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INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 35 (trinta e cinco) questões objetivas. 
02) A duração da prova será de 03 (três) horas, incluindo o preenchimento da 

folha de respostas. 
03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 

portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 
04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 

durante sua realização. 
05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 

sistema de comunicação. 
06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 
08) 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. 
09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 

decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 
10) 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 02. 

Caça às bruxas 

Os séculos XV, XVI e XVII foram 
marcados pela chamada caça às 
bruxas. Por incrível que pareça, 
acreditava-se na existência de bruxas 5 

e realizaram-se verdadeiras 
convenções para definir estratégias de 
combate a elas. As pessoas, 
principalmente mulheres, acusadas de 
bruxaria eram submetidas a terríveis 10 

torturas. Estima-se que entre 40 a 100 
mil pessoas tenham sido executadas 
sob acusação de bruxaria. 

Além do fato em si, que é monstruoso, 
é assustador também saber que quem 15 

julgava, condenava e comandava as 
execuções eram católicos e 
protestantes que se outorgavam a 
missão de representantes de Deus e 
ocupavam altos cargos nas 20 

hierarquias. 

Distanciados no tempo, temos a noção 
do horror daquele estado de coisas e 
do tamanho da vergonha que deve (ou 
deveria) ter ficado. 25 

Mas, infelizmente, parece que a lição 
gerou humildade em apenas uma 
parcela dos que hoje se dizem a 
serviço de Deus. Outros continuam 
com o dedo em riste para apontar, 30 

julgar e condenar. Os guardiães da 
“verdade absoluta” estão a postos 
para combater a “bruxa da vez”. Não 
aprenderam com o fato de que as 
bruxas daquela época eram pessoas 35 

comuns às quais foi negado o direito à 
vida, e nem com o absurdo de elas 
terem sido exterminadas em nome de 
Deus. E perpetuando o vício de não 
respeitar o livre arbítrio, como os 40 

daquela época, vivem na contramão 
dos ensinamentos daquele de quem 
dizem ser seguidores, sem se darem 
conta.  

Que pena... 45 

Texto elaborado para esta prova. 

Questão 01) Quanto à colocação 
pronominal, julgue as proposições a 
seguir. 

I. No fragmento “...católicos e 
protestantes que se outorgavam a 
missão...” (linhas 16-18), emprega-
se próclise porque, antes do verbo, 
há uma conjunção integrante, que é 
atrativa do pronome. 

II. No fragmento “Por incrível que 
pareça, acreditava-se na existência 
de bruxas...” (linhas 4-5), emprega-
se a ênclise porque, antes do 
verbo, há pausa e não há palavra 
atrativo do pronome. 

III. No fragmento “...dos que hoje se 
dizem a serviço de Deus” (linhas 28-

29), emprega-se a próclise porque, 
antes do verbo, há um advérbio, 
que é palavra atrativa do pronome. 

IV. No fragmento “...sem se darem 
conta” (linhas 43-44), o uso da 
próclise é facultativo, pois não há 
palavra atrativa. 

Marque a alternativa correta. 

A) I, II, III e IV são corretas. 
B) Apenas I e IV são corretas. 
C) Apenas I e II são corretas. 
D) Apenas III e IV são corretas 
E) Apenas II e III são corretas.
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Questão 02) Analise as afirmações 
abaixo e marque (V) para 
verdadeira e (F) para falsas. 

( ) No fragmento “Além do fato 
em si, que é monstruoso...” 
(linha 14), a oração em 
negrito é subordinada adjetiva 
explicativa. 

( ) Em “...temos a noção do 
horror daquele estado de 
coisas...” (linha 22-23), a 
palavra em negrito é a 
contração da preposição “de” 
com o pronome demonstrativo 
“aquele”, empregado aqui para 
situar, em um passado 
distante, os elementos a que 
se refere. 

( ) A palavra “guardião” tem 
várias formas de plural: 
guardiãos, guardiães e 
guardiões. 

( ) Em: “...eram pessoas comuns 
às quais foi negado o 
direito...” (linhas 35-36), 
ocorre crase em “às” porque 
ao “as” do pronome relativo 
“as quais” se juntou um “a” 
(preposição) regido pelo termo 
“negado”. 

( ) Em “Caça às bruxas”, o 
termo em negrito é, 
sintaticamente, um adjunto 
adnominal. 

