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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e responda as questões 1 a 8.  

O BEBEDOR DAS BANDAS  

 Rinaldo de Fernandes 

O adolescente leu, num pedaço de jornal, que 

em Londres colocavam-se CDs num freezer e a música 

gelada irrompia melhor os tons se diversificando 

ainda mais. E o adolescente desejou imensamente 

ouvir uma música assim. Mas ele não tinha CDs e nem 

mesmo discos de grupos ingleses. Em sua casa, havia 

apenas a recauchutada radiola de móvel e uns LPs de 

Maria Miranda, que o pai, vez por outra, comprava na 

somlândia do mercado.  

Mesmo assim, curioso, o adolescente 

arranjou os LPs no congelador da velha Gelomatic 

caindo a porta. E qual não foi o seu susto, quando, dia 

seguinte, um domingo, ao abrir a geladeira, viu que 

os discos do pai haviam se derretido. Viu também 

dali, susto maior, que, na sala, a garrafa já na mesa de 

centro, o pai se preparava para ouvir música. Aí se 

tremeu todo, agoniou-se.  

Mas aconteceu que, no momento de pôr a 

água do litro no copo, para beber uns goles de calma 

(e criar forças para enfrentar a situação), o 

adolescente ouviu um borbulhar diferente. Uma 

fonte jorrando percussões, guitarras e fúrias. Desde 

esse dia, e depois de, molestado, vomitar funks na 

cara do pai, ele é no bairro o maior bebedor das 

bandas.  

FERNANDES, Rinaldo de. O bebedor das bandas. In.: 

Confidências de um amante quase idiota. Rio de 

Janeiro: 7 Letras, 2013. 

   

1. Assinale como V (Verdadeiro) ou F (Falso) os 

enunciados abaixo sobre o título do texto “O 

bebedor das bandas”. 

 

(    ) O título do texto acima faz referência ao 
personagem principal da narrativa acima: o 
bebedor das bandas. 

(    ) O fato pelo qual o adolescente ficou 
conhecido como o bebedor das bandas foi 
explicado no último parágrafo do texto em 
questão. 

(    ) O pai do personagem ficou conhecido como o 
bebedor das bandas porque colocava os 
discos no congelador. 
 

A alternativa correta é:  

a) V; F; V. 

b) F;F;V. 

c) V; V; F. 

d) F;F;F. 

e) V;V;V.  

 

2. Após ler o texto acima, assinale a alternativa que 

equivale ao verdadeiro sentido da palavra 

“somlândia” apresentada no primeiro parágrafo 

do texto.  

a) Boate. 

b) Loja de discos musicais. 

c) Geladeira. 

d) Banda. 

e) Local onde as bandas tocam no mercado. 

 

3. Todo texto apresenta uma função social, seja ele 

uma tabuleta de jardim ou um editorial de uma 

revista. Por isso, os textos são denominados 

gêneros textuais. Tendo em vista isso, analise o 

texto acima e assinale a alternativa que apresenta 

o gênero textual correspondente ao texto em 

questão:  

a) Crônica. 

b) Lenda. 

c) Microconto. 

d) Notícia. 

e) Reportagem. 

 

4. Todo gênero textual apresenta a tipologia textual 

que define as características do texto, que pode 

ser: narrativo, descritivo, injuntivo, 

argumentativo, expositivo, dentre outros. Sendo 

assim, a alternativa que define corretamente a 

tipologia do texto “O bebedor das bandas” é: 

a) Descritiva. 
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b) Argumentativa. 

c) Injuntiva. 

d) Narrativa. 

e) Expositiva.  

 

5. O pronome relativo “que” presente no período 

“Em sua casa, havia apenas a recauchutada radiola 

de móvel e uns LPs de Maria Miranda, que o pai, 

vez por outra, comprava na somlândia do 

mercado”, do primeiro parágrafo do texto “O 

bebedor das bandas”, introduz:  

a) Uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

b) Uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta. 

c) Uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

d) Uma oração subordinada substantiva objetiva 

indireta. 

e) Uma oração subordinada substantiva apositiva.  

 

6. É incorreto afirmar que no período “E o 

adolescente desejou imensamente ouvir uma 

música assim”, presente no primeiro parágrafo do 

texto “O bebedor das bandas”, há:  

a) Um adjunto adverbial de modo. 

b) Um objeto direto. 

c) 3 orações. 

d) Uma locução verbal. 

e) Um sujeito simples. 

 

7. Leia o período “E qual não foi o seu susto, quando, 

dia seguinte, um domingo, ao abrir a geladeira, viu 

que os discos do pai haviam se derretido” retirado 

do segundo parágrafo do texto de Rinaldo de 

Fernandes. Após ler o período, analise as 

assertivas.  

