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INSTRUÇÕES
01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

distribuídas: 03 de Língua Portuguesa, 02 de Matemática, 02 de
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 21 de Conhecimentos Específicos.
A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da
folha de respostas.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto,
permitidas perguntas aos fiscais.
A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos
durante sua realização.
Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer
sistema de comunicação.
Em cada questão, há somente uma resposta correta.
A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal.
O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala,
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova.
O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de
decorridas 02 (duas) horas do início da prova.
Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma:
a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos;
b) assine no local indicado;
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta
azul-escuro, o campo correspondente à única alternativa que considera correta em
cada questão.
d) não a amasse nem dobre.

ATENÇÃO:
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta.
• Preencha assim:
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LÍNGUA
PORTUGUESA
Texto base para as questões 01 a 03.

NUVENS ESCURAS NO
HORIZONTE
A incidência de eventos climáticos
extremos vem se intensificando ano
após ano em todo o mundo. Em
alguns países, como nos Estados
Unidos, vêm ocorrendo picos de frio
e calor em intensidade fora do
comum.
No Brasil, segundo os noticiários, em
torno de 20% dos municípios
encontram-se
em
estado
de
emergência
ou
de
calamidade
pública. A maioria desses municípios,
principalmente do Nordeste e do
Sudeste, sofrem com a falta de
chuva. Em outros municípios, com
destaque para os da região Sul, o
problema tem sido o excesso de
chuva, algumas vezes acompanhada
de granizo, e até tornado, como
ocorreu em Francisco Beltrão (PR).
Pesquisadores
alertam
para
a
necessidade de o país se preparar
para aprender a lidar com esses
fenômenos, pois eles tendem a ser
cada vez mais intensos e frequentes,
em decorrência do aquecimento
global.
Nuvens escuras no horizonte? Mais
do que antes, agora pode ser
tempestade. Mas pode também ser
terra seca, aridez, vida que se esvai

por falta de água, ou morte
antecipada pelo excesso de calor ou
de frio.
(Texto elaborado para esta prova.)

Questão
01)
“Pesquisadores
alertam para a necessidade de o país
se preparar para aprender a lidar
com
esses
fenômenos
[...]”.
Considere as palavras em destaque
nesse trecho e marque a seguir a
alternativa INCORRETA.
A) O uso da preposição separada do
artigo ocorre porque o termo
posterior à preposição é um
sujeito.
B) Se em vez de “de o” o autor
tivesse usado “do”, também
estaria correto do ponto de vista
da gramática normativa.
C) A combinação do “de” com o “o” é
comum na linguagem oral e nem
sempre está em desacordo com a
gramática normativa.
D) O artigo definido “o” acompanha e
determina o substantivo “país”,
compondo o sujeito de uma
oração.
E) O nome “necessidade” é que rege
a preposição “de” e não o termo
seguinte “o país”.

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 02) Considere o último
parágrafo do texto e marque a seguir
a alternativa INCORRETA.
A) O trecho “Mais do que antes,
agora pode ser tempestade” tem
por base a interpretação literal de
“Nuvens escuras no horizonte”.
B) A última frase do parágrafo/texto
fundamenta-se
no
sentido
figurado da expressão “Nuvens
escuras no horizonte”.
C) O parágrafo é incoerente por
apresentar, a partir de uma
mesma expressão, afirmações
que se contrapõem.
D) Ambas as respostas (duas últimas
frases) apresentam elementos
que podem ser decorrentes de
eventos climáticos extremos.
E) No trecho “que se esvai por falta
de água” tem-se uma oração
subordinada adjetiva restritiva.
Questão 03) “Em alguns países,
como nos Estados Unidos, vêm
ocorrendo picos de frio e calor em
intensidade
fora
do
comum.”
Considere a palavra em negrito
nesse trecho e julgue as afirmações
a seguir.
I. No infinitivo, é o verbo vir.
II. Está flexionado na 3ª pessoa do
plural.
III. Concorda com o sujeito “picos de
frio e calor”.
IV. Está flexionado no presente do
subjuntivo.
V. Forma uma locução verbal com
“ocorrendo”, que é o núcleo do
predicado verbal.