Marque a alternativa que apresenta 
a sequência correta das respostas. 

A) V - V - F - V - F 
B) V - F - V - F - F 
C) F - F - V - F - V 
D) F - V - V - F - V 
E) V - V - F - V - V 

Questão 03) Um mesmo período 
ganhou uma nova redação em cada 
alternativa. Identifique aquela em 
que a organização da frase e a 
pontuação utilizada alteraram a 
informação. 

A) Após o rompimento da represa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa. 

B) Diante do repórter após o 
rompimento da represa, o 
representante do poder público 
insurgiu com atenuantes em 
relação à empresa, em vez de se 
preocupar com as casas destruídas 
e com os pobres que nelas 
moravam. 

C) O representante do poder público 
insurgiu com atenuantes diante do 
repórter, em relação à empresa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam após o 
rompimento da represa. 

D) Em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam, após o 
rompimento da represa, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa. 

E) Após o rompimento da represa, o 
representante do poder público, 
diante do repórter, insurgiu com 
atenuantes em relação à empresa, 
em vez de se preocupar com as 
casas destruídas e com os pobres 
que nelas moravam. 
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CONHECIMENTOS 
GERAIS 

 

Questão 04) A economia mundial se 
estrutura ainda em torno das 
flutuações do dólar. Se a moeda 
norte-americana perde seu valor 
perante o real ou o euro, 
incrementam-se as importações e as 
exportações são reduzidas. Sobre as 
oscilações envolvendo o dólar, 
assinale a alternativa INCORRETA.  

A) A competitividade do mercado 
influencia no fortalecimento do 
dólar. 

B) As oscilações da cotação do dólar 
variam de acordo com a lei da 
oferta e da demanda – quanto 
maior a oferta da moeda 
americana, menor é sua cotação. 

C) O efeito mais imediato da alta do 
dólar para o consumidor é o 
aumento do preço de produtos 
importados ou fabricados com 
insumos de outros países. 

D) Quanto maior o índice de risco de 
um país, maior é o número de 
investimentos em dólar. 

E) O dólar comercial é utilizado em 
transações no mercado financeiro, 
como importações e exportações. 

Questão 05) A dívida pública 
federal, que inclui os endividamentos 
interno e externo do governo, 
registrou aumento de 3,5% no 
segundo trimestre deste ano. Em 12 
meses, a dívida pública cresceu 
17,28%, segundo dados da 

Secretaria do Tesouro Nacional. 
Sobre a dívida pública: 

I. É a dívida contraída pelo Tesouro 
Nacional para financiar o déficit 
orçamentário do Governo Federal, 
nele incluído o refinanciamento da 
própria dívida, bem como para 
realizar operações com finalidades 
específicas definidas em lei. 

II. Os títulos públicos federais são 
instrumentos financeiros de 
renda fixa emitidos pelo Governo 
Federal via oferta pública (leilão) 
ou diretamente ao detentor. 

III. Atualmente, toda a Dívida 
Pública Federal em circulação no 
mercado nacional é paga em 
dólar e captada por meio das 
cartas precatórias. 

IV. A dívida pública pode ser 
classificada de distintas formas, 
sendo as principais: a) quanto à 
forma utilizada para o 
endividamento, e b) quanto à 
moeda na qual ocorrem os fluxos 
de recebimento e pagamento da 
dívida. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Apenas I, II e III estão corretas. 
B) Apenas I, III e IV estão corretas. 
C) Apenas I, II e IV estão corretas. 
D) Apenas I e III estão corretas. 
E) Apenas III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 

Questão 06) Dos micro-organismos 
abaixo, qual é o excretado e 
transmitido pela mucosa nasal e 
disseminado para pele e nervos? 

A) Influenza A H1N1. 
B) Hanseníase. 
C) Herpes Zoster. 
D) Varicela. 
E) Citomegalovírus. 

