
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela 

não retornar, será eliminado. 
3 - Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer na 

sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas. 

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar 
o gabarito (não poderá copiar seus assinalamentos), pois a imagem 
do seu cartão de respostas será disponibilizado em http://concursos.
biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que contém 

50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 05 (cinco) opções e somente 

uma correta.
3 - Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no 

cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que consta 
neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta em 
seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, amassado, 
dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o 
conteúdo da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato 
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data 
prevista no cronograma.

8 - Os candidatos aos empregos de nível superior poderão entregar seus títulos, 
após o termino de sua prova, no local indicado dentro do local de prova.                            

AGENDA 

l 25/10/2015, PROVAS OBJETIVAS/ENTREGA 
DE TÍTULOS. 

l 26/10/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares das Provas Objetivas.

l 27/10/2015, Disponibilização das Imagens 
dos Cartões de Respostas das Provas 
Objetivas.

l 28/10 e 29/10/2015, Interposição de 
Recursos Administrativos quanto as 
questões das Provas Objetivas. 

l 05/11/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

l 06/11/2015, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

l 06/11/2015, Relação dos Candidatos 
Convocados para a Entrevista Técnica.

l 06/11/2015, Divulgação do Resultado 
Preliminar das Notas da Análise de Títulos.

l 09/11 e 10/11/2015, Interposição de 
Recursos Administrativos Contra o 
Resultado Preliminar das Notas da Análise 
de Títulos.

l 09 e/ou 10/11/2015, ENTREVISTA TÉCNICA.
l 12/11/2015, Resultado Final da Entrevista 

Técnica.
l 12/11/2015, Disponibilização das Imagens 

dos Recursos Contra as Notas Preliminares 
da Avaliação de Títulos.

l 12/11/2015, Divulgação Final das Notas da 
Avaliação de Títulos.

l 12/11/2015, Divulgação do Resultado Final.

INFORMAÇÕES: 
l Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: vivario2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 

O valor nas bombas de combustíveis continua sendo 
alterado, assim como o preço pago pelos donos dos 
postos. Conforme distribuidores, ainda não foi repassado 
todo o acréscimo que vem sendo cobrado a cada 
carregamento, com variação principalmente no valor do 
álcool e como a gasolina é composta por 27,5% de etanol 
anidro acaba sendo influenciada também. De quinta para 
sexta-feira, as distribuidoras aumentaram R$ 0,04 na 
gasolina e R$ 0,17 no etanol.
O baque tem como causa a entressafra da cana-de-açúcar 
e alta do dólar, que incentiva as exportações de açúcar e 
reduz a matéria-prima para fabricação do combustível 
nacional. Porém, os donos de postos não estão vendo 
margem para reajustar o preço de forma proporcional – 
o que implicaria um aumento de mais R$ 0,30 no etanol, 
na bomba. 
A concorrência deve segurar os valores no mesmo 
patamar por mais alguns dias, mas o repasse será 
inevitável:
– Ao contrário da gasolina e do diesel, o mercado do 
etanol não é regulamentado, os usineiros é que mandam 
no preço. Logo, o consumidor vai pagar mais também, 
a não ser que o governo interfira – diz um assessor 
comercial do Grupo Santa Lúcia. 

(Diário de Santa Maria, 02/10/2015)

QUESTÃO 1
Ao dizer que o valor da gasolina nas bombas “continua sendo 
alterado”, o autor do texto nos informa que o aumento:

(A) passou a ser realizado de forma contínua a partir de certa 
data passada.

(B) começou a ser feito há muito tempo atrás, mas continua 
no presente.

(C) nunca parou de ser feito, já que esse produto está em alta 
contínua.

(D) ainda não foi alterado definitivamente, como de hábito 
nos últimos tempos.

(E) modificou-se, mas no momento permanece inalterado.

QUESTÃO 2
“O valor nas bombas de combustíveis continua sendo alterado, 
assim como o preço pago pelos donos dos postos”.

Nesse segmento, a forma de redigir-se o trecho sublinhado 
que contraria o sentido geral do período é:

(A) pois o preço pago pelos donos dos postos também aumenta.
(B) já que o preço pago pelos donos dos postos também se altera.
(C) embora o preço pago pelos donos dos postos se modifique.
(D) conforme se altera o preço pago pelos donos dos postos.
(E) do mesmo modo que o preço pago pelos donos dos postos.

QUESTÃO 3
Não foi citado no texto entre os motivos do aumento do preço 
da gasolina:

(A) o período de entressafra da cana-de-açúcar.
(B) o aumento do preço do dólar.
(C) o desvio de finalidade da cana-de-açúcar.
(D) o aumento do preço internacional do açúcar.
(E) o mercado de etanol ter aumentado os preços do produto.