Marque a alternativa correta.
A) I, II, III, IV e V estão corretas.
B) Apenas I, IV e V estão corretas.
C) Apenas a V está incorreta.
D) Apenas II e III estão corretas.
E) Apenas a IV está incorreta.

MATEMÁTICA
Questão 04) Considerando as
operações
com
conjuntos
de
números, relacione as colunas e
depois assinale a sequência correta
nas alternativas a seguir:
1. União de conjuntos
2. Interseção de conjuntos
3. Conjunto diferença
( )

Seja A = {1, 2, 3, 4} e B =
{2, 4, 6} então A ∩ B = {2,
4}

( )

Seja A = {2, 3, 4} e B = {5,
6, 7} então A ∪ B = {2, 3, 4,
5, 6, 7}

( )

Seja A = {1, 2, 3, 4} e B =
{2, 3, 4} então A - B = {1}

Marque a alternativa correta.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 3
E) 2

–
–
–
–
–

2
1
2
1
3

–
–
–
–
–

3
3
1
2
1

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE.
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Questão 05) Uma escada de cinco
metros de comprimento está apoiada
em uma parede formando um ângulo
de noventa graus com o chão. A que
altura do chão o topo da escada toca
a parede no momento em que a base
da escada está a três metros da
parede?
A) Dois metros.
B) Três metros.
C) Quatro metros.
D) Cinco metros.
E) Seis metros.

CONHECIMENTOS
GERAIS
Questão 06) Em agosto de 2015, a
Presidente da República fez um apelo
a senadores para que não passassem
pelo
Senado
projetos
que
aumentassem os gastos do governo.
Em seu apelo, a que propostas a
Presidente fazia menção?
A) À proposta de aumento de 55%
aos técnicos-administrativos em
educação.
B) À proposta de reajuste de 90%
aos
servidores
ligados
ao
Judiciário.
C) À proposta de reajuste de 58%
aos
ministros
do
Supremo
Tribunal Federal – STF.
D) À proposta que vincula salários de
ministros do Supremo Tribunal
Federal – STF a 95% da
remuneração do(a) Presidente da
República.

E) À proposta que vincula salários de
procuradores de estado, delegados
e de integrantes da AdvocaciaGeral da União a 90,25% da
remuneração de ministros do
Supremo Tribunal Federal – STF.

Questão 07) Em julho de 2015, o
Banco Central informou que a energia
elétrica deve ter um reajuste de
43,4% em 2015 fechado. Sobre a
estimativa de alta no preço da energia
elétrica em 2015, julgue as afirmações
a seguir.
I. O custo de produção da eletricidade
vem aumentando, dentre outras
razões, em decorrência da queda
acentuada no armazenamento de
água
nos
reservatórios
das
principais hidrelétricas do país.
II. Para poupar água das represas, o
país vem usando mais termelétricas,
que geram energia mais cara.
III. Contribuiu para o atual aumento de
custos o plano anunciado pelo
governo ao final de 2012 e que
então levou à redução das contas de
luz em 20%.
IV. Após as eleições, os aumentos dos
preços administrados, entre eles o
da luz, que haviam sido represados
em 2014, foram liberados.

