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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA . 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 
DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 
 
QUESTÃO 01 
A inflamação é uma resposta do tecido à agressão, com o envolvimento de vasos sanguíneos, componentes 
do sangue e células locais que se concentram para destruir os agentes agressores e propiciar a recuperação. 
Qual das afirmativas abaixo apresenta relação INCORRETA  entre o sinal/sintoma da inflamação e o 
mecanismo fisiológico que o causa? 
A) Calor: relaciona-se à diminuição do fluxo sanguíneo local. 
B) Dor: relaciona-se ao estímulo das terminações nervosas locais pelo exsudato inflamatório. 
C) Rubor: relaciona-se a um maior fluxo sanguíneo, o que causa a vermelhidão da pele no local. 
D) Edema: relaciona-se ao exsudato inflamatório, também chamado de tumor. 
 

QUESTÃO 02 
De acordo com a Portaria n.º 2.488, de 21 de outubro de 2011, a Atenção Básica caracteriza-se por um 
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, com o objetivo de desenvolver uma atenção 
integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de 
saúde das coletividades. A afirmativa que expressa, de forma completa, os princípios da Atenção Básica é: 
A) Promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de 

danos e manutenção da saúde. 
B) Universalidade, acessibilidade, vínculo, continuidade do cuidado, integralidade da atenção, 

responsabilização, humanização, equidade e participação social. 
C)  Universalidade, acessibilidade, equidade e integralidade. 
D) Promoção, prevenção, reabilitação e atenção à saúde. 
 

QUESTÃO 03 
A respeito do processamento de artigos hospitalares, analise as afirmativas abaixo e assinale (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas. 
I - Independentemente do processo a ser submetido, todo artigo deverá ser considerado como 

“contaminado”, sem levar em consideração o grau de sujidade presente. 
II - Os passos sequenciais do processamento de artigos devem ser: a limpeza ou descontaminação, 

desinfecção e/ou esterilização ou estocagem, conforme o objetivo de uso do artigo. 
III  - Para que a remoção da sujidade ou matéria orgânica não se constitua risco à pessoa que os manuseia e 

ao local onde essa limpeza ou descontaminação é realizada, é imprescindível o uso de EPI 
(Equipamento de Proteção Individual). 

Marque a alternativa CORRETA . 
A) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 04 
Quanto aos objetivos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, todas as alternativas 
abaixo estão relacionados ao Planejamento Familiar, EXCETO 
A) Ampliar e qualificar a atenção ao planejamento familiar, incluindo a assistência à infertilidade. 
B) Garantir a oferta de métodos anticoncepcionais para a população em idade reprodutiva. 
C) Ampliar o acesso e qualificar a atenção clínico- ginecológica na rede SUS. 
D) Estimular a participação e inclusão de homens e adolescentes nas ações de planejamento familiar. 
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QUESTÃO 05 
A abordagem sindrômica das DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis) visa a facilitar a identificação e 
manejo adequado das mesmas. Para isso, utiliza-se de fluxogramas que contêm as informações básicas 
necessárias ao manejo dos pacientes. Qual das situações abaixo pode ser considerada como quadro de 
entrada para o fluxograma de abordagem dos corrimentos vaginais? 
A) Somente paciente com presença de corrimento detectada pelo profissional de saúde. 
B) Somente paciente com presença de corrimento detectada pelo profissional de saúde associada à queixa 

de dor pélvica. 
C) Pacientes com queixa de corrimento vaginal, ou presença de corrimento detectada pelo profissional de 

saúde. 
D) Pacientes com queixa de corrimento vaginal quando associado à presença de ulceração genital. 
 

QUESTÃO 06 
Todas as alternativas abaixo são tratamentos possíveis para a infecção por Tricomoníase, EXCETO 
A) Fluconazol de 150 mg, VO, dose única. 
B) Tinidazol 2 g, VO, dose única. 
C) Secnidazol 2 g, VO, dose única. 
D) Metronidazol 500 mg, VO, de 12/12 horas, por 7 dias. 
 

QUESTÃO 07 
De acordo com Brasil (2006) – Cadernos de Atenção Básica n.º 15 - Hipertensão Arterial Sistêmica – fazem 
parte das atribuições do Enfermeiro como membro da equipe básica de saúde, EXCETO 
A) Solicitar, durante a consulta de enfermagem, os exames mínimos estabelecidos nos consensos e 

definidos como possíveis e necessários pelo médico da equipe. 
B)  Repetir a medicação de indivíduos controlados e sem intercorrências. 
C) Encaminhar às unidades de referência secundária e terciária as pessoas que apresentam hipertensão 

arterial grave e refratária ao tratamento, com lesões importantes em órgãos-alvo, com suspeita de causas 
secundárias e aqueles que se encontram em estado de urgência e emergência hipertensiva. 

