 
importante”.

(E)		 “Os	desafios	futuros	serão	muitos”.
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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 O

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 10
Em “...(Unesco) mostra que há no mundo água 
suficiente para suprir as necessidades de 
crescimento do consumo, ‘mas não sem uma 
mudança dramática no uso...’”, o termo em 
destaque expressa

(A)		 finalidade.
(B)  conclusão.
(C)  contraste.
(D)  adição.
(E)		 justificativa.	

QUESTÃO 11
João é A. Se todo A é B e todo B é C, então

(A)	 nenhum	A	é	C.
(B)	 algum	C	é	A.
(C)	 nenhum	C	é	A.
(D)	 todo	B	é	A.
(E)	 todo	C	é	B.

QUESTÃO 12
A terça parte da quinta parte da metade da décima 
parte de um número é 300. Então esse número é

(A) 1.
(B) 1000.
(C) 90000.
(D)	 3840.
(E)	 4900.

QUESTÃO 13
Considere a sequência numérica a seguir, na qual 
omitimos dois elementos:

(0, 1, 4, ? , 16, 25, ? , 49, 64)

Supondo que seja mantida a regra que determina 
cada um dos elementos da sequência, a razão 
entre o maior e o menor dos números omitidos é

(A)	 4.
(B) 9.
(C) 11.
(D) 36.
(E) 15.

QUESTÃO 14
Amauri e sua esposa trabalham juntos em sua loja. 
Para atrair mais clientes, combinaram que, a cada 
compra, o consumidor receberia um desconto de 
20%. Em certa oportunidade, após uma confusão 
entre os dois, Amauri deu o desconto de 20% 
sobre o preço P da etiqueta. Ao chegar ao caixa, 

a esposa de Amauri deu 20% de desconto sobre 
o preço promocional (já descontado por Amauri). 
O cliente, desatento, pagou R$ 256 e foi embora. 
Qual era o preço P registrado na etiqueta?

(A)	 R$	163,84
(B)	 R$	204,80
(C) R$ 320,00
(D)	 R$	400,00
(E) R$ 250,00

QUESTÃO 15
A negação da proposição “Todo rato raspa o rabo” 
é

(A) “nenhum rato raspa o rabo”.
(B)	 “se	tem	rabo	raspado,	então	é	rato”.
(C) “algum rato não raspa o rabo”.
(D)	 “se	não	raspa	o	rabo,	então	não	é	rato”.
(E) “todo rato tem rabo”.

QUESTÃO 16
O órgão superior da EBSERH é o Conselho de 
Administração, composto por nove membros 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação. 
O prazo de gestão desses membros será de

(A) três anos, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual 
período. 

(B) dois anos, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, sem a possibilidade de recondução 
por igual período.

(C) um ano, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual 
período. 

(D) dois anos, contado a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual 
período. 

(E) três anos, contados a partir da data de publicação do 
ato de nomeação, sem a possibilidade de recondução 
por igual período.
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QUESTÃO 17
Qual é a finalidade da EBSERH?

(A)	 Prestação	de	serviços	gratuitos	de	assistência	médico-
hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico  e 
terapêutico à comunidade, assim como a prestação às 
instituições	públicas	federais	de	ensino	ou	instituições	
congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa 
e	à	extensão,	ao	ensino-aprendizagem	e	à	formação	
de	pessoas	no	campo	da	saúde	pública.

(B) Prestação de serviços gratuitos de assistência 
médico-hospitalar,	ambulatorial	e	de	apoio	diagnóstico	
e terapêutico à comunidade, assim como a prestação 
às instituições privadas de ensino ou instituições 
congêneres de serviços de apoio ao ensino, à 
pesquisa	e	à	extensão,	ao	ensino-aprendizagem	e	à	
formação	de	pessoas	no	campo	da	saúde	pública.

(C) Prestação de serviços gratuitos de assistência 
médico-hospitalar,	ambulatorial	e	de	apoio	diagnóstico	
e terapêutico à comunidade, assim como a prestação 
às	 instituições	 públicas	 municipais	 de	 ensino	 ou	
instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, 
à	pesquisa	e	à	extensão,	ao	ensino-aprendizagem	e	à	
formação	de	pessoas	no	campo	da	saúde	pública.