Assinale a alternativa correta.
A) Apenas I e II estão corretas.
B) Apenas I, II e IV estão corretas.
C) Apenas a I está correta.
D) Apenas a II está correta.
E) I, II, III e IV estão corretas.
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INFORMÁTICA
Questão 08) Considerando os
dispositivos de backup abaixo, qual
apresenta o dispositivo com maior
capacidade de armazenamento?
A) Pen drive 128GB
B) Pen drive 2048MB
C) HD externo de 500GB
D) DVD de 4.812MB
E) HD externo de 1TB

Questão 09) Considere o fragmento
abaixo de uma planilha do Microsoft
Excel 2013 em sua configuração
padrão. Se aplicarmos a fórmula
=CONT.NÚM(A1:B2), o resultado
será:

A) 27
B) 10
C) 17
D) 4
E) 8

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS
Questão
10)
O
aleitamento
materno é a estratégia isolada que
mais previne mortes infantis, além
de promover a saúde física, mental e
psíquica da criança e da mulher que
amamenta. Todas as alternativas a
seguir contemplam as estratégias da
Política Nacional de Promoção,
Proteção e Apoio ao Aleitamento
Materno, EXCETO:
A) Rede Amamenta Brasil.
B) Rede Internacional de Bancos de
Leite Humano.
C) Iniciativa Hospital Amigo da
Criança.
D) Proteção legal ao aleitamento
materno e mobilização social.
E) Monitoramento dos indicadores de
aleitamento materno.

Questão 11) Quais as vacinas
recomendadas para os adolescentes
entre 10 e 19 anos pelo Calendário
Nacional de Vacinação?
A) Hepatite B (a depender da
situação vacinal anterior), Febre
Amarela, Tríplice Viral, HPV e
Dupla Adulto.
B) Apenas Febre Amarela e Dupla
Adulto.
C) Hepatite
A, Febre Amarela,
Tríplice Viral e HPV;
D) Apenas HPV.
E) Pneumocócica
10v,
Febre
Amarela, HPV.
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Questão 12) Todas as alternativas a
seguir implicam em medicações
necessárias que se deve ter em
emergência
de
uma
parada
cardiorrespiratória (PCR), EXCETO:
A) Epinefrina, uma droga de ação
estimulante beta e alfa-adrenérgica
cujo
efeito
aumenta
a
excitabilidade miocárdica. Sempre
se deve administrar epinefrina pela
mesma via em que se administra
bicarbonato de sódio.
B) Atropina, sua ação principal é
parassimpaticolítica e atua sobre o
coração acelerando o ritmo de
descarga
do
nódulo
sinusal,
melhorando também a condução
cardíaca atrioventricular.
C) Lidocaína, antiarrítmico que eleva
também o limite de fibrilação.
D) Bicarbonato de sódio tem efeito
alcalinizante que corrige a acidose
metabólica produzida pela isquemia
tissular.
E) Naloxane, um antagonista opiáceo
e a sua utilização se restringe à
suspeita de superdosagem por
estes compostos como causa da
parada.
Questão 13) São células móveis do
sistema
protetor
do
organismo
formadas em parte na medula óssea
(granulócitos e monócitos) e em parte
nos gânglios linfáticos (linfócitos):
A) eritrócitos ou glóbulos vermelhos
ou hemácias.
B) medula óssea.
C) plaquetas.
D) sangue.
E) leucócitos ou glóbulos brancos.