I- O período em análise é composto por quatro 

orações. 

II- O período é simples. 

III- Há quatro adjuntos adverbiais nesse período.   

IV- Há duas locuções verbais no período. 

Estão corretas as assertivas:  

a) I; II; III e IV. 

b) I e III. 

c) I; II e III. 

d) I e IV. 

e) I, III e IV.  

 

8. Após ler a oração abaixo, assinale a alternativa 

incorreta: 

 

Uma fonte jorrando percussões, guitarras e 

fúrias. 

 

a) O sujeito da oração é simples. 

b) O artigo indefinido “Uma” exerce função de 

adjunto adnominal. 

c) O substantivo “fonte” é núcleo do sujeito.  

d) O predicado da oração é verbo-nominal. 

e) O objeto direto é “percussões, guitarras e fúrias”. 

 

9. Assinale a alternativa em que todas as palavras 

são acentuadas conforme a mesma regra de 

acentuação.  

a) Cítrico; Saúde, Farmacêutico;. 

b) Análise; Médico; Antepenúltima.  

c) Dúvidas; Ideia; Estéril. 

d) Fóssil; Prosopopeia; Último.  

e) Flúor; Curió; Café. 

 

10. A paráfrase é o ato de transcrever com outras 

palavras as ideias centrais de um texto. Tendo em 

vista isso, assinale a alternativa cuja paráfrase 

corresponde melhor ao trecho da música de 

Geraldo Vandré abaixo.  

 

Pelos campos há fome em grandes plantações 

Pelas ruas marchando indecisos cordões 

Ainda fazem da flor seu mais forte refrão 

E acreditam nas flores vencendo o canhão 

(Pra não dizer que não falei das flores. Geraldo 

Vandré) 
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a) Pelos campos, há fome nas grandes plantações e, 

pelas ruas, os cordões marcham indecisos, 

fazendo da flor seu mais forte refrão.  

b) Pelas ruas, os cordões marcham indecisos e, pelos 

campos, há fome nas plantações, em que a flor é 

o mais forte refrão que pode vencer o canhão. 

c) Nas grandes plantações dos campos, há fome. Nas 

ruas, os cordões marcham indecisos, ainda 

tornando a flor, vencedora do canhão, seu mais 

forte refrão.  

d) A flor é seu maior refrão que pode vencer o 

canhão nas ruas, onde os cordões marcham e, nas 

plantações, nas quais há fome.  

e) Pelos campos há fome em grandes plantações, 

pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda 

fazem da flor seu mais forte refrão que acreditam 

ser a vencedora do canhão.  

 

11.  Leia o trecho abaixo:  

 

“Saia de bolinhas, colete preto e cabelos presos, 

Madonna estava mais para a santa Evita que para 

a demoníaca material girl quando desembarcou 

em Buenos Aires, no sábado 20. A tática usada 

pela pop star era para aplacar um pouco os 

ânimos argentinos, mas não deu muito certo: 

escalada pelo diretor Alan Parker para viver no 

cinema o papel de Eva Perón (1919-1952), a 

estrela americana vem enfrentando a ira dos 

peronistas. Foi recebida com pichações e 

bombardeada pela imprensa. Tentando contornar 

a situação, Madonna foi logo dizendo que estava 

em missão de paz.”  

(ANTUNES, Irandé. Lutar com palavras: coesão e 

coerência. São Paulo: Parábola Editorial, 2005, 

p.97) 

Após ler o texto acima, observamos que a 

cantora Madonna foi retomada por meio dos 

termos destacados “pop star” e “estrela 

americana”, características inerentes à cantora 

devido ao seu sucesso. Qual das figuras de 

linguagem abaixo explica o fato de Madonna ter 

sido designada por meio de suas características?  

a) Sinestesia. 

b) Metáfora. 

c) Perífrase. 

d) Catacrese.  

e) Antítese. 

 

12. Leia o poema abaixo.  

Poema do Eufemismo 

 

Prostituta é garota de programa. 

Drogado é usuário. 

Assassino é vítima do sistema 

e conservador é diabo. 

 

Essa é a nova era.  

O errado recebe carinho. 

O certo sai da esfera  

e vermelho é caminho.  

Autor: ACJ 

Após lermos o poema acima, vimos que o autor 

utiliza ao longo de todo o texto a figura de 

linguagem denominada Eufemismo que:   

a) Consiste numa proposição que, aparentemente, é 

absurda devido a suas ideias contraditórias. 

b) Consiste na utilização de termos que são opostos.  

c) Consiste na descrição de um ser por meio de suas 

características. 

d) Consiste em empregar um termo no lugar de 

outro. 

e) Emprega uma expressão mais suave, mais nobre 

ou menos agressiva, para informar algo 

desagradável, rígido ou chocante. 