(D) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 
hospitais municipais e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação de sistema de 
gestão	único	com	geração	de	indicadores	quantitativos	
e qualitativos para o estabelecimento de metas.

(E) Ressarcimento das despesas com o atendimento de 
consumidores e respectivos dependentes de planos 
públicos	de	assistência	à	saúde.

QUESTÃO 18
Os membros do Conselho de Administração, salvo 
impedimento legal, farão jus a

(A) honorários trimestrais correspondentes a dez por 
cento	 da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	
da	 EBSERH,	 além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	
despesas de locomoção e estada necessárias ao 
desempenho da função.

(B) honorários mensais correspondentes a dez por 
cento	 da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	
da	 EBSERH,	 além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	
despesas de locomoção e estada necessárias ao 
desempenho da função.

(C) salário mensal correspondente a vinte por cento da 
remuneração	média	mensal	dos	Diretores	da	EBSERH,	
além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	 despesas	 de	
locomoção e estada necessárias ao desempenho da 
função.

(D) salários mensais correspondentes a dez por cento 
da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	 da	
EBSERH,	além	do	reembolso	facultativo	das	despesas	
de	 locomoção	 e	 estada,	 ficando	 esse	 vinculado	 à	
comprovação de sua necessidade.

(E) honorários mensais correspondentes a vinte por 
cento	 da	 remuneração	 média	 mensal	 dos	 Diretores	
da	 EBSERH,	 além	 do	 reembolso	 obrigatório	 das	
despesas de locomoção e estada necessárias ao 
desempenho da função.

QUESTÃO 19
Quanto à organização interna da EBSERH, é 
correto afirmar que

(A) a estrutura organizacional da EBSERH, 
compreendendo a Sede, as Filiais e unidades 
centralizadas, será estabelecida no organograma 
funcional aprovado pelo Conselho de Administração, 
assim como o Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 
o Plano de Benefícios;  e o Plano de Cargos em 
Comissão	e	de	Funções	Gratificadas.	

(B) será estabelecida no organograma funcional aprovado 
pelo Conselho de Administração, assim como o Plano 
de Cargos, Carreiras e Salários; o Plano de Benefícios; 
e o Plano de Cargos em Comissão e de Funções 
Gratificadas,	 compreendendo	 apenas	 as	 unidades	
centralizadas.

(C) a estrutura organizacional da EBSERH, 
compreendendo a Sede, as Filiais e unidades 
descentralizadas, será estabelecida no organograma 
funcional aprovado pelo Conselho de Administração, 
assim como o Plano de Cargos, Carreiras e Salários; 
o Plano de Benefícios; e o Plano de Cargos em 
Comissão	e	de	Funções	Gratificadas.

(D) as alterações na estrutura organizacional hierárquica 
e funcional, bem como as respectivas mudanças 
na distribuição de competências, nunca deverão 
ser submetidas à aprovação do Conselho de 
Administração.

(E) após aprovação pelo Conselho de Administração os 
Planos	serão	submetidos	à	aprovação	do	Ministério	do	
Planejamento, Orçamento e Gestão e à subsequente 
homologação	do	Ministério	Público	Estadual.

QUESTÃO 20
O Conselho Fiscal, como órgão permanente da 
EBSERH, compõe-se de três membros efetivos e 
respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de 
Estado da Educação, sendo:

(A) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Justiça, que exercerá a sua presidência, um membro 
indicado pelo Ministro da Fazenda como representante 
do Tesouro Nacional e um membro indicado pelo 
Ministro	da	Saúde.

(B) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Educação, que exercerá a sua presidência, um 
membro		 indicado	pelo	Ministro	de	Estado	da	Saúde	
e um membro indicado pelo Ministro do Trabalho e 
Emprego. 

(C) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Saúde,	que	exercerá	a	sua	presidência,	um	membro	
indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda como 
representante do Tesouro Nacional e um membro 
indicado pelo Ministro da Justiça. 