Questão 14) Qual é o distúrbio
endócrino caracterizado pela lenta
progressão do hipofuncionamento da
tireoide,
acompanhada
de
sintomatologia
que
indica
a
insuficiência dessa glândula?
A) Hipotireoidismo.
B) Hipoglicemia.
C) Diabetes mellitus.
D) Hipertireoidismo.
E) Hiperglicemia.
Questão 15) A hemorragia na
gravidez é uma situação de urgência
que põe em risco a vida da mãe e a da
criança. Podem ocorrer pequenas
hemorragias que, conforme a causa e
o volume, inicialmente necessitarão de
observação. Dentre as alternativas a
seguir, uma NÃO apresenta cuidados
de enfermagem durante o tratamento
de qualquer hemorragia na gravidez.
Identifique-a.
A) Verificar sinais vitais para detectar,
o mais precocemente possível, o
início de um choque hemorrágico.
B) Observar
sinais
de
palidez,
sudorese, alteração no nível de
consciência, volume da perda
sanguínea, queixas da cliente,
diurese.
C) Realizar toque vaginal ou retal de
30 em 30 minutos.
D) Puncionar veia, com agulha de
grosso calibre, para permitir a
infusão rápida de sangue e
soluções.
E) Colher e encaminhar amostras de
sangue para tipagem sanguínea e
outros exames solicitados, como o
hemograma.
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Questão 16) A eritroblastose fetal é
uma reação antigênica da mãe em
relação
ao
feto,
por
incompatibilidade sanguínea, quando
a mãe apresenta sangue Rh- e o filho
apresenta Rh+. Atualmente, o
tratamento para evitar problemas
maiores é simples, consistindo na
vacinação da mãe após o primeiro
parto ou aborto de feto Rh+. Todas
as alternativas abaixo são indícios ou
ações para precauções em relação a
esse problema, EXCETO:
A) O parto ou aborto deve ter
ocorrido nas últimas 72 horas.
B) A mãe deve ser Rh negativo.
C) O teste de Coombs deve ser
negativo, tanto na mãe quanto na
criança.
D) A criança deve ser Rh+ ou, no
caso de abortamento, ser de tipo
sanguíneo desconhecido.
E) Uma dose de 300mg do preparado
deve ser administrada EV.
Questão 17) Alguns séculos se
passaram,
comportamentos
e
pensamentos se modificaram e um
novo olhar foi lançado para as
crianças.
Essas
alterações
se
expressaram na Declaração dos
Direitos da Criança, em 1924, pela
Organização das Nações Unidas. A
Declaração Universal dos Direitos
Humanos,
cujo
reconhecimento
ocorreu
em
1959,
tem
como
princípios, em relação às crianças:
I. Assegurar às crianças o direito a
um nome e à nacionalidade desde
o nascimento.

II. Assegurar
os
benefícios
da
previdência social, direitos de
alimentação, habitação, recreação
e assistência médica adequada.
III. Proteção contra quaisquer formas
de
negligência,
crueldade
e
exploração.
IV. Assegurar que, em qualquer
circunstância, estará entre os
primeiros a receber proteção e
socorro.
Marque a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas II e IV estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
I, II, III e IV estão corretas.

Questão 18) Qual alternativa abaixo
é INCORRETA quanto às orientações
que a enfermagem pode oferecer para
uma melhor amamentação?
A) Em relação ao posicionamento do
bebê, seu abdome deve estar em
contato com o abdome da mãe,
braço para trás, cabeça voltada
para a mama.
B) Ao abocanhar, o bebê deverá pegar
apenas o mamilo dentro de sua
boca e nunca a parte da aréola.
C) Não existe tempo predeterminado
para deixar o bebê em cada mama.
D) Ele deverá esvaziar primeiro uma
mama antes de se lhe oferecer a
outra.
E) A
próxima
mamada
deverá
começar
pela
última
mama
oferecida.

Enfermeiro(a) Padrão – 8

Questão 19) Qual é a faixa de valor
normal da frequência cardíaca de uma
criança de 6 anos?
A) 60
B) 75
C) 80
D) 70
E) 80

a
a
a
a
a

119.
115.
160.
170.
130.

Questão 20) Qual é o nome dado ao
conjunto
de
ações
de
caráter
individual ou coletivo, situadas no
primeiro nível de atenção dos sistemas
de saúde, voltadas para a promoção
da saúde, prevenção de agravos,
tratamento e reabilitação?
A) Vigilância sanitária.
B) Vigilância epidemiológica.
C) Atenção básica.
D) Integralidade da assistência.
E) Intersetorialidade.
Questão 21) Uma criança chega à
unidade de saúde com 15 meses de
idade e sem comprovação vacinal da
pneumocócica 10-valente. Qual a
conduta a ser tomada?
A) Iniciar o esquema com 3 doses com
intervalos de 60 dias.
B) Não realizar nenhuma dose.
C) Iniciar o esquema com 3 doses com
intervalos de 30 dias.
D) Administrar dose única.
E) Iniciar o esquema com 2 doses com
intervalos de 30 dias.
Questão 22) Nos Sistemas de
Informação em Saúde e Vigilância
Epidemiológica,
nos
casos
de
hanseníase e tuberculose, além do
preenchimento
da
ficha
de
notificação/investigação, a informação