 

13. Leia o anúncio abaixo: 
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Ao lermos o anúncio acima, cujo texto verbal 

é “Tomou doril a dor sumiu”, identificamos a seguinte 

função da linguagem:  

a) Função apelativa. 

b) Função metalinguística. 

c) Função poética. 

d) Função conativa. 

e) Fática. 

 

14.  Assinale a alternativa na qual a palavra está, 

conforme a ortografia oficial, escrita 

incorretamente:  

a) Enchiqueirar. 

b) Hereje. 

c) Rabugento. 

d) Fusível. 

e) Estender.  

 

15.  Sobre o novo acordo ortográfico assinale V 

(Verdadeiro) ou F (Falso). 

(    ) Permanece o trema  somente nas palavras 
seqüestro e cinquenta. 

(    ) Permanecem acentuados os ditongos 
abertos ÉI e ÓI das palavras paroxítonas. 

(    ) Desaparece o acento circunflexo do 
primeiro ‘o’ em palavras terminadas em 
‘oo’ 

(    ) Não desaparece o acento circunflexo das 
formas verbais da terceira pessoa do 
plural terminadas em –eem 
 

A alternativa correta é: 

a) F; F; V; V. 

b) F; F; V; F.  

c) V; V; V; V. 

d) F; F; F; F. 

e) V; F; V; F.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16. A presidenta da República, Dilma Rousseff, 

sancionou, em 2012, a Lei Complementar nº 141, 

que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição 

Federal, sobre o financiamento do Sistema Único 

de Saúde. O texto define claramente o que deve 

ser considerado gasto em saúde e fixa os 

percentuais mínimos de investimento na área pela 

União, Estados e Municípios. Sobre esta legislação, 

assinale a alternativa correta: 

a) Além de estabelecer os gastos mínimos na saúde, 

a nova lei define também recursos aplicados no 

setor social, destinados às ações e serviços 

públicos de saúde e assistência social. 

b) A União deve aplicar na saúde o valor empenhado 

no ano anterior, mais a variação nominal do 

Produto Interno Bruto (PIB). 

c) Os estados deverão investir 15% de sua receita, 

enquanto os municípios devem investir 12%.  

d) A presidenta aprovou ainda um novo tributo para 

financiar o setor – a chamada Contribuição Social 

sobre a Saúde (CSS), a ser instituída a partir de 

2016. 

e) São considerados gastos em saúde a compra e 

distribuição de medicamentos, gestão do sistema 

público de saúde, desenvolvimento científico e 

tecnológico, e ações de saneamento básico. 

 

17. Recentemente, a Lei 8080/1990 sofreu 

importantes alterações em seu texto, incluídas 

pela lei 13.097, de janeiro de 2015, no que se 

refere a assistência à saúde no país. Sobre o novo 

texto da Lei Orgânica da Saúde, assinale a 

alternativa correta: 

a) Passa a ser permitida a participação direta ou 

indireta, de empresas ou de capital estrangeiro na 

assistência à saúde nos casos de pessoas jurídicas 

destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar 

hospital geral; 

b) A União passará a destinar 5% de sua receita bruta 

aos estados e municípios para assistência à saúde; 

c) Deverá ser obrigatória a autorização do Ministério 

da Saúde em caso de participação de capital 

estrangeiro na assistência à saúde, submetendo-

se a seu controle as atividades que forem 

desenvolvidas e os instrumentos que forem 

firmados; 

d) Os critérios e valores para a remuneração de 

serviços privados que irão complementar a 
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assistência à saúde deverão ser, a partir de então, 

estabelecidos pela direção nacional do Sistema 

Único de Saúde (SUS), aprovados no Conselho 

Nacional de Saúde; 

e) É vedada qualquer participação direta ou indireta 

de empresas ou de capitais estrangeiros na 

assistência à saúde. 

 

18. O cartão nacional de saúde é um importante 

instrumento no processo de regulação do SUS. 

Quando devidamente implantado, o cartão do 

SUS: 

a) Deverá dar um histórico de saúde de cada cidadão 

em relação exclusivamente aos procedimentos de 

alta complexidade; 

b) Permitirá identificar o usuário em todos os seus 

contatos com o SUS e acompanhar a sua evolução 

dentro do sistema, com efeitos na atenção 

individual e no planejamento das ações de saúde; 

c) Poderá identificar cada usuário por meio do seu 

nome em todos os seus contatos com o SUS, mas 

não poderá identificar os profissionais de saúde 

que prestaram atendimento; 

d) Deverá ter como base de identificação as famílias 

e os profissionais de saúde que prestaram 

assistência exclusivamente na área da cirurgia e 

nos procedimentos de alta; 

e) Deverá ser apresentado obrigatoriamente antes 

de cada atendimento em qualquer unidade de 

saúde e poderá ser utilizado por todos os 

membros da família do titular, como condição 

para o atendimento. 