(D) um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Educação, que exercerá a sua presidência, um 
membro	 indicado	pelo	Ministro	 de	Estado	da	Saúde	
e um membro indicado pelo Ministro de Estado da 
Fazenda como representante do Tesouro Nacional.
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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

(E) um membro indicado pelo Estado da Fazenda, que 
exercerá a sua presidência, um membro indicado 
pelo	Ministro	da	Saúde	e	um	membro	 indicado	pelo	
Ministro do Trabalho e Emprego.

QUESTÃO 21
De acordo com o Decreto nº 7.508 de 28/06/2011, 
considera-se Região de Saúde

(A)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de	ações	e	serviços	de	saúde.

(B)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
interagir entre os Estados, Municípios e a União.

(C) todo o território Nacional, sem delimitação de 
identidades culturais, econômicas e sociais e de 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados.

(D)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado 
a partir de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de ações e serviços administrativos.

(E)	 o	 espaço	 geográfico	 contínuo	 constituído	 por	
agrupamentos de Municípios limítrofes, sem 
delimitação de identidades culturais, econômicas e 
sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de	 transportes	 compartilhados,	 com	 a	 finalidade	 de	
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de	ações	e	serviços	financeiros.

QUESTÃO 22
A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
única, sendo exercida em cada esfera de governo 
pelos seguintes órgãos:

(A)	 no	 âmbito	 da	União,	 pelo	Ministério	 da	Previdência,		
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	
e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de	Saúde	ou	órgão	equivalente.

(B)	 no	 âmbito	 da	 União,	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 	 no	
âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 

respectiva Secretaria de Desenvolvimento e 
Cidadania ou órgão equivalente; e,  no âmbito dos 
Municípios,	 pela	 respectiva	 Secretaria	 de	 Saúde	 ou	
órgão equivalente.

(C)	 no	âmbito	da	União,	pelo	Fundo	Nacional	de	Saúde,	
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	e		
no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de	Saúde	ou	órgão	equivalente.

(D)	 no	 âmbito	 da	 União,	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	
e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva Secretaria 
de	Saúde	ou	órgão	equivalente.

(E)	 no	 âmbito	 da	 União,	 pelo	 Ministério	 da	 Saúde,	 	 no	
âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela 
respectiva	Secretaria	de	Saúde	ou	órgão	equivalente	
e, no âmbito dos Municípios, pela respectiva 
Secretaria de Desenvolvimento e Cidadania ou órgão 
equivalente.

QUESTÃO 23
Quem poderia se beneficiar da assistência à saúde 
desenvolvida pelo INAMPS, antes da criação do 
SUS?  

(A) Apenas os trabalhadores informais, sem “carteira 
assinada”, e seus dependentes, ou seja, não tinha o 
caráter universal.

(B) Todos os trabalhadores tanto da economia formal 
como os informais e seus dependentes, ou seja, tinha 
o caráter universal.

(C)	 Apenas	 os	 funcionários	 públicos	 da	 União	 e	 seus	
dependentes, ou seja, não tinha o caráter universal.

(D) Apenas os trabalhadores da economia formal, com 
“carteira assinada”, e seus dependentes, ou seja, não 
tinha o caráter universal.

(E) A toda população indiscriminadamente, demonstrando 
assim o caráter universal da assistência.

  
QUESTÃO 24

Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, 
no mínimo, ações e serviços de

(A) atenção primária, atenção psicossocial, atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância 
sanitária. 

(B) urgência e emergência, atenção psicossocial, vigilância 
sanitária e atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar. 

(C) atenção primária, urgência e emergência, atenção 
epidemiológica, atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar	e	vigilância	em	saúde.		

(D) vigilância sanitária, atenção primária, urgência 
e emergência, atenção psicossocial, atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar.   

(E) atenção primária, urgência e emergência, atenção 
psicossocial, atenção ambulatorial especializada e 
hospitalar	e	vigilância	em	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 S
QUESTÃO 25

O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica pressupõe, cumulativamente:

(A) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde	do	SUS,		ter	o	medicamento	sido	prescrito	por	
profissional	 de	 saúde,	 no	 exercício	 regular	 de	 suas	
funções no SUS,  estar a prescrição em conformidade 
com a RENAME e os Protocolos Clínicos e 
Diretrizes	 Terapêuticas	 ou	 com	 a	 relação	 específica	
complementar estadual, distrital ou municipal de 
medicamentos e ter a dispensação ocorrido em 
unidades indicadas pela direção do SUS. 