Questão 07) Na perspectiva da 
saúde da família, cabe à enfermagem 
como desafio básico redefinir sua 
_____, _____ e de ensino, com base, 
principalmente na _____ e no modelo 
de atenção integral à saúde. 
(Ministério da Saúde) 
A alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas é: 

A) técnica primária - secundária - 
atuação  

B) população alvo - área de 
abrangência - conduta 

C) situação social - intersetorial - 
atividade 

D) prática assistencial - gerencial - 
epidemiologia crítica 

E) área de abrangência - plano 
assistencial - determinação 

Questão 08) Sobre o conceito do 
instrumento SIAB (Sistema de 
Informação de Atenção Básica): 

I. é um sistema especial para 
gerenciamento das informações 
obtidas em visitas às 
comunidades; 

II. tem como lógica central de seu 
funcionamento a referência a uma 
determinada base populacional; 

III. permite conhecer a equipe de 
Saúde da Família; 

IV. impossibilita conhecer a realidade 
sócio-sanitária da população 
acompanhada. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 
B) Somente I, II e III estão corretas. 
C) Somente II e III estão corretas. 
D) Somente I e II estão corretas. 
E) Somente I, II e IV estão corretas. 

Questão 09) Sobre a mortalidade 
infantil: 

I. A cada ano um milhão de bebês 
morre no primeiro dia de vida e 
cerca de 45% dos casos ocorrem 
antes que a criança complete um 
mês. 

II. O parto programado diminui o 
risco de infecção e 
consequentemente diminui a 
chance de óbito neonatal. 

III. De acordo com a ONU 
(Organização das Nações Unidas), 
o Brasil é um dos 62 países que 
conseguiu cortar em dois terços 
os índices de mortalidade infantil 
até 2015. 

IV. Em 1991, o Brasil registrava 61 
mortes para cada 1.000 
nascimentos; hoje os óbitos 
caíram para 16. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I, II e IV estão corretas. 
B) Somente I e IV estão corretas. 
C) Somente II, III e IV estão 

corretas. 
D) Somente I, III e IV estão corretas. 
E) Somente a IV está correta. 
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Questão 10) São atribuições 
específicas do enfermeiro: 

A) Realizar o cuidado em saúde da 
população adscrita, 
prioritariamente no âmbito da 
unidade de saúde, no domicílio e 
nos demais espaços comunitários 
(escolas, associações, entre 
outros), quando necessário. 

B) Realizar busca ativa e notificação 
de doenças e agravos de 
notificação compulsória e de 
outros agravos e situações de 
importância local. 

C) Responsabilizar-se pela população 
adscrita, mantendo a coordenação 
do cuidado mesmo quando esta 
necessita de atenção em outros 
serviços do sistema de saúde. 

D) Participar das atividades de 
educação permanente. 

E) Supervisionar, coordenar e realizar 
atividades de educação 
permanente dos Agentes 
Comunitários de Saúde (ACS) e da 
equipe de enfermagem. 

Questão 11) Sobre as complicações 
do diabetes gestacional, é 
INCORRETO afirmar: 

A) Se não houver acompanhamento, 
há o risco de parto prematuro.  

B) Mulheres que engravidam acima 
do peso e que têm predisposição 
para o diabetes como histórico 
familiar, têm mais chance de 
desenvolver à doença. 

C) No diabetes gestacional, a glicose 
não atravessa a placenta 
dificultando a retenção de 
nutrientes para o feto. 

D) Existe o risco de má formação do 
feto, se a glicose estiver alta nos 
primeiros meses da gravidez, o 
que é chamado de diabetes pré-
gestacional. 

E) Não há dados recentes sobre a 
prevalência desse tipo de diabetes, 
mas a Sociedade Brasileira de 
Diabetes (SBD) estima que ocorre 
entre 2% e 4% das gestações. 

Questão 12) Entende-se por 
Coeficiente de Mortalidade Infantil 
Tardia: 

A) Nº de óbitos de maiores de 28 
dias a 1 ano em certa área 
durante o ano, dividido pelo total 
de nascidos vivos nessa área 
durante o ano vezes 1000. 

B) Nº de nascidos mortos (28 
semanas ou mais de gestação) 
ocorridos em certa área durante 
o ano, dividido pelo total de 
nascidos vivos nessa área 
durante o ano + nascidos mortos 
vezes 1000. 

C) Nº de óbitos menores de 28 dias 
em certa área durante o ano, 
dividido pelo total de nascidos 
vivos nessa área durante o ano 
vezes 1000. 

D) Nº de óbitos menores de 1 ano 
em certa área durante o ano, 
dividido pelo total de nascidos 
vivos nessa área durante o ano 
vezes 1000. 

