
  

 

Concurso Público 
Código: 311 

 
ENFERMEIRO 

 
Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 
    

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Legislação e Conhecimentos Específicos 

20 
10 
30 

Total de questões                                                               -                                                       60 

 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 

• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 5 horas. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente do 

recinto de realização da prova após uma hora contada do seu efetivo início, podendo levar o seu caderno de provas. 
 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 

  
Príncipe saudita promete doar fortuna pessoal, de R$ 100 

bi, após a morte 

 
Dono de uma das maiores fortunas do planeta, o 

príncipe saudita Alwaleed bin Talal prometeu doar toda 
sua fortuna, estimada em US$ 32 bilhões (equivalente a 
R$ 100 bilhões), para caridade após sua morte. 

O filho de 60 anos do rei Salman é, segundo ___ 
última lista da revista Forbes, a 34ª pessoa mais rica do 
mundo. 

O príncipe disse ter se inspirado na Gates 
Foundation, criada por Bill e Melinda Gates em 1997. 

Bin Talal afirmou que o dinheiro será usado para 
“promover o entendimento cultural”, “empoderar as 
mulheres” e “prover ajuda humanitária vital para 
desastres”. 

Bill Gates, fundador da Microsoft e número 1 da 
lista de bilionários da Forbes, classificou o gesto do 
príncipe saudita como “uma inspiração para todos nós que 
trabalhamos com filantropia no mundo”. 

O dinheiro de Bin Talal deve ser usado pela 
instituição criada pelo próprio príncipe, a Alwaleed 
Philanthropies, para ___ qual ele já doou US$ 3,5 bilhões 
(R$ 10,9 bilhões). 

O príncipe, que não tem nenhum cargo oficial no 
governo saudita, é presidente da empresa de 
investimentos Kingdom Holding Company. 

 “Filantropia é uma responsabilidade pessoal, na 
qual eu embarquei há mais de três décadas e é uma parte 
intrínseca da minha fé”, afirmou Alwaleed em um 
comunicado. 

Ele disse esperar que ___ doação ajude a 
“construir pontes para promover o entendimento cultural, 
desenvolver comunidades, empoderar as mulheres, 
capacitar a juventude, prover ajuda humanitária vital para 
desastres e criar um mundo mais tolerante e receptivo”. 

O anúncio do príncipe ocorre durante o mês 
sagrado do Ramadã, no qual os muçulmanos são 
estimulados a fazer caridade e ajudar os necessitados. 

Bin Talal disse que a doação ocorrerá ao longo de 
vários anos e será controlada por um conselho de 
administradores da sua instituição. 
 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/... - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) à - à - a 
b) a - a - a 
c) à - a - à 
d) a - à - à 
e) à - a - a 
 

2) Com base no texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O príncipe saudita Alwaleed bin Talal, sabendo de 

sua saúde frágil, já deixou dito que sua fortuna deve 
ser doada para caridade assim que morrer, o que, de 
acordo com os médicos, deverá ocorrer nos próximos 
meses.  

(---) O príncipe Alwaleed é filho do rei Salman, que possui 
60 anos.  

(---) A fundação criada pelo casal Gates serviu de 
inspiração para que o príncipe Alwaleed tenha 
decidido doar sua fortuna. 

 
a) E - E - C. 
b) C - C - E. 
c) E - C - E. 
d) E - E - E. 
e) C - C - C. 
 

3) De acordo com o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - O bilionário Bill Gates aprovou a decisão de Bin Talal, 

inclusive anunciando que também doará uma grande 
quantia, juntamente do príncipe, à caridade.  

II - Bin Talal criou a sua própria instituição, que deverá 
usar o dinheiro a ser deixado pelo príncipe. 

III - A doação da fortuna de Alwaleed deverá ocorrer ao 
longo do tempo e será administrada por pessoal de sua 
própria instituição. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

4) Em relação ao vocábulo “empoderar”, utilizado no texto, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Dar poder. 
II - Adquirir poder. 
III - Renunciar ao poder. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item III. 
c) Somente o item II. 
d) Somente o item I. 
e) Somente os itens I e II. 
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5) A filantropia pode ser definida como: 
 
a) Ato, prática ou virtude de fazer o bem, de beneficiar o 

próximo. 
b) Generosidade para com outrem. 
c) Caridade. 
d) Beneficência. 
e) Todas as alternativas anteriores. 
 