(B) estar a prescrição em conformidade com a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou 
com	 a	 relação	 específica	 complementar	 estadual,	
distrital	ou	municipal	de	medicamentos,	porém	devido	
ao acesso universal e igualitário os medicamentos 
poderão	ser	prescritos	por	todos	e	quaisquer	médicos	
no	exercício	regular	da	profissão	e	atingindo	a	toda	a	
população.

(C) o usuário, devido ao acesso universal e igualitário, 
não necessita estar assistido por ações e serviços 
de	 saúde	 do	 SUS,	 porém	 	 o	 medicamento	 deverá	
ter	 sido	 prescrito	 por	 profissional	 de	 saúde,	 no	
exercício regular de suas funções no SUS, estar a 
prescrição em conformidade com a RENAME e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com 
a	 relação	específica	complementar	estadual,	 distrital	
ou municipal de medicamentos e  ter a dispensação 
ocorrido em unidades indicadas pela direção do SUS. 

(D) estar a prescrição em conformidade com a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou 
com	 a	 relação	 específica	 complementar	 apenas	 no	
âmbito distrital,  de medicamentos e  ter a dispensação 
ocorrido em unidades indicadas pela direção do 
SUS, devendo estar, o usuário, assistido por ações e 
serviços	de	saúde	do	SUS.

(E) estar o usuário assistido por ações e serviços de 
saúde	do	SUS,	porém,	devido	ao	acesso	universal	e	
igualitário à assistência farmacêutica, a prescrição da 
medicação não necessita dos Protocolos Clínicos e 
seguir as Diretrizes Terapêuticas.

QUESTÃO 26
Sobre os cuidados imediatos com recém-nascidos 
(RN) de mães infectadas pelo vírus HIV, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Todos	os	RN	devem	ter	as	vias	aéreas	vigorosamente	
aspiradas, mesmo com risco de trauma em mucosas, 
para evitar contaminação com o sangue materno.

(B)	 Não	é	recomendado	o	alojamento	conjunto	em	tempo	
integral,	 uma	 vez	 que	 o	 aleitamento	materno	 não	 é	
indicado	para	recém-nascidos	de	mães	portadoras	de	
HIV.

(C) O aleitamento materno misto deve ser indicado, com 
substituição parcial do leite materno por fórmula infantil 
a partir do nascimento.

(D) A primeira dose do AZT solução oral deve ser iniciada 
profilaticamente	 48	 horas	 após	 o	 nascimento	 da	
criança.

(E)	 Deve-se	limpar	o	RN	com	compressas	macias	de	todo	
sangue e secreções visíveis imediatamente após o 
nascimento e proceder com banho, ainda na sala de 
parto.

QUESTÃO 27
O Processo de Enfermagem (PE), considerado 
a base de sustentação da Sistematização da 
Assistência de Enfermagem, é constituído por 
fases ou etapas que envolvem, EXCETO

(A)	 a	 identificação	 de	 problemas	 de	 saúde	 do	
cliente. 

(B) o delineamento do diagnóstico de 
enfermagem. 

(C) a supervisão e treinamento de enfermagem. 
(D) a instituição de um plano de cuidados.
(E) a implementação das ações planejadas e a avaliação.

QUESTÃO 28
O enfermeiro da clínica médica realiza o seguinte 
diagnóstico de enfermagem em um cliente: risco 
de perfusão tissular ineficaz. Tal diagnóstico 
pode colaborar para instituir ações que poderão 
prevenir

(A)	 tromboflebite.
(B) aspiração.
(C) problemas de deglutição.
(D) íleo paralítico.
(E) retenção urinária. 

QUESTÃO 29
Não está relacionada ao risco de doenças e sim 
ao risco de adoecimento iatrogênico, ao excessivo 
intervencionismo diagnóstico e terapêutico 
e a medicalização desnecessária. Realiza a 
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detecção de indivíduos em risco de tratamento 
excessivo para protegê-los de novas intervenções 
médicas inapropriadas e sugerir-lhes alternativas 
eticamente aceitáveis. O enunciado se refere à 

(A) prevenção holística.
(B) prevenção quaternária.
(C) conduta integrativa.
(D) atenção primária.
(E)  promoção do autocuidado.