D) Estabelecer, junto à equipe, estratégias que possam favorecer a adesão (grupos de hipertensos e 
diabéticos).  

 

QUESTÃO 08 
Com relação ao procedimento para verificação da pressão arterial, marque a alternativa CORRETA. 
A) A largura da bolsa de borracha do manguito deve ser igual à medida da circunferência do braço. 
B) Recomenda-se que a medida da pressão arterial em gestante seja feita na posição sentada. 
C) Determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som (fase I de Korotkoff). 
D) Se necessário, realizar novas medidas, esperar, no mínimo, 4 minutos. 
 

QUESTÃO 09 
Ao completar seis meses de idade, uma criança é levada à unidade de saúde para vacinação. Se seu esquema 
vacinal está completo, que vacinas devem ser administradas nessa data, de acordo com o Calendário 
nacional de Vacinação (BRASIL, 2014)? 
A) Vacina Penta (3.ª dose); esquema sequencial VIP-VOP (3.ª dose com VIP); vacina Pneumocócica 10 - 

valente (3.ª dose). 
B) Vacina Penta (3.ª dose); esquema sequencial VIP-VOP (3.ª dose com VOP); vacina Pneumocócica 10 - 

valente (3.ª dose). 
C) Vacina Penta (3.ª dose); Rotavírus humano (2.ª dose); vacina Pneumocócica 10 – valente (3.ª dose). 
D) Esquema sequencial VIP-VOP (3.ª dose com VOP); vacina Pneumocócica 10 – valente  (3.ª dose). 
 

QUESTÃO 10 
Qual dos quadros infecciosos abaixo representa o mais frequente durante a gravidez? 
A) Infecção do trato urinário. 
B) Infecção respiratória bacteriana. 
C) Pielonefrite. 
D) Vaginose bacteriana. 
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QUESTÃO 11 
Qual das afirmativas abaixo NÃO representa uma função da Atenção Básica, como parte da RAS (Rede de 
Atenção à Saúde)? 
A) Acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das RAS. 
B) Organizar as necessidades de saúde da população em relação aos outros pontos de atenção à saúde. 
C) Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e 

capilaridade. 
D) Desenvolver ações e articular instituições para formação e garantia de educação permanente aos 

profissionais de saúde das equipes. 
 

QUESTÃO 12 
Para Brasil (2006), Atenção Domiciliar é um conjunto de ações realizadas por uma equipe interdisciplinar 
no domicílio do usuário/família, a partir do diagnóstico da realidade em que está inserido, de seus potenciais 
e limitações. Sobre a Atenção Domiciliar, assinale (V) para as afirmativas Verdadeiras e (F) para as falsas. 
I - A Atenção Domiciliar integra duas modalidades específicas, a Internação Domiciliar e a Assistência 

Domiciliar. 
II - A Assistência Domiciliar deve ser desenvolvida por uma equipe ligada a um hospital. 
III  - A Atenção Básica/Saúde da Família é responsável por uma pessoa em Internação Domiciliar. 
Marque a alternativa CORRETA . 
A) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
B) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 13 
A antropometria é muito útil para o diagnóstico nutricional dos idosos. No entanto, algumas peculiaridades 
relacionadas às alterações fisiológicas do processo de envelhecimento devem ser avaliadas criteriosamente, 
para que se possa distingui-las da desnutrição. Em qual das alternativas abaixo a alteração fisiológica está 
CORRETAMENTE relacionada à sua causa? 
A) O peso pode diminuir com a idade, porém, com variações segundo o sexo. Essa diminuição está 

relacionada à compressão vertebral, à mudanças nos discos intervertebrais, à perda do tônus muscular e 
a alterações posturais. 

B) Alterações no peso em decorrência da osteoporose. 
C) O declínio da altura é observado com o avançar da idade, em decorrência da redução do conteúdo da 

água corporal e da massa muscular, sendo mais evidente no sexo masculino. 
D) Redução da massa muscular devido à sua transformação em gordura intramuscular, o que leva à 

alteração na elasticidade e na capacidade de compressão dos tecidos. 
 