QUESTÃO 4
Na frase “O baque tem como causa a entressafra da cana-de-açúcar 
e alta do dólar”, a palavra “baque” tem o seguinte valor semântico, 
indicado pelo Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa:

(A) revés súbito e inesperado, dissabor.
(B) barulho de um corpo ao cair ou ao bater em outro.
(C) ato ou efeito de cair, queda.
(D) receio íntimo, desconfiança, suposição.
(E) pequeno espaço de tempo.

QUESTÃO 5
“O valor nas bombas de combustíveis continua sendo alterado, 
assim como o preço pago pelos donos dos postos. Conforme 
distribuidores, ainda não foi repassado todo o acréscimo 
que vem sendo cobrado a cada carregamento, com variação 
principalmente no valor do álcool e como a gasolina é composta 
por 27,5% de etanol anidro acaba sendo influenciada também. 
De quinta para sexta-feira, as distribuidoras aumentaram 
R$ 0,04 na gasolina e R$ 0,17 no etanol”.

Entre os conectivos destacados no parágrafo acima, aquele 
que tem seu valor indicado corretamente é:

(A) assim como = modo.
(B) conforme = proporcionalidade.
(C) como = causa.
(D) também = consequência.
(E) para = finalidade.

QUESTÃO 6
“Logo, o consumidor vai pagar mais também...”; a forma de 
reescrever-se esse trecho do último parágrafo do texto, que 
mantém o sentido original e a correção é:

(A) portanto, o consumidor também vai pagar mais.
(B) o consumidor, brevemente, também vai pagar mais.
(C) pois assim, o consumidor vai também pagar mais.
(D) assim, o consumidor pagará também mais.
(E) pagará, desse modo, o consumidor também mais.
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QUESTÃO 7
“Logo, o consumidor vai pagar mais também, a não ser que o 
governo interfira – diz um assessor comercial do Grupo Santa 
Lúcia”. O segmento “a não ser que o governo interfira”, no 
contexto, funciona como:

(A) crítica ao governo.
(B) ironia sobre a situação econômica.
(C) aplauso ao procedimento do governo.
(D) alerta para os produtores de álcool.
(E) conselho às autoridades.

ATENÇÃO: Use as charges a seguir para responder às três 
próximas questões.

 
http://www.chargeonline.com.br/php/charges/AUTO_jbosco.jpg

 
http://www.chargeonline.com.br/php/charges/AUTO_pater.jpg

QUESTÃO 8
As duas charges foram publicadas no momento em que foi 
divulgado novo aumento do preço da gasolina; as duas charges:

(A) mostram que o aumento atingiu todas as classes sociais.
(B) indicam posição crítica diante do aumento.
(C) comprovam a proporcionalidade do aumento.
(D) demonstram, respectivamente, reprovação e apoio ao 

aumento.
(E) utilizam-se da estratégia denominada “humor negro”.

QUESTÃO 9
As coincidências entre as duas charges NÃO incluem:

(A) a referência unicamente ao aumento da gasolina e não a 
outros combustíveis.

(B) a presença gráfica da mangueira como elemento 
ameaçador.

(C) a identificação da bomba de gasolina com o aumento 
referido.

(D) a presença de clientes preocupados diante do aumento.
(E) a referência explícita à má situação financeira dos 

consumidores.

QUESTÃO 10
“Definitivamente, este lugar tá ficando caro e chic demais 
para o nosso padrão de vida”; a observação correta sobre os 
componentes dessa frase da charge é:

(A) a utilização da forma verbal “tá” mostra falta de cultura do 
personagem.

(B) a expressão “este lugar” se refere ao Brasil, em geral.
(C) o vocábulo “definitivamente” indica ironia diante da 

situação.
(D) o advérbio “demais” se refere aos adjetivos “caro” e “chic”.
(E) o possessivo “nosso padrão de vida” se refere unicamente 

ao casal da charge.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
Avalie se competem às Secretarias Municipais de saúde, entre 
outras, as seguintes ações:

I. Destinar recursos municipais para compor o financiamento 
tripartite da atenção básica.

II. Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de serviços 
como tática prioritária de organização da atenção básica.

III. Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações 
de atenção básica, de forma universal, dentro do seu 
território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo 
Estado e pela União.

IV. Prestar apoio institucional às equipes e serviços no 
processo de implantação, acompanhamento e qualificação 
da atenção básica e de ampliação e consolidação da 
Estratégia Saúde da Família.

V. Definir estratégias de institucionalização da avaliação da 
atenção básica

Estão corretas:

(A) I, II e IV, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II, III e V, apenas.
(D) II, III, IV e V, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.
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QUESTÃO 12
Avalie se, de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, 
as afirmativas a seguir constituem características falsas (F) 
ou verdadeiras (V) do processo de trabalho das equipes de 
atenção básica: 

 Programação e implementação das atividades de atenção 
à saúde de acordo com as necessidades de saúde da 
população, com a priorização de intervenções clínicas e 
sanitárias nos problemas de saúde segundo critérios de 
frequência, risco, vulnerabilidade e resiliência. 

 Realizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação 
de risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de 
vulnerabilidade, tendo em vista a responsabilidade da 
assistência resolutiva à demanda espontânea e o primeiro 
atendimento às urgências.

 Prover atenção integral, contínua e organizada à população 
adscrita.

 Realizar atenção à saúde na Unidade Básica de Saúde, no 
domicílio, em locais do território (salões comunitários, 
escolas, creches, praças etc.) e em outros espaços que 
comportem a ação planejada.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, F, V e F.
(B) F, V, F e V.
(C) V, V, F e V.
(D) V, V, V e V.
(E) F, F, V e F.

QUESTÃO 13
Em relação ao SUS, com base na Lei 8080/90, avalie se as 
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 
e execução de políticas econômicas e sociais que visem 
à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso 
universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação; o dever do Estado exclui 
o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

 O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, 
da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público, aí incluídas as instituições públicas 
federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, 
pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive 
de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).

 A iniciativa privada pode participar do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em caráter complementar.

 São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: a identificação 
e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes 
da saúde; a formulação de política de saúde destinada 
a promover, nos campos econômico e social, políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças 
e de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação; a 
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada 
das ações assistenciais e das atividades preventivas.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V, V e V.
(B) F, V, V e V.
(C) F, F, V e F.
(D) V, V, F e F.
(E) V, V, V e F.

QUESTÃO 14
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de 
Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, e devem 
obedecer, ainda determinados princípios. Avalie se fazem 
parte de tais princípios os a seguir elencados:

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos 
os níveis de assistência.

II. Uso da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, 
a alocação de recursos e a orientação programática.

III. Centralização político-administrativa, com direção tripartite 
em cada esfera de governo e ênfase na descentralização dos 
serviços para os estados, regionalização e hierarquização 
da rede de serviços de saúde.

IV. Organização dos serviços públicos de modo a evitar 
duplicidade de meios para fins idênticos.

Estão corretos:

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

QUESTÃO 15
Em relação à organização, direção e gestão do SUS, à luz da Lei 
8080/90, NÃO é correto afirmar que:

(A) Os municípios podem constituir consórcios para desenvolver 
em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes 
correspondam. Aplica-se aos consórcios administrativos 
intermunicipais o princípio da direção única, e os respectivos 
atos constitutivos disporão sobre sua observância.

(B) No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) não pode 
organizar-se em distritos para articular recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.

(C) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, 
subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas 
pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades 
representativas da sociedade civil. As comissões intersetoriais 
terão a finalidade de articular políticas e programas de 
interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

(D) Devem ser criadas Comissões Permanentes de integração 
entre os serviços de saúde e as instituições de ensino 
profissional e superior.

(E) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e 
o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems) são reconhecidos como entidades representativas 
dos entes estaduais e municipais para tratar de matérias 
referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de 
relevante função social, na forma do regulamento.
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QUESTÃO 16
De acordo com a Lei Complementar 141/12, para efeito 
da apuração da aplicação dos recursos mínimos nela 
estabelecidos, serão consideradas, entre outras, despesas com 
ações e serviços públicos de saúde as seguintes, EXCETO: 

(A) vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a 
sanitária.

(B) ações de apoio administrativo realizadas pelas instituições 
públicas do SUS e imprescindíveis à execução das ações e 
serviços públicos de saúde

(C) capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

(D) ações de assistência social.
(E) manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de 

vetores de doenças.
 

QUESTÃO 17
Ainda de acordo com a Lei Complementar 141/12, os 
Municípios aplicarão anualmente em ações e serviços públicos 
de saúde, no mínimo, o seguinte percentual da arrecadação 
dos impostos a que se referem os artigos 156, 158 e 159 da 
Constituição Federal e que competem ao município instituir:

(A) 10%.
(B) 12%.
(C) 15%.
(D) 18%.
(E) 20%.

QUESTÃO 18
De acordo com a Lei Complementar 141/12, os órgãos 
gestores de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios devem dar ampla divulgação, inclusive em 
meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas 
periódicas da área da saúde, para consulta e apreciação dos 
cidadãos e de instituições da sociedade. Avalie se, para tal fim, 
devem ser enfatizados os seguintes aspectos: 

I. Comprovação do cumprimento do disposto nesta Lei 
Complementar. 

II. Relatório de Gestão do SUS.
III. Avaliação do Conselho de Saúde sobre a gestão do SUS no 

âmbito do respectivo ente da Federação. 
IV. Incentivo à participação popular e realização de audiências 

públicas, durante o processo de elaboração e discussão do 
plano de saúde. 

Estão corretos:

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

QUESTÃO 19
Leia as definições a seguir, constantes do Decreto 7508/11:

 Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a integralidade da assistência à saúde.

 Serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS
 Instâncias de pactuação consensual entre os entes 

federativos para definição das regras da gestão 
compartilhada do SUS.

Elas definem respectivamente:

(A) Rede de Atenção à Saúde / Portas de Entrada / Comissões 
Intergestores.