 

19. A vacinação contra influenza mostra-se como uma 

das medidas mais efetivas para a prevenção da 

influenza grave e de suas complicações. As 

estratégias de vacinação no Brasil têm contribuído 

na redução dessas complicações em alguns grupos 

populacionais específicos. Sobre as 

recomendações do Ministério da Saúde para essa 

vacina, assinale a alternativa correta: 

a) Atualmente, as vacinas utilizadas contêm 

antígenos contra três cepas de influenza A (H1N1), 

B (H3N2) e C; 

b) Gestantes só devem receber a dose da vacina após 

o primeiro trimestre de gravidez; 

c) Pessoas portadoras de doença respiratória crônica 

só deve receber a dose da vacina se houver 

prescrição médica, especificando o motivo da 

indicação; 

d) A vacina, por ser produzida por cepas vivas, não 

pode ser administrada concomitante com a vacina 

tríplice viral; 

e) A complicação mais grave da vacina é a Síndrome 

Hipotônica Hiporresponsiva. 

 

20. Dentre as competências necessárias para o 

exercício da enfermagem, destaca-se além da 

atenção à saúde, a tomada de decisões, 

comunicação, administração e gerenciamento, 

educação permanente e liderança, sendo esta 

última imprescindível em qualquer que seja o 

processo de trabalho do enfermeiro. Dessa forma, 

analise as assertivas a seguir, assinalando V para 

as verdadeiras e F para as falsas. 

 

(    ) Na liderança autocrática o líder é focado apenas 

nas tarefas e toma decisões individuais, 

desconsiderando a opinião dos liderados. Apesar 

disso, o líder procura ser um membro normal do 

grupo. 

(    ) Na Liderança liberal as pessoas tem liberdade na 

execução dos seus projetos, indicando 

possivelmente uma equipe madura, auto dirigida, 

embora necessite de supervisão constante. 

(    ) A liderança democrática, chamada ainda de 

liderança participativa ou consultiva é aquela que 

preocupa-se com a participação do grupo, 

estimula, orienta, acata e ouve as opiniões do 

grupo, para que o líder possa assumir a divisão das 

tarefas. 

(    ) Uma das principais habilidades do líder é a de se 

comunicar e se relacionar com as pessoas, uma 

vez que um líder vende suas ideias, influencia, 

conduz, incentiva, levanta o ânimo, representa o 

grupo, define, compartilha, ouve, tem 

sensibilidade para perceber as diferenças 

individuais, adequa-se ao contexto. 
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(    ) O estilo de liderança situacional parte a convicção 

que não há um único estilo ou característica de 

liderança válida para toda e qualquer situação, 

cada uma requer um estilo de liderança diferente 

para alcançar a eficácia no trabalho e promover o 

desempenho satisfatório dos subordinados. 

a) V, V, V, V, F 

b) F, V, V, V, F 

c) F, F, F, V, V 

d) F, V, V, V, V 

e) V, F, F, V, F 

 

21. A Portaria 11, do Ministério da Saúde, de 7 de 

janeiro de 2015 redefine as diretrizes para 

implantação e habilitação de Centro de Parto 

Normal (CPN), no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), para o atendimento à mulher e ao 

recém-nascido no momento do parto e do 

nascimento, em conformidade com o 

Componente parto e nascimento da Rede 

Cegonha. Sobre os requisitos para constituição 

dos Centros de Parto Normal, assinale V para as 

alternativas verdadeiras e F para as falsas: 

 

(    ) Deve garantir a condução da assistência ao parto 

de baixo e alto risco, puerpério fisiológico e 

cuidados com recém-nascido sadio, da admissão 

à alta, por obstetriz ou enfermeiro obstétrico; 

(    ) Deve ofertar orientações para o planejamento 

familiar e saúde sexual e reprodutiva após o 

parto, com promoção da continuidade deste 

planejamento na atenção básica em saúde; 

(    ) Deve garantir a continuidade do cuidado nos 

diferentes níveis de complexidade pelo 

estabelecimento hospitalar de referência, 

incluindo acesso diagnóstico e terapêutico; 

(    ) Deve garantir o fornecimento de relatório de alta 

e orientações pós-alta, de forma a promover a 

continuidade do cuidado pela equipe da atenção 

básica em saúde; 

(    ) Deve possuir protocolos assistenciais que 

promovam a segurança e a humanização do 

cuidado, assegurando as boas práticas de atenção 

ao parto normal e cesáreo. 

a) V, V, V, V, F. 

b) F, V, V, V, F. 

c) F, F, F, V, V. 

d) F, V, V, V, V. 

e) V, F, F, V, F. 