deve
constar
do
boletim
de
acompanhamento,
visando
à
atualização de seu acompanhamento
até o encerramento para avaliação da
efetividade do tratamento, de acordo
com
as
seguintes
orientações,
EXCETO:
A) O primeiro nível informatizado deve
emitir o boletim de acompanhamento
de
hanseníase
e
tuberculose,
encaminhando-o às unidades para
complementação dos dados.
B) Os
meses
propostos
para
a
alimentação da informação são, no
mínimo: janeiro, abril, julho e
outubro, para a tuberculose; janeiro
e julho, para a hanseníase.
C) Cabe ao 1º nível informatizado emitir
o boletim de acompanhamento para
os municípios não-informatizados.
D) Após retornar das unidades, os
boletins devem ser analisados
criticamente e as correções devem
ser solicitadas de imediato à unidade
de saúde.
E) A digitação das informações na tela
de
acompanhamento
e
o
arquivamento dos boletins devem
ser
realizados
no
2º
nível
informatizado.
Questão 23) Qual é o nome da
parasitose cuja transmissão ocorre
após a picada da fêmea do mosquito
Anopheles, infectada por protozoários
do gênero Plasmodium?
A) Esquistossomose.
B) Tracoma.
C) Malária.
D) Dengue.
E) Hanseníase
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Questão 24) A infecção por dengue
causa uma doença cujo espectro
inclui desde formas oligo ou
assintomáticas, até quadros com
hemorragia e choque, podendo
evoluir para óbito. Pode-se afirmar
que o tratamento para o dengue
clássico é:
A) sintomático e deve ser realizado
em hospitais ou postos de saúde.
B) sintomático e pode ser feito no
domicílio, com orientação para
retorno ao serviço de saúde entre
48 a 72 horas do início dos
sintomas. Indica-se hidratação
oral com aumento da ingesta de
água, sucos, chás, soros caseiros,
etc. Não devem ser usados
medicamentos com derivados do
ácido
acetilsalicílico
e
antiinflamatórios não hormonais, por
aumentar o risco de hemorragias.
C) assintomático e pode ser feito no
domicílio, com orientação para
retorno ao serviço de saúde entre
12 a 72 horas do início dos
sintomas. Indica-se hidratação
oral com aumento da ingesta de
água, sucos, chás, soros caseiros,
etc. É indicado que se utilizem
medicamentos com derivados do
ácido acetilsalicílico ou antiinflamatórios não hormonais.
D) sintomático e pode ser feito no
domicílio, com orientação para
retorno ao serviço de saúde após
12 a 24 horas do início dos
sintomas. Indica-se hidratação
oral com aumento da ingesta de
água, sucos, chás, soros caseiros,