6) Quanto a alguns problemas gerais da língua culta, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Acerca de dois anos, estávamos realizando a cerimônia 

de nosso casamento nesta capela.  
II - Não estou mais tão a fim de terminar este relatório.  
III - Gostaria de saber aonde posso ir com esse novo 

plano de viagem.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Somente os itens I e II.  
e) Todos os itens. 
 

7) Em relação à colocação do pronome “se”, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_______ muito dinheiro à caridade hoje em dia. Isso faz 
com que _________ a confiança na bondade das 
pessoas, mesmo aquelas que não _________ à vontade 
para divulgar suas ações. 
 
a) Doa-se; recupere-se; sentem-se 
b) Se doa; se recupere; se sentem 
c) Se doa; recupere-se; sentem-se 
d) Doa-se; se recupere; se sentem 
e) Doa-se; se recupere; sentem-se 
 

8) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um vício de 
linguagem: 
 
a) O sujeito apareceu em minha casa com as mãos sujas 

de lama. 
b) Fiquei radiante com a surpresa inesperada que fizeram 

para mim hoje no trabalho. 
c) É preciso que encontres outra alternativa para este 

problema. 
d) Favor solicitar ao candidato a rúbrica no campo 

indicado no caderno de questões. 
e) Começou a chover; vamos entrar para dentro da sala, 

pessoal! 
 

9) Considerando-se a regência do verbo “implicar”, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O seu comportamento certamente implicará em 

advertência da supervisão.  
(---) Hoje em dia, implica-se com todo mundo por qualquer 

coisa.  
(---) Este procedimento implica com as normas 

estabelecidas.  
 
a) E - E - C. 
b) C - C - C. 
c) E - C - C. 
d) C - E - E. 
e) E - C - E. 
  

  
Bacon polui o ambiente 

 
Nem chester, nem peru. Na província de Sichuan, 

no sudoeste da China, durante as festas do Ano-Novo 
Chinês (que este ano caiu em 19/02), as mesas ficam 
cheias de bacon. A carne de porco é defumada 
artesanalmente em casa ou em defumadores municipais 
para qualquer um usar. Nos primeiros meses do ano, a 
produção costuma aumentar por causa do feriado, mas 
em 2015 a coisa passou dos limites.  

Depois que o índice de qualidade do ar 
ultrapassou o tolerável e oscilou entre “poluição pesada” e 
“poluição severa”, o governo apontou o bacon como 
culpado. Em janeiro, locais de defumação foram 
destruídos no Município de Dazhou. A vizinha Chongquing 
seguiu o exemplo. Mas uma organização não 
governamental de proteção ambiental __________ a 
hipótese: por três dias, eles mediram o impacto no 
ambiente de 12 locais de defumação. E, segundo a ONG, 
a fumaça só foi capaz de contaminar um raio de 50 
metros. Quase nada perto da poluição gerada por carros e 
pela indústria.  

 
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/... - adaptado 

 

10) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) rexaçou 
b) rechassou 
c) rexassou 
d) rechaçou 
e) rechasou 
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11) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Por tradição, os chineses da província de Sichuan só 

comem carne de porco (bacon, mais precisamente) 
durante as festas do Ano-Novo Chinês.  

(---) Para fazer o bacon, a carne de porco é defumada de 
modo caseiro; também há os defumadores municipais, 
locais que todos os habitantes podem usar para 
fabricar o bacon.  

(---) Ao longo do ano de 2015, espera-se que a produção 
de bacon ultrapasse os limites esperados para o 
feriado do Ano-Novo Chinês.  

 
a) E - E - E. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

12) Com base no texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Segundo o governo chinês, o bacon é a principal causa 

de o ar ter se tornado severamente poluído nos últimos 
anos.  

II - Os Municípios de Dazhou e Chongquing foram 
forçados a abandonar o processo de defumação da 
carne de porco, destruindo seus locais de fabricação. 

III - De acordo com uma ONG de proteção do meio 
ambiente, o impacto na poluição do ar causado pela 
defumação da carne de porco para se fabricar bacon é 
muito menor do que o da poluição gerada pelos carros 
e pela indústria.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item I. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Somente os itens II e III. 
 