(B) Região da Saúde / Portas de Entrada / Comissões Intergestores.
(C) Rede de Atenção à Saúde / Serviços Especiais de Acesso 

Aberto / Conferências de Saúde.
(D) Região da Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / 

Conferências de Saúde.
(E) Região da Saúde / Serviços Especiais de Acesso Aberto / 

Conselhos de Saúde.

QUESTÃO 20
A seleção e a padronização de medicamentos indicados para 
atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS 
estão compreendidos na:

(A) Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME.
(B) Relação Nacional de Medicamentos Especiais – RENAMES.
(C) Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES.
(D) Relação Municipal de Medicamentos Especiais – REMUMES.
(E) Relação Municipal de Medicamentos Genéricos – REMUGE.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
Sobre as medidas antropométricas do idoso, analise as 
afirmativas a seguir:

I. O índice de massa corporal do idoso é calculado com a 
fórmula Peso/(alturaX2).

II. Índice de massa corporal com valor entre 27 e 30 kg/m² no 
idoso é considerado dentro dos parâmetros de normalidade.

III. A medida do perímetro da panturrilha esquerda é um bom 
parâmetro de avaliação da massa muscular no idoso.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente a afirmativa I está correta.
(B) somente as afirmativas I e II estão corretas.
(C) somente a afirmativa III está correta.
(D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
(E) as afirmativas I e III estão corretas.
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QUESTÃO 22
Na aplicação do processo de enfermagem no atendimento 
de paciente com arritmia cardíaca, a enfermeira deve obter 
a história de saúde para identificar ocorrências prévias e 
condições coexistentes que podem ser as causas da arritmia. 
Nesta avaliação, consideram-se os seguintes aspectos, EXCETO:  

(A) uma pressão de pulso em declínio indica débito cardíaco 
aumentado.

(B) a pele do paciente pode estar pálida e fria.
(C) evento tromboembólico com fibrilação atrial pode ser 

uma complicação potencial neste tipo de paciente.
(D) distensão das veias do pescoço pode se sinal de retenção 

hídrica.
(E) uma avaliação psicossocial deve ser realizada para 

identificar os possíveis efeitos da arritmia.

QUESTÃO 23
Nas organizações, a ética é um diferencial importante no 
gerenciamento, e nas instituições de saúde este elemento da 
administração toma vulto, uma vez que o foco da atenção são 
as pessoas que necessitam de assistência. Sobre a ética e suas 
relações com o gerenciamento de enfermagem, analise se as 
afirmativas a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 Na escolha da decisão a ser tomada, frequentemente os 
indivíduos mudam seus critérios, na dependência de a tomada 
de decisão ser dentro ou fora do ambiente de trabalho.

 Teleológica e deontológica são correntes teóricas de 
tomada de decisão ética.

 Sobre a formação de preceitos éticos, a teoria utilitarista é 
uma das teorias que pode ser aplicada para compreender 
a moralidade e refletir acerca do dilema e adoção de um 
posicionamento.

As afirmativas são respectivamente:

(A) F, V, V.
(B) V, V, V.
(C) F, F, V.
(D) V, F, V.
(E) V, V, F.

QUESTÃO 24
A complexidade tecnológica e do atendimento em saúde tem 
exigido cada vez mais que as organizações de saúde aumentem 
suas demandas por recursos materiais. Nesse sentido, o bom 
gerenciamento de tais recursos é condição essencial para a 
prestação de um serviço de qualidade aos usuários. Nesse 
ínterim, estão em foco os custos e o controle do consumo. Sobre 
o gerenciamento de materiais, NÃO é correto afirmar que:

(A) a enfermagem deve assessorar a área administrativa nos 
aspectos técnicos e em ações locais, no que compete ao 
gerenciamento de materiais.

(B) a finalidade da padronização é diminuir a diversidade 
desnecessária de alguns itens e normatizar o uso de similares.

(C) para adquirir um material é preciso submetê-lo a testes 
de desempenho técnico e a análise dos riscos para os 
pacientes e trabalhadores.

(D) o enfermeiro tem um importante papel na determinação do 
material a ser utilizado na assistência, motivo pelo qual ele 
deve participar do processo de compra, controle e avaliação.

(E) a programação é uma das etapas do processo de 
gerenciamento de recursos materiais, que começa pela 
padronização, seguida da classificação e culmina no 
controle de qualidade e na compra.

QUESTÃO 25
A sala de vacinação é classificada como área semicrítica, 
devendo ser destinada exclusivamente à administração dos 
imunobiológicos. Sobre as condições em relação ao ambiente 
e as instalações é correto afirmar, EXCETO:

(A) deve haver uma pia específica para uso dos profissionais 
na higienização das mãos antes e depois do atendimento 
ao usuário.

(B) cada equipamento elétrico deve estar ligado em uma 
tomada exclusiva.

(C) o teto deve ter acabamento resistente à lavagem.
(D) a área da sala deve ser, no mínimo, de 9 metros quadrados.
(E) piso e paredes devem ser lisos, contínuos (sem frestas) e 

laváveis.