QUESTÃO 30
O Exame Físico do cliente, parte do Histórico de 
Enfermagem, compreende, EXCETO 

(A) inspeção.
(B) palpação. 
(C) evolução. 
(D) percussão.
(E) ausculta. 

QUESTÃO 31
Ao realizar prescrição de um medicamento que 
está estabelecido em programa de saúde pública 
e em rotina aprovada pela instituição de saúde do 
seu município, pode-se afirmar que o enfermeiro

(A)	 descumpre	o	código	de	ética	médica.
(B) comete uma infração disciplinar.
(C) não observa o artigo 6° da lei 8080/90. 
(D)	 contradiz	a	regulamentação	profissional.
(E)	 encontra-se	respaldado	na	lei	7498/86.

QUESTÃO 32
De acordo com a Lei do Exercício profissional, é 
privativo ao enfermeiro 

(A) participar da programação da assistência de 
Enfermagem. 

(B) realizar coleta de exames laboratoriais.
(C) prestar cuidados de higiene e conforto. 
(D) prescrever a assistência de enfermagem.
(E)	 realizar	de	episiotomia	e	episiorrafia.

QUESTÃO 33
As úlceras por pressão (UPs) constituem um 
dos principais eventos adversos encontrados 
em serviços e instituições de atenção à saúde. 
As causas da UP costumam ser multifatoriais, 
necessitando, portanto, de condutas de prevenção 
multiprofissionais, sendo recomendado

(A)	 manter	 sempre	 o	 decúbito	 elevado	 acima	 de	 30	
graus para favorecer a fricção e o cisalhamento da 
pele. 

(B) sempre que possível evitar mobilização e retirada do 
cliente do leito.

(C) estabelecer a frequência do reposicionamento do 
paciente a cada 8 horas.

(D) utilizar massagem vigorosa, principalmente nas 
proeminências	ósseas,	para	prevenção	de	úlceras	por	
pressão.

(E)	 utilizar	uma	escala	de	avaliação	para	identificação	de	
pacientes com risco para o desenvolvimento de UP. A 
escala	mais	utilizada	é	a	Escala	de	Braden.

QUESTÃO 34
O método “bundle” para redução de infecção da 
corrente sanguínea relacionada ao cateter venoso 
central compreende cinco intervenções, dentre 
elas

(A) o uso apenas de luvas de procedimento para inserção 
do cateter venoso central.

(B) a escolha da veia femoral para inserção do cateter 
venoso central.

(C) realizar troca de curativo da inserção do cateter a cada 
04	horas.

(D) a reavaliação diária da necessidade do acesso com 
remoção de cateteres desnecessários.

(E) lavar o sítio de inserção do cateter central com água e 
sabão durante o banho de aspersão.

QUESTÃO 35
A aplicação deste tipo de Liderança vem sendo 
estudada por diversos autores na área de 
Enfermagem, por entenderem que, se o Enfermeiro 
tiver flexibilidade de estilos de liderança, adaptando 
seu comportamento à situação e maturidade de 
sua equipe, poderá exercer melhor a liderança. O 
enunciado se refere à

(A) liderança situacional.
(B) liderança democrática.
(C) liderança liberal.
(D) liderança autocrática.
(E) liderança persuativa.

QUESTÃO 36
Dentre as teorias de enfermagem, aquela que 
acredita ser capaz de predizer e explicar os 
padrões de cuidado humano das diversas culturas, 
bem como possibilitar a identificação de valores, 
crenças e práticas populares pelos profissionais 
de enfermagem, descrita por Leininger, é 
conhecida como teoria

(A) das relações interpessoais.
(B) transcultural.
(C) das necessidades humanas básicas. 
(D) do autocuidado.
(E) do alcance de metas.
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QUESTÃO 37
De acordo com a Política Nacional de Atenção 
às Urgências é o estabelecimento de saúde de 
complexidade intermediária entre as Unidades 
Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede 
Hospitalar. O enunciado se refere

(A) ao Centro Integrado de Atendimento 
Emergencial. 