13) Em “E, segundo a ONG, a fumaça só foi capaz de 
contaminar...”, a conjunção sublinhada indica: 
 
a) Concessão. 
b) Condição. 
c) Proporção. 
d) Comparação. 
e) Conformidade. 
 

14) A palavra “artesanalmente” em “A carne de porco é 
defumada artesanalmente em casa...”, possui sentido de: 
 
I - Rude; desagradável. 
II - Rústico; sem muita sofisticação. 
III - Que aparenta simplicidade. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

15) A vírgula em “Nos primeiros meses do ano, a 
produção costuma aumentar por causa do feriado...” se 
justifica pois: 
 
a) Há um adjunto adverbial deslocado. 
b) Há alternância de sujeitos. 
c) O predicado está deslocado do final para o início da 

frase. 
d) É uma questão de estética. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores justifica o uso da 

vírgula nesta frase. 
 

16) Os verbos sublinhados em “... o governo apontou o 
bacon como culpado. Em janeiro, locais de defumação 
foram destruídos...” estão conjugados no modo indicativo, 
respectivamente, no(s) tempo(s): 
 
a) Pretérito perfeito - pretérito imperfeito. 
b) Pretérito imperfeito - pretérito imperfeito. 
c) Pretérito perfeito - pretérito perfeito. 
d) Pretérito imperfeito - pretérito perfeito. 
e) Pretérito perfeito - pretérito mais-que-perfeito. 
 

17) Em relação aos termos da oração “Em janeiro, locais 
de defumação foram destruídos no Município de Dazhou.”, 
o sublinhado corresponde ao: 
 
a) Predicado. 
b) Sujeito. 
c) Objeto indireto. 
d) Adjunto adnominal. 
e) Objeto direto. 
 

18) Ao pluralizar-se o termo sublinhado em “Depois que o 
índice de qualidade do ar ultrapassou o tolerável e oscilou 
entre „poluição pesada‟ e „poluição severa‟, o governo 
apontou o bacon como culpado.”, quantas outras palavras 
obrigatoriamente deverão ser flexionadas para o plural a 
fim de se manter a CORRETA concordância da frase? 
 
a) Uma. 
b) Duas. 
c) Três. 
d) Quatro. 
e) Cinco. 
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19) Quanto às classes de palavras, assinalar a alternativa 
que apresenta a CORRETA classificação dos termos 
sublinhados em “Depois que o índice de qualidade do ar 
ultrapassou o tolerável e oscilou entre „poluição pesada‟ e 
„poluição severa‟...”, respectivamente: 
 
a) Preposição - preposição - preposição. 
b) Advérbio - contração - advérbio. 
c) Conjunção - preposição - advérbio. 
d) Preposição - advérbio - conjunção. 
e) Advérbio - preposição - preposição. 
 

20) Ao se passar a frase “O governo chinês culpou 
inocentes.” para a voz passiva analítica, ter-se-á a 
seguinte forma verbal: 
 
a) Culparam-se. 
b) Serão culpados. 
c) Culpar-se-ão. 
d) Foram culpados. 
e) Estão sendo culpados.  
  

INFORMÁTICA 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

21) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
A impressora é um dispositivo _________ de _________ 
do computador. 
 
a) periférico - entrada 
b) software - saída 
c) periférico - saída 
d) software - entrada 
e) acessório - entrada  
 

22) No Word 2010, conforme a imagem abaixo, assinalar 
a alternativa que apresenta uma das funções apontadas 
pelas setas: 1 - Régua, 2 - Layout da Página e 3 - Arquivo, 
respectivamente: 
 

 
 
a) Alinhar linhas, colocação de margens e hifenização. 
b) Alinhar linhas, inserir tabelas e inserir nota de rodapé.  
c) Medir o espaço, inserir citação e inserir nota de rodapé. 
d) Alinhar colunas, colocação de margens e abrir novo 

documento. 
e) Alinhar colunas, formatação de fontes e abrir novo 

documento. 
 

23) São tipos de transição de slides em uma apresentação 
do PowerPoint: 
 
a) Esmaecer, piscar e xadrez.  
b) Pintar, sair e esmaecer. 
c) Empurrar, sair e xadrez. 
d) Cobrir, descobrir e sair. 
e) Janelas, barras e pássaros. 
 