QUESTÃO 26
Sobre a ficha de notificação individual utilizada na vigilância 
em saúde, é correto afirmar:

(A) para os agravos hanseníase e tuberculose são coletados 
dados de acompanhamento dos casos.

(B) por ser doença de notificação compulsória no país, os dados 
dos inquéritos de Tracoma devem ser registrados no Sinan - 
versão NET, por ser considerada de interesse nacional.

(C) os instrumentos de coleta padronizados pelo Ministério 
da Saúde são gerais para todo e qualquer agravo de 
notificação compulsória, e devem ser utilizados em todas 
as unidades federadas.

(D) os municípios devem notificar casos detectados em sua área 
de abrangência, somente de residentes no próprio município.

(E) o preenchimento da ficha é feito somente após a 
confirmação do diagnóstico do agravo.

QUESTÃO 27
Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 21 do MS, que trata 
da Vigilância em Saúde, a ação de identificar a disposição 
inadequada de resíduos, industriais ou domiciliares, em áreas 
habitadas e a armazenagem inadequada de produtos químicos 
tóxicos é atribuição: 

(A) específica do Agente Comunitário de Saúde.
(B) específica do Agente de Controle de Endemias.
(C) específica dos técnicos da área de engenharia química 

lotados na secretaria de saúde.
(D) específica dos Agentes Comunitários de Saúde e de 

Controle de Endemias.
(E) comum a todos os profissionais das equipes de saúde da 

Atenção Básica/Saúde da Família.
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QUESTÃO 28
O tracoma é uma infecção ocular causada pela bactéria 
Chlamydia trachomatis, cuja transmissão ocorre na fase ativa 
da doença. Sobre o tracoma NÃO é correto afirmar que:

(A) é uma doença de notificação compulsória, de grande 
impacto epidemiológico, especialmente em crianças.

(B) é uma doença sob vigilância epidemiológica de interesse 
nacional, sendo orientado o registro de todos os casos 
confirmados no Sinan NET.

(C) não é comum a existência de casos de tracoma isolados. 
Um caso diagnosticado deve ser acompanhado de 
investigação epidemiológica dos seus comunicantes.

(D) a busca ativa em escolas e creches deve ser sistemática 
nos locais onde haja suspeita de casos de tracoma.

(E) uma das atribuições específicas do enfermeiro nos casos 
de tracoma é realizar consulta de enfermagem, solicitar 
exames complementares e prescrever medicações, conforme 
protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo 
gestor municipal, observadas as disposições legais da profissão.

QUESTÃO 29
O exame bacteriológico direto do escarro é um método 
fundamental para o diagnóstico da tuberculose, portanto, 
o paciente deve ser muito bem orientado para a coleta de 
uma boa amostra. Esta orientação é uma das atribuições do 
enfermeiro. Sobre a coleta de amostra de escarro, analise se 
são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a seguir:

 Deve-se orientar o paciente a fazer profunda aspiração de 
secreções nasais e forçar a tosse para que consiga expelir 
uma boa amostra de escarro proveniente da faringe.

 Para o diagnóstico, recomenda-se a coleta de duas amostras de 
escarro: a segunda amostra deve ser feita no dia seguinte da 
primeira, pela manhã, ao acordar, logo após escovar os dentes.

 A primeira amostra deve ser coletada quando o sintomático 
respiratório procurar o atendimento na unidade de saúde.

 Para a coleta da primeira amostra de escarro, o paciente 
deve estar em jejum.

As afirmativas são respectivamente:

(A) F, V, V, V.
(B) V, V, V, F.
(C) F, F, V, F.
(D) F, V, V, F.
(E) V, F, V, F.

QUESTÃO 30
O teste tuberculínico é uma das atividades específicas do 
enfermeiro na unidade básica de saúde. Sobre este teste, NÃO 
é correto afirmar que:

(A) a desnutrição e a sarcoidose são situações clínicas que 
podem interferir no resultado da prova tuberculínica.

(B) indivíduos infectados pelo HIV submetidos ao teste 
tuberculínico são considerados reatores quando 
apresentam área de endurecimento de 5 mm ou mais.

(C) recomenda-se realizar o teste tuberculínico em todos os 
profissionais dos serviços de saúde por ocasião de sua 
admissão.

(D) a leitura da prova tuberculínica é realizada 48 a 96 horas após 
a aplicação, medindo-se com régua milimetrada o maior 
diâmetro transverso da área de endurecimento palpável.

(E) a leitura do maior diâmetro transverso da área de 
endurecimento palpável entre 5 a 9 mm indica reator 
fraco, ou seja, indivíduo infectado pelo M. tuberculosis ou 
por outras microbactérias.