(B) ao Serviço Móvel de Urgência.
(C) à Central de Regulação de Leitos.
(D)	 à	Unidade	de	Pronto	Atendimento	(UPA	24	h).
(E) aos Serviços Especiais de Acesso Aberto.

QUESTÃO 38
Considerando que o HPV é condição necessária 
para o câncer cervical, a vacinação para prevenção 
do HPV representa potencial para reduzir a carga 
de doença cervical e lesões precursoras. Em 
relação ao assunto, é correto afirmar que

(A)	 a	vacina	HPV	tem	se	mostrado	eficaz	para	combater	
as	 lesões	 precursoras	 do	 câncer	 de	 colo	 de	 útero,	
como o NIC I.

(B) a vacinação pode substituir, a longo prazo, a 
prevenção	primária	do	câncer	de	colo	do	útero,	que	é	
o rastreamento pelo exame de Papanicolau.

(C)	 além	do	HPV,	a	vacina	também	protege	contra	outras	
doenças de transmissão sexual.

(D)	 a	 vacina	 HPV	 é	 indicada	 para	 a	 imunização	 ativa	
contra os genótipos de baixo risco HPV 6 e 11, e de 
alto risco HPV 16 e 18.

(E) o programa nacional de imunizações introduziu 
recentemente esta vacina para meninos na faixa 
etária de 15 a 19 anos.

QUESTÃO 39
A Hepatite A é uma doença infecciosa aguda 
causada por um vírus cuja principal via de contágio 
é a fecal-oral. Uma das formas de prevenção dessa 
doença é a vacinação. Em relação ao assunto, 
assinale a alternativa correta.

(A) A vacina de hepatite A deve ser administrada por via 
subcutânea.

(B)	 	A	vacina	de	hepatite	A	é	contraindicada	para	pessoas	
portadoras do vírus HIV.

(C) De acordo com o calendário de vacinação, toda 
gestante deve receber a vacina de hepatite A a partir 
do segundo trimestre de gestação.

(D) O esquema adotado pelo programa nacional de 
imunização	é	o	de	03	doses,	com	intervalo	de	30	dias	
entre as doses, a partir de dois anos de idade.

(E) A vacina deverá ser conservada sob refrigeração, à 
temperatura de +2°C a +8°C e não deve ser congelada.

QUESTÃO 40
A tuberculose (TB) nas prisões constitui um 
importante problema de saúde, especialmente nos 
países de alta e média endemicidade. Considerando 

o ambiente confinado e hiperendêmico das prisões, 
prioridade deve ser dada à detecção de casos 
bacilíferos identificados a partir da existência de

(A) tosse por mais de quatro semanas.
(B) sudorese noturna por mais de quatro dias.
(C) tosse por mais de duas semanas.
(D) febre acima de 38°C por mais de dois dias.
(E) sudorese vespertina por três dias ou mais.

QUESTÃO 41
Dos medicamentos citados a seguir, assinale a 
alternativa que apresenta aquele que NÃO faz 
parte do esquema básico para tratamento de 
tuberculose em adultos.

(A) Rifampicina.
(B) Estreptomicina. 
(C) Isoniazida.
(D) Etambutol.
(E) Pirazinamida.

QUESTÃO 42
Em obstrução grave de via aérea por corpo estranho 
e paciente irresponsivo, o posicionamento inicial 
adequado para este paciente é

(A) ortostático, com membros inferiores afastados.
(B)	 decúbito	lateral	direito.
(C)	 decúbito	ventral	em	colchão	denso.
(D)	 decúbito	dorsal	em	superfície	rígida.
(E) sentado com membros superiores elevados.

QUESTÃO 43
A parada cardiorrespiratória em assistolia 
necessita de reanimação cardiopulmonar com 
ênfase em compressões torácicas de boa 
qualidade, que compreendem

(A) compressões com as mãos separadas, acima do 
esterno.

(B) manter frequência máxima de 90 compressões por 
minuto.

(C) interromper as compressões por 30 segundos em 
cada ciclo.

(D)	 realizar	compressões	superficiais,	sem	retorno	total	do	
tórax.

(E)	 alternar	os	profissionais	que	aplicam	as	compressões	
a cada 2 minutos.