 

22. O gerenciamento dos resíduos de serviços de 

saúde tem por objetivo minimizar a produção de 

resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um 

encaminhamento seguro, visando à proteção dos 

trabalhadores e a preservação da saúde pública. 

Para tanto, todo estabelecimento gerador desses 

resíduos deve elaborar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, 

baseado nas características e classificação dos 

resíduos gerados. Sobre esse assunto, analise as 

assertivas abaixo: 

 

I. O transporte interno de resíduos deve ser 

realizado atendendo roteiro previamente 

definido e em horários coincidentes apenas com 

a distribuição de roupas e menor fluxo de 

pessoas ou de atividades.  

II. Os recipientes para transporte interno dos 

resíduos devem ser constituídos de material 

rígido, lavável, impermeável, e serem 

identificados com o símbolo correspondente ao 

risco do resíduo neles contidos. 

III. A sala para o armazenamento temporário dos 

resíduos  pode ser compartilhada com a sala de 

utilidades. 

IV. Os resíduos classificados como pertencentes ao 

Grupo A é identificado pelo símbolo de 

substância infectante, com rótulos de fundo 

branco, desenho e contornos pretos, acrescido 

da inscrição de “resíduo perfurocortante”, 

indicando o risco que apresenta o resíduo. 

V. Os resíduos classificados no grupo C é 

representado pelo símbolo internacional de 

presença de radiação ionizante (trifólio de cor 

magenta) em rótulos de fundo amarelo e 

contornos pretos, acrescido da expressão 

“rejeito radiativo”. 
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Estão corretas: 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 

c) I, II e V. 

d) II, IV e V. 

e) II, III e V. 

 

23. Os testes conhecidos como Triagem Neonatal têm 

como objetivo identificar distúrbios e doenças no 

recém-nascido em tempo oportuno para 

intervenção adequada, garantindo tratamento e 

acompanhamento contínuo às crianças com 

diagnóstico positivo. Sobre esses testes, assinale a 

alternativa correta: 

a) A coleta de algumas gotas de sangue do calcanhar 

do bebê, conhecido como teste do pezinho 

possibilita o diagnóstico de certas doenças como 

anemia megaloblástica e anemia falciforme. 

b) O teste da orelhinha é realizado imediatamente ao 

nascimento, por meio de um pequeno fone 

colocado na parte externa do ouvido do bebê, 

capaz de gerar estímulos sonoros que mostram 

como o ouvido do recém-nascido reage aos sons. 

c) O teste do coraçãozinho consiste em medir a 

oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos 

do recém-nascido com o auxílio de um oxímetro, e 

deve ser realizado por cardiologista. 

d) O teste do olhinho é realizado por meio de exame 

de inspeção e teste do reflexo vermelho na retina 

em recém-nascidos, visando diagnóstico 

presuntivo do retinoblastoma e da catarata 

congênita. 

e) Todos os testes realizados para triagem neonatal 

devem ser feitos ainda na maternidade, antes da 

alta do recém-nascido, para garantir uma boa 

cobertura a toda a população. 

 

24. Visando facilitar o exercício da atividade 

fiscalizatória em relação aos profissionais de 

Enfermagem que atuam nos serviços de saúde, o 

Conselho Federal de Enfermagem, através da 

Resolução 0458/2014, normatiza as condições 

para anotação de responsabilidade técnica pelo 

serviço de enfermagem e define as atribuições do 

enfermeiro responsável técnico. Sobre essa 

responsabilidade, assinale a alternativa correta: 

a) Toda instituição onde houver serviços de 

Enfermagem, deve apresentar certidão de 

responsabilidade técnica, que terá validade, a 

princípio, de 6 meses. 

b) Na ausência do enfermeiro, o técnico de 

enfermagem pode ser o responsável técnico pelo 

serviço, embora essa responsabilidade deva ser 

temporária. 

c) O responsável técnico deve realizar o 

dimensionamento de pessoal de Enfermagem, 

informando, de ofício, ao representante legal da 

instituição e ao Conselho Regional de 

Enfermagem. 

d) O profissional responsável técnico só poderá 

exercer essa função em apenas um 

serviço/instituição, mesmo estando vinculado em 

mais de uma empresa.  

e) A jornada de trabalho do responsável técnico pelo 

serviço de enfermagem não poderá ser inferior a 

8 (oito) horas diárias. 