24) Assinalar a alternativa que apresenta a opção que liga 
CORRETAMENTE a extensão à sua função: 
 
a) RAR - Salvar filmes. 
b) WMA - Compactar mídia. 
c) ZIP - Mídia removível. 
d) PDF - Documentos sem formatação. 
e) EXE - Arquivo executável. 
 

25) Um dos principais recursos do Excel é o 
autopreenchimento para copiar qualquer fórmula criada. 
Para isso, basta criar a primeira fórmula na célula 
desejada e em seguida: 
 
a) Copiar e colar para as outras células. 
b) Substituir a fórmula pelo símbolo = nas outras células. 
c) Clicar na opção autopreencher e, em seguida, na 

célula.  
d) Escrever a mesma fórmula na barra superior. 
e) Clicar sobre a célula, o canto inferior direito, e arrastar 

para copiar para outros itens da lista. 
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26) A figura abaixo apresenta a tela de formatação de 
fonte do Word 2007. Se essa seleção for aplicada ao texto 
“Corpo”, qual será o resultado? 
 

 
 
a) Corpo 

b) CORPO 
c) Corpo 
d) Corpo 
e) Corpo 
 

27) No Excel 2007 foram digitadas as idades de quatro 
irmãs e, em seguida, uma fórmula foi digitada na célula B6 
para calcular a média de suas idades. Assinalar a 
alternativa que apresenta uma das fórmulas que calcula 
CORRETAMENTE o valor da média das idades das irmãs: 
 

 
 
a) =MÉDIA(B2:B5) 
b) =B2+B3+B4+B5/4 
c) SOMA(B2:B5) 
d) =(B2:B5)/2 
e) MÉDIA(B2:B5) 
 

28) Em conformidade com o CERT.BR, é necessário que 
os serviços disponibilizados e as comunicações realizadas 
pela Internet garantam alguns requisitos básicos de 
segurança, como:  
 
I - Permitir que uma entidade se identifique, ou seja, diga 

quem ela é. 
II - Verificar se a entidade é realmente quem ela diz ser. 
III - Evitar que um recurso esteja disponível sempre que 

necessário. 
IV - Proteger uma informação contra acesso não 

autorizado. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens I, II e IV. 
e) Todos os itens. 
 

29) No Internet Explorer 11, é possível habilitar a 
Navegação InPrivate, utilizando o menu Ferramentas. 
Outra forma, é utilizar o atalho de teclado:  
 
a) Ctrl+J 
b) Ctrl+Shift+P 
c) Ctrl+Shift+Del 
d) Ctrl+U 
e) Alt+F1 
 

30) Considerando-se a barra de tarefas do Windows 7, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) É possível personalizar a barra de tarefas de acordo 

com as preferências do usuário.  
(---) A área de notificação, que inclui um relógio e ícones 

que comunicam o status de determinados programas 
e das configurações do computador.  

(---) Quando uma janela está ativa (seu botão da barra de 
tarefas aparece realçado), o clique no botão 
correspondente minimiza a janela. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
e) C - E - C. 
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LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

31) Conforme a Constituição Federal, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O Poder Legislativo é exercido somente pela Câmara 

dos Deputados.  
(---) Cada Estado e o Distrito Federal elegerão dois 

Senadores, com mandato de oito anos.  
(---) Cada Senador será eleito com um suplente. 
 
a) E - E - E. 
b) C - E - E. 
c) C - C - E. 
d) C - E - C. 
e) C - C - C. 
 

32) Segundo o Decreto nº 7.508/11, para assegurar ao 
usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às 
ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde 
(SUS), caberá aos entes federativos, além de outras 
atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões 
Intergestores: 
 
I - Garantir a transparência, a parcialidade e a inequidade 

no acesso às ações e aos serviços de saúde. 
II - Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços 

de saúde. 
III - Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde. 
IV - Ofertar regionalmente as ações e os serviços de 

saúde. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

33) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 
ao seu pleno exercício. 

(---) 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. 

(---) A iniciativa privada não poderá participar do SUS. 
 
a) C - C - E. 
b) E - C - E. 
c) C - E - E. 
d) E - C - C. 
e) C - E - C. 
 

34) Segundo a Portaria nº 1.271/14, marcar C para as 

afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:  
 
(---) Notificação compulsória imediata é a realizada em até 

sete dias, a partir do conhecimento da ocorrência de 
doença ou agravo. 