QUESTÃO 44
Uma análise dos sistemas de atenção à saúde 
mostra que eles são dominados pelos sistemas 
fragmentados, voltados para atenção às condições 
agudas e às agudizações de condições crônicas. 
São características desse tipo de sistema 

(A) serem estabelecidos sem hierarquia entre os diferentes 
componentes,	organizando-se	de	forma	poliárquica.

(B) a oferta de uma atenção contínua e integral a 
determinada população.



11 Cargo: Enfermeiro

(C) serem coordenados pela atenção primária à 
saúde.	

(D) realizarem atenção integral com intervenções 
promocionais, preventivas, curativas, cuidadoras, 
reabilitadoras e paliativas.

(E)	 realizarem	atenção	centrada	no	cuidado	profissional,	
especialmente	no	médico.

QUESTÃO 45
Existem, no leite materno, substâncias específicas 
que inibem a produção do leite (peptídeos 
inibidores da lactação), e a sua retirada, por 
meio do esvaziamento da mama, é que garante a 
reposição total do leite removido. Qualquer fator 
materno ou da criança que limite o esvaziamento 
das mamas pode causar diminuição na produção 
do leite. Dentre esses fatores destacam-se, 
EXCETO

(A) amamentação em livre demanda.
(B) ausência de mamadas noturnas. 
(C) má pega do bebê.
(D) uso de complementos e chupetas.
(E) ingurgitamento mamário. 

QUESTÃO 46
Os registros do peso, da estatura e do 
comprimento, bem como do perímetro cefálico 
da criança, aferidos nos gráficos de crescimento, 
são recomendáveis para todas as consultas, para 
crianças de risco ou não, até 

(A) 2 meses de idade.
(B)	 4	meses	de	idade.
(C) 6 meses de idade. 
(D) 02 anos de idade.
(E) 10 anos de idade.

QUESTÃO 47
As quedas representam um sério problema 
para as pessoas idosas e estão associadas à 
elevados índices de morbimortalidade, redução 
da capacidade funcional e institucionalização 
precoce. Como fator de risco relacionado a este 
evento é possível citar

(A) a utilização de dispositivos de auxilio à marcha 
(quando necessário), como bengalas, andadores e 
cadeiras de rodas.

(B) a acomodação de gêneros alimentícios e de outros 
objetos de uso cotidiano em locais de fácil acesso, 
evitando-se	 a	 necessidade	 de	 uso	 de	 escadas	 e	
banquinhos.

(C) o uso de chinelos, sapatos desamarrados ou mal 
ajustados ou com solado escorregadio.

(D) a colocação de pisos antiderrapantes e barras de 
apoio nos banheiros.

(E)	 utilização	criteriosa	de	medicamentos,	evitando-se,	em	
especial, os que podem causar hipotensão postural.

QUESTÃO 48
A periodicidade de Consulta Médica e de 
Enfermagem aos portadores de Hipertensão 
Arterial com risco cardiovascular moderado, de 
acordo com o Escore de risco de Framinghan, 
deve ser 

(A) semestral. 
(B) anual.
(C) trimestral.
(D) mensal.
(E) bimestral. 

QUESTÃO 49
No paciente hipertenso, a avaliação do risco 
cardiovascular é de fundamental importância para 
orientar a conduta terapêutica e o prognóstico. A 
estratificação de risco de cada indivíduo pode ser 
avaliada pelo cálculo do escore de Framingham, 
que relaciona as variáveis apresentadas a seguir, 
EXCETO

(A) idade.
(B) diabetes.
(C) ansiedade.
(D) tabagismo.
(E) pressão arterial.

QUESTÃO 50
Em consulta de enfermagem, o enfermeiro fala das 
recomendações para o armazenamento, preparo e 
aplicação da insulina para um paciente diabético, 
afirmando corretamente que

(A)	 não	 é	 necessário	 limpar	 o	 local	 de	 aplicação	 com	
álcool	70%.

(B) as insulinas lacradas devem ser mantidas em 
temperatura ambiente.

(C) a insulina pode ser congelada.
(D) a insulina deve ser aplicada sempre no mesmo local, 

sem necessidade de rodízio.
(E) em caso de combinação de dois tipos de insulina, 

deve-se	aspirar	antes	a	insulina	de	ação	intermediária	
(NPH) e depois a insulina regular.