QUESTÃO 31
A gonorreia é uma doença infecciosa do trato genital, de 
transmissão sexual. Clinicamente, apresenta-se de forma 
completamente diferente no homem e na mulher. Sobre a 
gonorreia, é correto afirmar:

(A) é uma doença de notificação compulsória nacional.
(B) em 100% das mulheres a infecção é sintomática.
(C) no homem, a disúria só ocorre 10 dias após a infecção.
(D) a forma grave e sistêmica da gonorreia é chamada blenorragia.
(E) no homem, o sintoma mais precoce é uma sensação de 

prurido na fossa navicular que vai se estendendo para toda 
a uretra.

QUESTÃO 32
A hepatite C é uma doença viral, cuja transmissão ocorre, 
principalmente, por via parenteral. Na consulta de enfermagem, 
a enfermeira deve aconselhar os pacientes e informar aspectos 
relativos a transmissão e tratamento. No caso, analise se são 
verdadeiras (V) ou falsas (F), as afirmativas a seguir:

 Não há possibilidade de transmissão perinatal.
 Como norma geral, recomenda-se repouso relativo até, 

praticamente, a normalização das aminotransferases.
 Sobre a alimentação, recomenda-se que o próprio paciente 

defina sua dieta, de acordo com seu apetite e aceitação 
alimentar.

As afirmativas  são respectivamente:

(A) F, V, V.
(B) V, V, F.
(C) V, F, V.
(D) V, F, F.
(E) F, V, F.

QUESTÃO 33
Acidentes com animais peçonhentos são bastante comuns, 
não sendo restritos aos meios rurais. No caso de acidentes 
causados por lagartas do gênero Lonomia, podem ocorrer 
manifestações sistêmicas com risco potencial de complicações 
e morte, portanto, a observação clínica integra o conjunto de 
ações a serem tomadas no cuidado ao paciente vitimado por 
esse tipo de lagarta. O tratamento específico é feito com soro 
antilonômico e sobre o tratamento geral é correto afirmar:

(A) pode-se aplicar compressas com gelo.
(B) não se deve lavar o local com água neste tipo de acidente.
(C) analgésico sistêmico, do tipo de Dipirona ou Paracetamol 

está contraindicado nesse tipo de acidente.
(D) a hidratação venosa está contraindicada para evitar o 

aumento da circulação do veneno da lagarta.
(E) este é o único caso em que o torniquete é recomendado, 

devido ao alto grau de letalidade do veneno disparado 
pelo animal.
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QUESTÃO 34
Sobre as condutas de enfermagem nos casos de dengue, 
analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a 
seguir:

 Em caso de febre aplicam-se compressas mornas.
 No caso de cefaleias, dor retro-orbitária, mialgias e 

artralgias, deve-se aplicar protocolo de cuidados de 
enfermagem com acesso venoso periférico ou central.

 Em casos de epistaxe deve-se manter o paciente sentado 
ou em posição semi-Fowler e não realizar tamponamento 
nasal.

As afirmativas são respectivamente:

(A) F, V, V.
(B) F, V, F
(C) V, F, V.
(D) V, V, F.
(E) F, F, V.

QUESTÃO 35
No consultório ginecológico, para a coleta do material para o 
exame citopatológico do colo do útero, os seguintes materiais 
devem estar disponíveis, EXCETO:

(A) solução fixadora, álcool a 96% ou spray de polietilenoglicol.
(B) caneta hidrográfica ou esferográfica para identificação das 

lâminas.
(C) espátula de Ayre.
(D) lâminas de vidro com extremidade fosca.
(E) pinça de Cherron.

QUESTÃO 36
O exame clínico das mamas (ECM) é feito pelo profissional de 
saúde com vistas a, entre outros objetivos, fazer a detecção 
precoce de câncer. Para tanto, o profissional deve dominar a 
técnica do exame para realizá-lo de forma correta e precisa. 
Sobre o ECM, assinale a alternativa correta:

(A) a inspeção estática das mamas não tem como objetivo 
identificar sinais sugestivos de câncer, mas sim, possíveis 
assimetrias, diferenças na cor da pele entre as mamas e 
outras alterações visualmente detectáveis.

(B) a palpação das cadeias ganglionares supraclaviculares 
deve ser realizada com a paciente sentada, mantendo a 
coluna cervical e cabeça eretas, com a mulher olhando 
para um ponto fixo à frente.

(C) na palpação das mamas, a região da aréola e da papila 
(mamilo) deve ser comprimida e não palpada.

(D) na inspeção dinâmica das mamas, o examinador deve solicitar 
que a mulher eleve e abaixe os braços lentamente, e realize 
contração da musculatura peitoral, comprimindo as palmas das 
mãos uma contra a outra adiante do tórax, ou comprimindo o 
quadril com as mãos colocadas uma de cada lado.

(E) no caso de mulheres mastectomizadas, não se deve palpar 
a parede do tórax e a cicatriz cirúrgica.