(---) Notificação compulsória negativa é a realizada em até 
30 dias, a partir do conhecimento da ocorrência de 
doença ou agravo. 

(---) A notificação compulsória imediata deve ser realizada 
pelo profissional de saúde ou responsável pelo serviço 
assistencial que prestar o primeiro atendimento ao 
paciente, em até 24 horas desse atendimento, pelo 
meio mais rápido disponível.  

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) C - C - C. 
d) E - C - C. 
e) C - E - E. 
 

35) Em conformidade com a Portaria nº 2.488/11, em 
relação à Atenção Básica, analisar os itens abaixo: 
 
I - É desenvolvida por meio de práticas de cuidado e 

gestão, democráticas e participativas. 
II - É dirigida a populações de territórios indefinidos, pelas 

quais assume a responsabilidade sanitária. 
III - Ocorre sob a forma de trabalho em equipe. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
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36) De acordo com a Lei Orgânica do Município, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O território do Município não poderá ser dividido em 

distritos. 
(---) A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria 

de bairro, enquanto as sedes dos distritos têm a 
categoria de cidade. 

(---) Constituem bens do Município todas as coisas móveis 
e imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertencem.  

 
a) C - E - C. 
b) E - E - C. 
c) E - C - C. 
d) C - C - E. 
e) C - E - E. 
 

37) Em conformidade com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, a vacância do cargo 
decorrerá de: 
 
I - Readaptação. 
II - Reversão. 
III - Reintegração. 
IV - Recondução. 
 
Estão CORRETOS: 
  
a) Somente os itens II e IV. 
b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Somente os itens I e IV. 
e) Todos os itens. 
 

38) Conforme o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
do Município, a respeito do exercício da função de 
confiança, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Será tornada sem efeito a designação do servidor que 

não entrar no exercício da função gratificada no prazo 
de 10 dias a contar da publicação do ato de investidura. 

b) A função gratificada não poderá ser criada em paralelo 
com o cargo em comissão. 

c) A designação para o exercício da função gratificada 
será sempre cumulativa com o cargo em comissão. 

d) O valor da função gratificada não poderá ser percebido 
cumulativamente com o vencimento do cargo de 
provimento efetivo. 

e) A função de confiança a ser exercida, exclusivamente 
por servidor público efetivo, poderá ocorrer sob a forma 
de função gratificada. 

 

39) De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores 
Públicos do Município, após cada período de 12 meses de 
vigência da relação entre o Município e o servidor, terá 
este direito a férias, na seguinte proporção: 
 
I) 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço 

mais de cinco vezes. 
II) 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas. 
III) 20 dias corridos, quando houver tido de 20 a 25 faltas. 
IV) 15 dias corridos, quando houver tido de 15 a 30 faltas. 
 
Estão CORRETOS:  
 
a) Somente os itens III e IV. 
b) Somente os itens I, II e III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 
 

40) De acordo com o Código Municipal de Saúde, é o 
parecer baseado em parâmetros estabelecidos neste 
Código, normas técnicas especiais, legislação vigente ou 
em parâmetros de conhecimento técnico 
internacionalmente reconhecido. Trata-se da definição de: 
  
a) Dispensação. 
b) Critério da autoridade sanitária. 
c) Autorização. 
d) Análise fiscal. 
e) Aprovação. 
 

41) Conforme o Código Municipal de Saúde, são 
consideradas autoridades municipais de vigilância à 
saúde: 
 
I - O Secretário de Saúde, Bem Estar Social e Meio 

Ambiente. 
II - O Diretor do Departamento de Saúde. 
III - O Diretor do Departamento de Vigilância à Saúde, 

seus técnicos e fiscais. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
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42) De acordo com o Código de Ética Profissional, a 
respeito das responsabilidades e deveres das relações 
com a pessoa, família e coletividade, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Prestar informações inadequadas à pessoa, família e 

coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e 
intercorrências acerca da assistência de enfermagem. 

b) Desrespeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do 
ser humano, em todo seu ciclo vital, inclusive nas 
situações de morte e pós-morte. 

c) Garantir a continuidade da assistência de enfermagem 
em condições que ofereçam segurança, mesmo em 
caso de suspensão das atividades profissionais 
decorrentes de movimentos reivindicatórios da 
categoria. 

d) Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade 
em casos de emergência, epidemia e catástrofe, 
pleiteando vantagens pessoais.  

e) Prestar assistência de enfermagem com discriminação. 
 