 

25. Em qualquer que seja o serviço de saúde, cabe ao 

enfermeiro, assim como a outros profissionais de 

saúde que assistem o paciente, comunicar à 

autoridade de saúde, sobre a ocorrência de suspeita 

ou confirmação de doença, agravo ou evento de 

saúde pública descritos na lista nacional de 

notificação compulsória, estabelecida pela Portaria 

1771, de junho de 2014. Assinale a alternativa 

correta que contém apenas doenças e/ou agravos 

elencados como de notificação compulsória 

imediata: 

a) Esquistossomose, febre tifoide e hepatites virais. 

b) HIV, leptospirose e raiva humana. 

c) Síndrome da rubéola congênita, dengue e 

sarampo. 

d) Tuberculose, violência doméstica e poliomielite. 

e) Febre maculosa, síndrome da paralisia flácida 

aguda e peste. 

 

26. O Estatuto do Idoso, estabelecido pela lei 10.741, 

de 01 de outubro de 2003, assegura a atenção 
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integral à saúde do idoso, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o 

acesso universal e igualitário, em conjunto 

articulado e contínuo das ações e serviços de 

saúde, incluindo a atenção especial às doenças 

que afetam preferencialmente os idosos. Sobre 

essa garantia, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso 

serão efetivadas exclusivamente por meio de 

atendimento domiciliar, incluindo a internação, 

para a população que dela necessitar. 

b) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, 

gratuitamente, medicamentos, especialmente os 

de uso continuado, assim como próteses, órteses 

e outros recursos relativos ao tratamento, 

habilitação ou reabilitação. 

c) Os idosos portadores de deficiência ou com 

limitação incapacitante terão atendimento 

especializado. 

d) Ao idoso internado ou em observação é 

assegurado o direito a acompanhante, devendo o 

órgão de saúde proporcionar as condições 

adequadas para a sua permanência em tempo 

integral. 

e) Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades 

mentais é assegurado o direito de optar pelo 

tratamento de saúde que lhe for reputado mais 

favorável. 

 

27. A evolução da epidemia da aids no Brasil, afetando 

de maneira especial as mulheres, trouxe, como 

novo desafio a ser enfrentado, o controle da 

transmissão vertical (TV) do HIV. Sobre essa forma 

de transmissão, assinale a alternativa correta: 

a) A presença de vaginites, aumenta o risco de 

transmissão vertical do HIV, o que justifica a 

importância de seu rastreamento e tratamento 

precoces. 

b) A transmissão do HIV por via intra-útero é maior 

no 2º trimestre da gestação, o que justifica que 

toda gestante esteja em tratamento nesse 

período. 

c) O tempo de ruptura das membranas amnióticas 

também está associado ao risco de transmissão  

vertical: quanto menor o tempo de ruptura, maior 

será o risco de transmissão do HIV. 

d) Em relação à via de parto, a via vaginal reduz o 

risco de transmissão vertical do HIV. 

e) A amamentação não está associada a um risco 

adicional de transmissão, a não ser em casos de 

infecção materna aguda. 

 

28. Regulamentada pela Resolução COFEN 358/2009, 

a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE) organiza o trabalho profissional quanto ao 

método, pessoal e instrumentos, tornando 

possível a operacionalização do processo de 

Enfermagem. Assinale a alternativa correta  

referente a SAE: 

a) O Processo de Enfermagem deve ser realizado em 

todos os ambientes, públicos ou privados, em que 

ocorre o cuidado profissional de Enfermagem, 

excetuando-se os serviços de atenção básica. 

b) Para os serviços de atenção básica, a consulta de 

enfermagem substitui o processo de enfermagem, 

não sendo necessário o seguimento de todas as 

suas fases. 

c) Ao enfermeiro e ao técnico de enfermagem, 

observadas as disposições legais, incumbem a 

liderança na execução e avaliação do Processo de 

Enfermagem. 

d) O auxiliar de enfermagem participa da execução 

do processo de enfermagem, naquilo que lhe 

couber, sob a supervisão e orientação do 

Enfermeiro. 

e) Todos os profissionais de enfermagem que 

prestarem assistência ao paciente, deve seguir 

rigorosamente o processo de enfermagem, 

elaborando, antes de qualquer ação, o diagnóstico 

de enfermagem. 

 

29. A Política Integral de Atenção à Saúde da Criança 

possui como um de seus eixos norteadores o 

nascimento saudável. Para tanto, a ações que 

buscam promover esse eixo está relacionada com, 

EXCETO:  
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a) Anticoncepção e concepção. 

b) Prevenção, diagnóstico e tratamento das 

DST/Aids. 

c) Saúde dos adolescentes. 

d) Atenção ao pré-natal, parto e puerpério. 

e) Acompanhamento do RN de risco. 