QUESTÃO 37
No acompanhamento da gestante em pré-natal de baixo 
risco, ao avaliar os batimentos cardiofetais, o enfermeiro deve 
atentar para os valores de frequência considerados normais. 
Esses valores estão entre:

(A) 110 e 140 batimentos por minuto.
(B) 120 a 160 batimentos por minuto.
(C) 140 e 180 batimentos por minuto.
(D) 90 e 120 batimentos por minuto.
(E) 160 e 180 batimentos por minuto.

QUESTÃO 38
No que compete à avaliação da pressão arterial de uma gestante 
considerada de alto risco, analise as afirmativas a seguir:

I. Considera-se hipertensão arterial, a pressão arterial igual 
ou maior que 140/90mmHg baseada na média de pelo 
menos duas medidas.

II. Na avaliação da pressão arterial de uma gestante 
hipertensa, considera-se pressão diastólica o quinto ruído 
de Korotkoff (desaparecimento do som).

III. Para a medida da pressão arterial de uma gestante 
hipertensa, deve-se dar preferência aos aparelhos de 
coluna de mercúrio ou aneroides calibrados. Os aparelhos 
digitais nunca devem ser utilizados.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente as afirmativas I e II estão corretas.
(B) somente as afirmativas I e III estão corretas.
(C) somente as afirmativas II e III estão corretas.
(D) somente a afirmativa III está correta.
(E) as afirmativas I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 39
A eclampsia é um grave problema na gestação de alto 
risco. Neste quadro ocorrem convulsões tônico-clônicas 
generalizadas ou coma em mulher com qualquer quadro 
hipertensivo, não causadas por epilepsia ou qualquer outra 
doença convulsiva. Este quadro pode ocorrer:

(A) somente no parto.
(B) somente no parto e no puerpério imediato.
(C) somente na gravidez e no parto.
(D) somente na gravidez e no pós-parto.
(E) na gravidez, no parto e no puerpério imediato.

QUESTÃO 40
Segundo o Ministério da Saúde, em 10 a 15% das gestações ocorrem 
síndromes hemorrágicas. Na primeira metade da gestação estas 
síndromes podem ocorrer devido aos seguintes fatores, EXCETO:

(A) gravidez ectópica.
(B) aborto.
(C) placenta prévia.
(D) mola hidatiforme.
(E) descolamento corioamniótico.
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QUESTÃO 41
No atendimento de enfermagem de uma mulher com 
abortamento infectado, analise se são verdadeiras (V) ou falsas 
(F) as afirmativas a seguir:

 A enfermeira deve preparar a mulher para a realização de 
um raio-X de abdômen.

 A enfermeira deve preparar a mulher para exames de 
ultrassonografia pélvica transvaginal ou de abdome total 
e tomografia.

 A enfermeira deve preparar material para punção venosa e 
instalá-lo para aplicações de medicamentos endovenosos.

As afirmativas são respectivamente:

(A) F, V, V.
(B) V, V, V.
(C) V, F, V.
(D) F, F, F.
(E) F, V, F.

QUESTÃO 42
Na assistência a gestante, a manobra que se realiza para 
determinar a posição de um feto dentro do útero da mulher 
é chamada de:

(A) Brandt.
(B) Credé
(C) Kristeller.
(D) Leopold.
(E) Jacob Dublin.

QUESTÃO 43
Na assistência do recém-nato de baixo peso, a verificação da 
temperatura axilar reflete bem a temperatura corporal interna, 
devendo ser feita rotineiramente. No caso de hipotermia, é 
correto afirmar que:

(A) a hiperglicemia é um sinal clínico de hipotermia.
(B) o tratamento consiste em aquecer o recém nato de forma 

ativa e lenta, com aferições a cada 15 minutos.
(C) o tratamento consiste em infundir glicose com taxa de 

infusão norteada pela glicemia.
(D) ocorre respiração lenta com taquicardia reflexa.
(E) o tratamento consiste em aquecer o recém nato de forma 

ativa e rápida, com aferições a cada 30 minutos.

QUESTÃO 44
O Método Canguru objetiva a prestação de uma assistência 
humanizada ao binômio mãe-bebê extensivo à família e exige, 
entre outros aspectos, conhecimento técnico da equipe de 
saúde e condições hospitalares adequadas. Sobre o Método 
Canguru, analise as afirmativas a seguir:

I. A posição canguru consiste em manter o recém-nato em 
decúbito prono, na posição vertical, contra o peito do adulto.

II. A posição canguru consiste em manter o recém-nato em 
decúbito supino, na posição vertical, contra o peito do adulto.

III. A posição canguru não é recomendada para recém-natos 
de baixo peso, haja vista a labilidade de termorregulação 
corporal que ele apresenta.

IV. Para ser considerado Método Canguru, é preciso que haja 
livre-escolha da família.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente as afirmativas I e III estão corretas.
(B) somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
(C) somente as afirmativas II e IV estão corretas.
(D) somente as afirmativas II e III estão corretas.
(E) somente as afirmativas I e IV estão corretas.