43) Em relação às doenças parasitárias e infecciosas, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A cisticercose humana por ingestão de ovos de Taenia 

saginata não ocorre ou é extremamente rara. 
b) As hantaviroses são antropozoonoses bacterianas 

agudas transmitidas por roedores. 
c) A escabiose, causada pelo Scabius scabiei, é uma 

antropozoonose. 
d) A fibrose de Katayama e a febre de Symmers são 

achados característicos da esquistossomose. 
e) Nenhuma das alternativas acima está correta. 
 

44) Em relação à metformina, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Reduz os níveis de triglicerídeos e LDL. 
(---) Aumenta o nível de HDL. 
(---) Apresenta melhoras para o indivíduo com história 

prévia de acidose láctica e na insuficiência renal, 
melhorando tais quadros. 

 
a) C - C - C.  
b) E - C - C.  
c) C - E - E.  
d) E - C - E. 
e) C - C - E. 
 

45) Assinalar a alternativa que apresenta a nomenclatura 
CORRETA para ruídos musicais ou sussurrantes 
decorrentes da passagem do ar por vias aéreas 
estreitadas; os ruídos são auscultados tanto na inspiração 
quanto na expiração, frequentemente associados à asma 
e broncoconstrição: 
 
a) Roncos. 
b) Subcreptantes. 
c) Sibilos. 
d) Atrito pleural. 
e) Cornagem. 
 

46) De acordo com os cuidados domiciliares que se deve 
ter para reduzir a probabilidade de um episódio de dor 
anginosa, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Evitar exercício isométrico.  
(---) Instruir o paciente que os extremos de temperatura 

podem induzir a dor anginosa. 
(---) Ingerir uma dieta rica em LDL. 
 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) C - C - E. 
 

47) Considerando-se CALIL e PARANHOS, a base da 
terapia do choque hipovolêmico é o restabelecimento do 
volume intravascular. Quanto às soluções utilizadas, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Cristaloides. 
(2) Coloides. 
(3) Fármacos vasoativos.  
 
(---) Sua indicação é pertinente quando a reposição 

volêmica já está ajustada, mas o paciente persiste 
com hipotensão.  

(---) Substâncias dissolvidas em soluções de alto peso 
molecular para produzir um efeito osmótico. 

(---) Soluções que possuem o elemento sódio (Na+) como 
partícula ativa. Apresentam-se como soluções 
isotônicas e hipertônicas. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 3 - 1 - 2. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

48) A ausculta dos sons da fala (ressonância vocal) é 
realizada para determinar se o frêmito tátil é normal. A 
ausculta é feita enquanto o paciente fala, e geralmente 
revela sons abafados e indistintos, quase sempre mais 
altos na região medial, sobre as grandes vias aéreas, e 
diminui nas direções periféricas dos pulmões. Com base 
nisso, assinalar a alternativa que apresenta a 
nomenclatura utilizada para a modificação da qualidade 
do som da letra “i” para “a” de forma anasalada: 
 
a) Afonia. 
b) Egofonia. 
c) Neutrofonia. 
d) Broncofonia. 
e) Pectorilóquia sussurrada. 
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49) A coleta de tecido para exame laboratorial é feita por 
biópsia. Com base nisso, assinalar a alternativa que NÃO 
apresenta o cuidado necessário com coleta e transporte 
de tecidos: 
 
a) Coletar sob condição asséptica. 
b) Colocar em frasco estéril. 
c) Pode ser utilizado frasco com solução salina 0,89%. 
d) Pode ser utilizado frasco com solução formalina. 
e) Coletar o material do local infeccioso. 
 

50) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta os fatores 
desencadeantes de necrose tubular aguda no paciente 
receptor durante o pós-operatório de transplante renal: 
 
a) Hidratação inadequada. 
b) Doador obeso. 
c) Doador portador de diabete mellitus. 
d) O não uso de manitol no transoperatório. 
e) Anastomose com tempo prolongado. 
 