QUESTÃO 14 
“ A Dengue, atualmente, é a mais importante arbovirose que afeta o ser humano, constituindo-se em sério 
problema de saúde pública no mundo” (BRASIL, 2009). Sobre a Dengue, marque a alternativa CORRETA. 
A) O período de incubação da doença varia de 1 a 3 dias. 
B) A prova do laço, que pode ser realizada com garrote ou torniquete, é importante para o diagnóstico da 

febre hemorrágica da dengue. 
C) A transmissão se faz pela picada dos mosquitos Ae. aegypti, no ciclo: ser humano – Ae. Aegypti- cão 

doméstico – Ae. Aegypti – ser humano. 
D) As principais doenças a serem consideradas no diagnóstico diferencial da Dengue Clássica são: gripe, 

rubéola, sarampo e outras infecções virais, bacterianas e exantemáticas. 
 

QUESTÃO 15 
De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação (Brasil, 2014), a primeira dose da vacina contra o HPV 
foi recomendada para adolescentes do sexo feminino, com idade entre 11 e 13 anos. A segunda e terceira 
doses dessa vacina devem ser aplicadas, respectivamente: 
A) Após 6 e 12 meses da primeira dose. 
B) Após 6 e 60 meses da primeira dose. 
C) Após 2 e 4 meses da primeira dose. 
D) Após 4 e 18 meses da primeira dose. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO : Leia com atenção o texto abaixo para responder às questões que se seguem. 

 
O grande apagão 

 

Sempre me impressionou o tabu que envolve algumas palavras. Por muito tempo palavrões 
pronunciados em outro idioma apareciam nas legendas de nossos cinemas e TV substituídos  por 
reticências, ou numa tradução mais branda, enquanto na tela se desenrolavam cenas então ditas “fortes”. 
Hoje pouca coisa seria considerada imprópria, pois a qualquer hora do dia crianças ligam a TV e, a não ser 
que haja algum adulto presente propondo algo mais divertido, assistem a cenas tórridas. A intimidade 
pessoal vem sendo tão banalizada que pouca coisa nos choca – ou escondemos isso para que não pareçamos 
antiquados? 

Voltando aos tabus verbais: procuramos evitar o nome de certas enfermidades que nos assustam, 
como se, pronunciadas, elas pudessem nos contaminar. O Diabo tem centenas de apelidos – um dos 
encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, é ver os nomes que lhe dão, 
sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros: é a poderosa e colorida imaginação do povo, 
criativa como a das crianças. 

Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os 
malditos, como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, 
pela incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país. 

“Recessão”, como mencionada (logo corrigida) pelo ministro da Fazenda, poderia ter uma conotação 
positiva, com o significado de controlar para arrumar, e depois refazer a casa, buscando o bem real de seus 
moradores – até onde isso interessa ao Estado. 

Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 
oceano onde estamos ancorados, raspando as areias e ameaçando ali ficar: estimulou com 
veemência o consumo, deixando multidões inadimplentes ou gravemente endividadas. Tratou adversários de 
maneira abominável, iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das 
nossas estruturas públicas e a fragilidade dos nossos valores morais. 

Volto a mencionar algumas mazelas, além de água e energia: o caos na educação (vejam as redações 
do Enem e o desinteresse pela melhor qualificação do ensino), que deveria obter os maiores investimentos, 
pois é onde tudo começa: posso tomar banho frio e enxergar à luz de velas, mas preciso de uma cabeça 
instruída para decidir minha vida e a do meu país. 

Lembro o precaríssimo saneamento, a segurança falida, as leis ineficientes e a impunidade que 
causam uma carnificina diária; a situação da saúde é criminosa; os meios de transporte atormentam as 
pessoas e entravam a economia; a comunicação corre o risco de ser controlada; e relações internacionais 
inadequadas nos afastam dos países adiantados (lembrem que a diplomacia leva a imagem do país). 

Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente. Seriam 
necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está. Esperemos que, apesar dos problemas 
(não sabemos da missa nem dezoito avos), ele não desista, a fim de que este povo não seja mais massacrado, 
e a nação não passe vexames iguais ao exemplo que cito aqui: como muitas entidades públicas no Brasil, 
várias embaixadas brasileiras estão com as contas atrasadas. O governo não lhes envia os recursos 
essenciais, elas precisam economizar energia e água, não pagam a funcionários e fornecedores, falta papel 
para as impressoras – logo até o papel higiênico será uma preciosidade. 