QUESTÃO 45
A anemia ferropriva é um distúrbio nutricional importante 
que compromete a saúde integral da criança, portanto, na 
consulta pediátrica, a enfermeira tem um papel fundamental 
na orientação de pais/responsáveis para evitá-lo ou tratá-lo. 
Sobre as condutas adequadas a esta situação clínica, analise as 
afirmativas a seguir:

I. A melhor fonte de ferro em alimento sólido são os cereais 
enriquecidos com ferro.

II. Para facilitar a aceitação pela criança, a enfermeira deve 
orientar os pais/responsáveis a associarem os suplementos 
de ferro ao leite de vaca, uma vez que a criança está 
acostumada com o paladar deste alimento.

III. O leite materno é uma fonte pobre de ferro, portanto, 
após 5 meses de lactação a enfermeira deve reforçar a 
importância da administração de suplementos de ferro em 
crianças alimentadas exclusivamente com leite materno 
por 6 meses de idade.

Assinale a alternativa correta:

(A) somente as afirmativas I e II estão corretas.
(B) somente as afirmativas II e III estão corretas.
(C) somente as afirmativas I e III estão corretas.
(D) somente a afirmativa I está correta.
(E) somente a afirmativa II está correta.

QUESTÃO 46
A dengue na criança, na maioria das vezes, apresenta-se como 
uma síndrome febril com sinais e sintomas inespecíficos. São 
sinais clínicos da dengue, EXCETO:

(A) apatia e recusa alimentar.
(B) manifestações respiratórias em menores de seis meses.
(C) diarreia ou fezes amolecidas.
(D) sonolência e vômitos.
(E) a mialgia manifesta-se através do choro em menores de 

seis meses.



11

ENFERMEIRO                                                                                                                                                                                         CADERNO 2

QUESTÃO 47
A imunização é uma das linhas de cuidado que devem ser 
priorizadas nas ações de saúde dirigidas à atenção à criança. 
No que compete ao calendário nacional de vacinação, é correto 
afirmar que:

(A) a dose inicial da vacina contra a febre amarela pode ser 
administrada aos quatro meses de idade.

(B) o 2º reforço com DTP da vacina Penta é administrado aos 4 
anos de idade.

(C) as vacinas da hepatite B e do rotavírus humano devem ser 
administradas ao nascer.

(D) a 1ª dose da vacina Pneumocócica 10 valente só pode ser 
administrada após os seis meses de idade.

(E) a única vacina que pode ser administrada ao nascer é a 
BCG.

QUESTÃO 48
O Programa Saúde na Escola (PSE), instituído por Decreto 
Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, resulta do 
trabalho integrado entre o Ministério da Saúde e o Ministério 
da Educação. Sobre o PSE, NÃO é correto afirmar que:

(A) uma das ações integradas ao PSE é a estratégia de 
fortificação da alimentação infantil, que consiste na adição 
de um sache com micronutrientes em pó em uma das 
refeições oferecidas diariamente às crianças nas creches.

(B) a responsabilidade por executar as ações no PSE é da 
equipe de saúde da atenção básica.

(C) na adesão ao PSE devem ser priorizadas as escolas em 
situação de vulnerabilidade, segundo índices nacionais da 
educação e da saúde.

(D) um dos principais objetivos do PSE é contribuir para a 
construção de sistema de atenção social, com foco na 
promoção da cidadania e nos direitos humanos.

(E) o PSE é um Programa voltado a crianças e adolescentes, 
portanto, não abrange as instituições de Educação de 
Jovens e Adultos (EJA).

QUESTÃO 49
Sobre o atendimento clínico do adolescente na Unidade Básica 
de Saúde, é correto afirmar:

(A) por ser menor, em nenhuma hipótese o adolescente 
deverá ser atendido sozinho na Unidade Básica de Saúde.

(B) na Unidade Básica de Saúde, a entrevista inicial do 
adolescente poderá ser feita só com o adolescente ou 
junto com a família.

(C) durante o exame físico, poderá haver outro profissional 
presente, como medida de segurança e resguardo para o 
profissional e para o adolescente.

(D) o modelo clássico de anamnese clínica mostra-se 
inadequado ao atendimento do adolescente na Unidade 
Básica de Saúde.

(E) o enfermeiro deve dar ciência ao adolescente de que há 
situações na qual o sigilo da consulta poderá ser rompido.

QUESTÃO 50
Na consulta de enfermagem a pessoas com maior risco para 
desenvolver Diabetes Mellitus tipo 2, o enfermeiro:

(A) não faz abordagem dos fatores de risco, pois é competência 
exclusiva do médico.

(B) não faz a estratificação do risco cardiovascular, pois é 
competência exclusiva do médico. 

(C) não inclui mudanças de estilo de vida no plano de 
cuidados, pois estas dependem da vontade do paciente, 
não devendo ser prescritas. 

(D) tem como objetivo conhecer a história pregressa do 
paciente e seu grau de escolaridade.

(E) deve fazer a abordagem dos fatores de risco e a 
estratificação do risco cardiovascular.