 

30. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são 

consideradas um sério problema de saúde pública, 

e já são responsáveis por aproximadamente 74% 

das mortes no país. Diante dessa realidade, o 

Ministério da Saúde protagonizou a construção do 

Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento 

das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no 

Brasil. Para efetivação desse plano, algumas ações 

de promoção da saúde foram desenvolvidas em 

parceria com outros ministérios e secretarias. No 

referente ao incentivo à atividade física, podem 

ser elencadas as seguintes ações: 

I. Programa Academia da Saúde: Construção de 

espaços saudáveis que promovam ações de 

promoção da saúde e estimulem a atividade 

física/práticas corporais. 

II. Apoio à estratégia de promoção do 

envelhecimento ativo na saúde suplementar. 

III. Reformulação de espaços urbanos saudáveis: 

criação do Programa nacional de Calçadas 

Saudáveis e construção e reativação de ciclovias, 

parques, praças e pistas de caminhadas. 

IV. Campanhas de comunicação: Criação de 

campanhas que incentivem a prática de  

atividade física e hábitos saudáveis, articulando 

com grandes eventos, como a Copa do Mundo de 

Futebol e as Olimpíadas. 

V. Plano Intersetorial de Obesidade: Implantação do 

Plano Intersetorial de Obesidade, com vistas à 

redução da obesidade na infância e na 

adolescência. 

Estão corretas as afirmativas: 

a) I, II e III. 

b) I, III e IV. 

c) I, II e V. 

d) II, IV e V. 

e) II, III e V. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

31. Os ditados populares, ou expressões com cunho 

filosófico sobre situações da vida, visando passar 

alguma mensagem ou conhecimento, fazem parte 

de um contexto cultural de épocas antigas, que 

sobrevive na atmosfera atual. Por serem frases 

transmitidas há tantas gerações, é comum não se 

atribuir autoria as frases, que muitas vezes fazem 

menção a animais, santos, elementos da natureza, 

entre outras simbologias, visando gerar a reflexão. 

Baseando-se no supraposto, responda: Se uma 

andorinha só não faz verão, então a cobra vai 

fumar. Se uma andorinha só faz verão, então o cão 

que ladra, morde. Ora, mas o cão que ladra não 

morde. Portanto:  

a) Uma andorinha só faz verão e a cobra vai fumar.  

b) Uma andorinha só faz verão e a cobra não vai 

fumar. 

c) Uma andorinha só não faz verão e a cobra vai 

fumar.  

d) Uma andorinha só não faz verão e a cobra não vai 

fumar. 

e) Se o cão que ladra, morde; Então a cobra não vai 

fumar. 

 

32. O desaparecimento do pedaço de carne era um 

mistério a ser resolvido pela governanta da casa. 

Sua residência era peculiar, ela adotou dois 

animais. Baseado no ditado “Não se ensina truque 

novo a cachorro velho”, o cão foi nomeado de 

“cachorro velho”; também baseado no ditado “De 

noite, todos os gatos são pardos”, ela batizou o 

felino de “gato pardo”. O motivo da compra dos 

animais era afugentar os ratos, que viviam pela 

casa. Não contava ela que “Quando o gato sai, os 

ratos fazem a festa”.  Baseado nas investigações 

da governanta, ela pôde concluir que: 

I. Se o cachorro velho é inocente, o gato é culpado. 

II. Ou exclusivamente os ratos são culpados ou 

exclusivamente o gato é culpado. 

III. Os ratos não são inocentes. 
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 Dessas premissas, podemos concluir que: 

a) O gato e os ratos são culpados. 

b) Apenas o cão é inocente. 

c) Apenas o gato é culpado. 

d) Apenas os ratos são culpados. 

e) O cão e os ratos são os culpados.  

 

33. Das sentenças que seguem apenas uma é 

equivalente a proposição composta: “Luís não é 

magro ou Sebastiana está aposentada”. Assinale a 

alternativa equivalente: 

a) Se Sebastiana está aposentada então Luís não é 

magro. 

b) Luís é magro e Sebastiana não está aposentada. 

c) Se Sebastiana está aposentada então Luís é magro 

d) Luís é magro ou Sebastiana está aposentada. 

e) Se Luís é magro então Sebastiana está 

aposentada.  

 

34. A proposição composta “Se Carlos é alto, então 

Ana é loira” é equivalente, em termos lógicos, a 

sentença: 

a) Carlos é alto ou Ana é loira. 

b) Se Ana não é loira então Carlos é baixo.  

c) Se Carlos é baixo então Ana não é loira. 

d) Se Ana é loira então Carlos é alto. 

e) Carlos é alto ou Ana não é loira. 