Não sou pessimista, mas de um realismo moderado. Enquanto os responsáveis por essa escandalosa 
situação não tiverem a coragem de encarar a realidade, assumir e consertar seus malfeitos com honestidade 
e firmeza, continuaremos uma nação avestruz, com as ignorantes cabeças escondidas na areia. E não 
conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral. 

(LUFT, Lya. O grande apagão. Revista Veja. p. 23, 4 de fevereiro de 2015.) 
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QUESTÃO 16 
Todos os recursos de argumentação foram usados pela autora na construção do texto, EXCETO 
A) Intertextualidade. 
B) Interrogação. 
C) Dados estatísticos. 
D) Linguagem figurada. 
 

QUESTÃO 17 
Ao longo do texto, verifica-se o uso da linguagem metafórica como recurso de expressão. Assinale a 
alternativa em que NÃO se observa esse uso. 
A)  “Empenhado numa batalha feroz pela manutenção do poder, o governo nos arrastou a este fundo de 

oceano...” (Linhas 21-22) 
B)  “... de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas públicas e a fragilidade dos 

nossos valores morais.” (Linhas 24-25) 
C)  “Sozinho, o ministro Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” (Linha 34) 
D)  “Seriam necessários muitos competentes como ele para consertar o que aí está.” (Linhas 34-35) 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho:  
“Atualmente, ao menos nos escalões do governo, “recessão”, “apagão” e “racionamento” são os malditos, 
como se, mascarados por eufemismos, eles não fossem o flagelo real de empresas e indivíduos, pela 
incompetência ou interesses políticos das autoridades responsáveis (que vinham sendo avisadas), 
provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas estruturais 
pelo país.” (Linhas 13-17) 
Tendo em vista o contexto em que foi empregada, a palavra eufemismo é um recurso de expressão que 
significa o uso de 
A) expressões mais grosseiras.  
B) palavras mais brandas. 
C) termos técnicos. 
D) vocábulos coloquiais. 
 

QUESTÃO 19 
O termo “apagão” é usado reiteradamente no texto tanto com sentido denotativo, como com sentido 
conotativo. Marque a alternativa em que se verifica o uso desse termo com sentido denotativo. 
A) “O grande apagão” ( Título) 
B)  “... provocando a falta de água e os apagões elétricos, dentro de todo um quadro seriíssimo de falhas 

estruturais pelo país.” (Linhas 16-17) 
C)  “E não conseguiremos dar um passo à frente: será o escuro do apagão geral.” ( Linhas 43-44) 
D)  “... iludiu o povo com promessas vãs, de muitas maneiras colaborou para o apagão das nossas estruturas 

públicas...” (Linhas 24-25)   
 

QUESTÃO 20 
Entre os problemas sociais brasileiros apontados pela autora, NÃO se encontra: 
A) educação. 
B) saúde. 
C) moradia. 
D) transporte. 
 

QUESTÃO 21 
Considere o trecho: “Sozinho, o ministro  Joaquim Levy será um curativo sobre um imenso corpo doente.” 
(Linha 34) Nesse trecho, a autora aponta, EXCETO 
A) a falta de preparo do ministro. 
B) a necessidade de competência coletiva. 
C) A importância de um trabalho em equipe. 
D) a ineficácia da competência solitária do ministro. 
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QUESTÃO 22 
Através de seus argumentos sobre a situação do Brasil, a autora revela-se, EXCETO  
A) realista. 
B) crítica. 
C) indignada. 
D) pessimista. 
 

QUESTÃO 23 
Considere o trecho:  “... um dos encantos na minha obra predileta, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães 
Rosa, é ver os nomes que lhe dão, sobretudo no interior, de “Coisa Ruim”, “Renegado” e outros...”  
(Linhas 9-11) 
Todos os termos abaixo correspondem ao referente “lhe”, negritado no trecho acima, EXCETO 
A) “Diabo. 
B) “Coisa ruim”. 
C) “Renegado” 
D) Guimarães Rosa. 
 

QUESTÃO 24 
As alternativas abaixo apresentam ações realizadas pelo governo para manter-se no poder, EXCETO 
A) Cumpriu promessas de campanha. 
B) Estimulou o consumismo. 
C) Desrespeitou adversários políticos. 
D) Enganou o povo. 
 

QUESTÃO 25 
Entre as consequências das ações do governo para manter-se no poder, NÃO se encontra:  
A) Inadimplência de milhares de brasileiros. 
B) Fortalecimento da economia. 
C) Endividamento de multidões. 
D) Agravamento de problemas sociais. 
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