etc. Eventualmente podem ser
usados
medicamentos
com
derivados do ácido acetilsalicílico
ou
anti-inflamatórios
não
hormonais.
E) sintomático com o uso de
antibióticos e pode ser feito no
domicílio, com orientação para
retorno ao serviço de saúde após
72 horas do início dos sintomas.
Indica-se hidratação oral com
aumento da ingesta de água,
sucos, chás, soros caseiros, etc.
Não
devem
ser
usados
medicamentos com derivados do
ácido acetilsalicílico e analgésicos,
por
aumentar
o
risco
de
hemorragias.
Questão 25) Quando confirmado
caso de botulismo alimentar e/ou por
ferimentos, há algumas ações que a
Vigilância Epidemiológica deve tomar,
EXCETO:
A) Detectar precocemente os casos,
visando promover a assistência
adequada e reduzir a morbidade e
letalidade da doença.
B) Caracterizar o surto por tempo,
lugar e pessoa. Identificar a fonte
de contaminação e o modo de
transmissão.
C) Propor medidas de prevenção e
controle, em tempo oportuno, para
impedir a ocorrência de novos
casos.
D) Avaliar as medidas de controle
implantadas.
E) Colocar o indivíduo infectado à
prova, fazendo os testes com os
alimentos infectados.
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Questão 26) O Agente Comunitário
de Saúde (ACS) mora na comunidade
e está vinculado à USF que atende a
comunidade. O seu trabalho é feito nos
domicílios de sua área de abrangência.
Todas as alternativas a seguir são
atribuições
específicas
do
ACS,
EXCETO:
A) Planejar, gerenciar, coordenar,
executar e avaliar a USF.
B) Realizar mapeamento de sua área;
cadastrar as famílias e atualizar
permanentemente esse cadastro.
C) Identificar indivíduos e famílias
expostos a situações de risco;
identificar área de risco.
D) Orientar as famílias para utilização
adequada dos serviços de saúde,
encaminhando-as e até agendando
consultas, exames e atendimento
odontológico, quando necessário.
E) Realizar, por meio da visita
domiciliar,
acompanhamento
mensal de todas as famílias sob sua
responsabilidade.
Questão 27) O guia mais importante
para a avaliação cuidadosa da criança
desidratada é a história clínica e o
exame físico. Nesse caso, em relação
aos pontos que devem ou não ser
observados, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Devem ser observadas a duração,
frequência e características do
vômito e da diarreia.
B) Não será necessário pesquisar a
dieta habitual antes do episódio da
doença.
C) Deve ser observada a hora em que
urinou pela última vez.

D) Deve ser observado o peso antes da
instalação do quadro.
E) Devem
ser
observadas
as
condições de moradia.
Questão 28) O prontuário médico é
definido pelo Ministério da Saúde
como um documento constituído de
formulários padronizados destinados
ao registro da assistência prestada ao
cliente. O prontuário contém as
seguintes informações:
I. Dados sociais: identificação do
cliente, situação familiar e social e
termos
de
autorização
e
responsabilidade.
II. Dados médicos: anamnese, exame
físico, exames complementares,
prescrição, relatórios de cirurgia,
exames
anatomopatológicos,
evolução
clínica,
diagnóstico
definitivo e outras informações
referentes ao cliente.
III. Dados de enfermagem: evolução e
relatório de enfermagem, gráficos
de sinais vitais (temperatura,
pulso, respiração, pressão arterial
etc.) e dados sobre peso, altura,
eliminações e controle hídrico;
exame físico e prescrição de
enfermagem
(exclusivos
do
enfermeiro).
IV. Dados do técnico de enfermagem:
história do paciente, relatório e
evolução.
Assinale a alternativa correta.
A) Somente
B) Somente
C) Somente
D) Somente
E) Somente

a I está correta.
I e II estão corretas.
a IV está correta.
I, II e III estão corretas.
III e IV estão corretas.
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Questão 29) A ausculta pulmonar é
realizada para captar sons anormais
de qualquer parte da caixa torácica.
Tais sons podem indicar condições
patológicas do aparelho respiratório. O
som ruidoso decorrente da obstrução
ou da presença de inflamação na
laringe ou na traqueia denomina-se
A) ronco.
B) sibilo.
C) estertor.
D) cornagem.
E) atrito pleural.

Questão 30) Dentre as alternativas a
seguir, uma é INCORRETA em
relação aos cuidados que o profissional
da saúde deve ter ao descartar o
material perfurocortante. Identifiquea.
A) Nunca jogar seringas no lixo
comum.
B) Separar a agulha da seringa.
C) Nunca reencapar a agulha da
seringa.
D) Materiais cortantes devem ser
descartados
em
recipiente
adequado, rígido, resistente e
impermeável.
E) Nunca quebrar ou dobrar as
agulhas utilizadas.