 

35. Das proposições compostas que seguem, 

caracteriza-se tautologia apenas: 

a) se x é par, então x é par e y = z . 

b) se x é par, então x é par ou y = z.  

c) se x é par ou y = z, então y = z. 

d) se x é par ou y = z, então x é par e y = z.  

e) se x é par ou x é ímpar, então y = z. 

 

36. Uma condição é necessária e suficiente, quando 

ocorre uma tautologia na equivalência lógica de 

duas proposições. Uma condição p é suficiente 

para uma proposição q, quando p → q. Por sua vez, 

uma condição q é necessária para uma proposição 

p, quando q → p. Baseado nisso, podemos afirmar 

que “Z” é condição necessária e suficiente para 

ocorrência de “W”. Além disso, “X” é condição 

suficiente para ocorrência de “Z” e condição 

necessária para ocorrência de “Y”. Portanto, “Y” 

só poderá ocorrer se: 

a) “X” não ocorrer e “Z” ocorrer. 

b) “W” não ocorrer ou “Z” não ocorrer. 

c) “Z” não ocorrer e “X” não ocorrer. 

d) “W” ocorrer e “X” ocorrer. 

e) “X” não ocorrer ou “W” não ocorrer. 

 

37. Com base nas sentenças que seguem, assinale a 

alternativa correta: 

I. Se existe ao menos um p que é q e todo q é r, 

então algum p é r.  

II. A escola fica.  

III. Pode-se dizer que é 3 não é par.  

IV. Quaisquer três pontos formam um triângulo.  

V. Pode-se dizer que 3 é impar? 

 

a) I, III e IV são proposições verdadeiras. 

b) II, III e V não são proposições. 

c) I e IV são proposições falsas. 

d) I e III são proposições verdadeiras, IV é proposição 

falsa.  

e) I é proposição contingente, IV é falso. 

 

38. Marina tem três cachorros. Seus nomes são 

“Princesa”, “Conchita” e “Teté”. Em termos de 

raça, um deles Dachshund, outro é Poodle e o 

outro Pastor Alemão. Sabe-se que:  

I. ou Pantera é Pastor Alemão, ou Teté é Poodle. 

II. ou Princesa é Poodle, ou Conchita é Dachshund. 

III. ou Teté é Dachshund, ou o Conchita é 

Dachshund. 

IV. ou o Conchita é Poodle, ou Teté é Poodle.  

 

Portanto, respectivamente as raças de Princesa, 

Conchita e Teté são: 

 

a) Pastor Alemão, Poodle, Dachshund. 

b) Pastor alemão, Dachshund, Poodle. 

c) Poodle, Dachshund, Pastor Alemão. 

d) Dachshund, Pastor Alemão, Poodle. 

e) Poodle, Pastor alemão, Dachshund. 
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39. Em uma obra literária de romance cujo tema é 

detetive, o autor montou uma cena de crime em 

que um senhor, agora viúvo, se via na frente de 

sua esposa morta, em sua mansão. O detetive fez 

uma pergunta aos cinco suspeitos do assassinato, 

eram eles: Mordomo, Jardineiro, Faxineira, 

Amante do senhor viúvo e o próprio senhor viúvo. 

Apenas um deles era o assassino. As respostas dos 

suspeitos foram: 

Mordomo: “Senhor, sou inocente!”  

Jardineiro: “Detetive, a Faxineira é a assassina!”.  

Faxineira: “O senhor, que agora viúvo está, é o 

assassino!”.  

Amante do Senhor: “O mordomo falou a 

verdade!”.  

Senhor  Viúvo:  “Meu jardineiro mentiu!”. 

 

Na obra literária, o detetive estava convicto que 

apenas um deles mentiu, e concluiu que o 

assassino só poderia ser ____________________. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente 

a solução do crime pelo detetive. Sabendo-se que 

apenas um dos suspeitos mentiu e que todos os 

outros disseram a verdade, pode-se concluir que o 

culpado é:  

a) Mordomo. 

b) Jardineiro. 

c) Viúvo. 

d) Faxineira. 

e) Amante. 

 

40. Assinale a alternativa correta. 

a) ~p ˄ ( p ˄ ~ q ) é uma contradição.  

b) p ˅ ~( p ˄ q ) é uma contingência. 

c) É falso que dada uma proposição condicional, a 

contrapositiva da recíproca será sua contrária. 

d) É possível haver uma contingência ou uma 

contradição quando se operar uma conjunção de 

uma sentença com a negação dela. 

e) É possível haver uma tautologia ou uma 

contingencia quando se operar uma disjunção de 

uma sentença com a negação dela.  

 
 

 

 