51) São drogas vasoativas pertencentes à categoria dos 
agentes simpatomiméticos, EXCETO: 
 
a) Noradrenalina. 
b) Dopamina. 
c) Dopexamina. 
d) Fenilefrina. 
e) Fentolamina. 
 

52) Considerando-se CINTRA, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Capmometria. 
(2) Capnografia. 
(3) Espectrofotometria.  
 
(---) A medida de gás carbônico no final da expiração.  
(---) Medidas quantitativas através dos comprimentos de 

ondas de luz, as quais são absorvidas e transmitidas 
diretamente por uma espécie de substância.  

(---) Registro do gás carbônico no final da expiração. 
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 3 - 1 - 2. 
 

53) Assinalar a alternativa que apresenta alteração 
eletrolítica hipocalemia: 
 
a) Déficit de sódio no líquido extracelular. 
b) Déficit de potássio. 
c) Déficit de cálcio. 
d) Déficit de magnésio. 
e) Déficit de fósforo. 
 

54) Em relação ao desenvolvimento infantil, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Entre o 2º e o 5º mês de idade, a fontanela posterior 

se fecha. 
(---) Aos seis meses de idade, a criança senta sem apoio. 
(---) Do 3º ao 9º mês de idade, ocorre a fase simbiótica. 
(---) A cor do olho torna-se permanente no 5º mês de 

idade. 
 
a) C - C - E - E. 
b) E - E - C - C. 
c) E - C - E - C. 
d) C - E - C - E. 
e) E - C - C - E. 
 

55) São drogas vasodilatadoras, EXCETO: 
 
a) Metarominol. 
b) Óxido nítrico. 
c) Nitroglicerina. 
d) Hidralazina. 
e) Nitroprussiato de sódio. 
 

56) Em relação à acidose respiratória, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Ocorre por redução de gás carbônico em decorrência 

de insuficiência respiratória por hipoventilação alveolar. 
b) Ocorre por retenção de gás carbônico em decorrência 

de insuficiência respiratória por hipoventilação alveolar. 
c) Ocorre por redução de gás carbônico em decorrência 

de insuficiência respiratória por hiperventilação alveolar. 
d) Ocorre por retenção de gás carbônico em decorrência 

de insuficiência respiratória por hiperventilação alveolar. 
e) Ocorre por retenção de oxigênio em decorrência de 

insuficiência respiratória por hipoventilação alveolar. 
 

57) Sobre as fórmulas polimétricas para dietas enterais, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) São formulações elaboradas para patologias 

específicas. 
b) Utilizadas em casos de insuficiência renal aguda ou 

crônica. 
c) Compostas por nutrientes de baixo peso molecular. 
d) Compostas de macronutrientes; nutricionalmente 

completas. 
e) Indicadas para encefalopatia hepática. 
 

58) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta os fatores 
contribuintes para hipovolemia absoluta: 
 
a) Reposição inadequada de perdas essenciais. 
b) Desidratação deliberada pelo uso de manitol. 
c) Diurese osmótica secundária a hiperglicemia. 
d) Estancação incompleta de sangramentos. 
e) Choque neurogênico. 
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59) Segundo as orientações de enfermagem para o 
controle dos sistemas de drenagem torácica, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Quando se usa a aspiração nos sistemas de 

drenagem torácica com selo d’água, enche-se a 
câmara de controle da aspiração com água 
esterilizada até o nível de 20cm ou conforme o 
prescrito. Nos sistemas sem selo d’água, posiciona-se 
o botão do regulador no nível de aspiração 
apropriado.  

(---) “Ordenhar” suavemente o equipo na direção da 
câmara de drenagem, quando necessário.  

(---) Ao desligar-se a aspiração a seco, aumentar a 
ventilação manual de alta positividade e avaliar para 
uma elevação no nível de água da câmara com selo 
d’água. 

 
a) C - C - E.  
b) E - C - C.  
c) C - E - E.  
d) E - C - E. 
e) C - C - C. 
 

60) Considerando-se a anamnese e o exame físico do 
paciente, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Sinal de Torres-Homem. 
(2) Sinal de Gordon. 
(3) Sinal de Courvoisier-Terrier. 
 
(---) Compressões na panturrilha. 
(---) Vesícula biliar palpável indolor. 
(---) Percussão hepática. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 3 - 1 - 2. 
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