E) Nº de casos novos (iniciados) 
num determinado período numa 
área, dividido pela população 
exposta ao risco neste período, 
na área, vezes 1000. 
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Questão 13) De acordo com a Lei nº 
8.142/90, é correto afirmar: 

I. O Sistema Único de Saúde (SUS), 
de que trata a Lei nº 8.080, de 19 
de setembro de 1990, contará, 
em cada esfera de governo, sem 
prejuízo das funções do Poder 
Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: I- a 
Conferência de Saúde; e II- o 
Conselho de Saúde. 

II. O Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde- (CONASS) 
e o Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde- 
(CONASEMS) não terão 
representação no Conselho 
Nacional de Saúde. 

III. As Conferências de Saúde e os 
Conselhos de Saúde terão sua 
organização e normas de 
funcionamento definidas em 
regimento próprio, aprovado pelo 
prefeito. 

IV. A representação dos usuários nos 
Conselhos de Saúde e 
Conferências será partidária em 
relação ao conjunto dos demais 
segmentos. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e IV estão corretas. 
B) Somente a I está correta. 
C) Somente I, III e IV estão corretas. 
D) Somente II e IV estão corretas. 
E) Somente II, III e IV estão 

corretas. 

Questão 14) “Vigilância Sanitária é 
entendida como um _____ de ações 
capazes de _____, diminuir ou _____ 
riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do 
meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de 
serviços de interesse da saúde”. 

Vigilância em Saúde na Atenção Primária à 
Saúde-Oficina 7-APSUS-set/2013. 

A alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas é: 

A) formato - eliminar - prosperar 
B) meio - proporcionar - prevenir 
C) conjunto - preservar - manter 
D) meio - fixar - erradicar 
E) conjunto - eliminar - prevenir 

Questão 15) Sobre o vírus HIV, é 
correto afirmar: 

I. O genoma do HIV inclui três 
principais genes que codifica as 
proteínas estruturais e enzimas 
virais. 

II. Não se tem verificado um 
aumento na complexidade da 
composição de subtipos virais e 
formas recombinantes nas 
diferentes regiões brasileiras. 

III. A maioria das infecções pelo 
HIV-1 ocorre através das 
mucosas do trato genital ou retal 
durante a relação sexual. 

IV. Após a transmissão do vírus, há 
um período de aproximadamente 
10 dias denominado de fase 
eclipse. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente a II está correta. 
B) Somente I, III e IV estão 

corretas. 
C) Somente I e II estão corretas. 
D) Somente II e IV estão corretas. 
E) Somente I, II e IV estão corretas. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 16) Quais das doenças 
abaixo relacionadas são de 
notificação compulsória? 

A) Rubéola, tularemia, tétano, cólera 
e raiva humana. 

B) Rubéola, epilepsia, tétano, cólera e 
raiva humana. 

C) Escabiose, tularemia, tétano, 
cólera e raiva humana. 

D) Rubéola, tétano, epilepsia, cólera e 
tularemia. 

E) Rubéola, escabiose, tétano, 
tularemia e cólera. 

Questão 17) É atribuição do 
enfermeiro no controle da malária: 

I. realizar consulta de enfermagem, 
solicitar exames complementares, 
prescrever medicações conforme 
protocolos; 

II. notificar os casos suspeitos; 
III. enviar mensalmente ao setor 

competente as informações 
epidemiológicas referentes a área 
de atuação; 

IV. planejar, gerenciar, coordenar e 
avaliar as ações desenvolvidas 
pelos ACS. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Somente a III está correta. 
B) Somente I, III e IV estão corretas. 
C) Somente I, II e IV estão corretas. 
D) Somente II e III estão corretas. 
E) Somente II, III e IV estão 

corretas. 

Questão 18) As hepatites atacam o 
fígado e são capazes de agir 
silenciosamente por décadas sem 
manifestações de sintomas. Relacione 
corretamente cada tipo de hepatite 
viral com a correspondente descrição. 

Tipos de hepatites 

I. A 
II. B 

III. C 
IV. D 
V. E 

Descrição 

( ) A forma mais comum de 
transmissão é por exposição 
percutânea direta ao sangue, 
hemoderivados, materiais 
perfurocortantes. A transmissão 
sexual é pouco frequente. 

( ) Sua transmissão se dá fecal-oral, 
por meio de água e alimentos 
contaminados pelo vírus. 
Comum na Ásia e África. 

( ) Doença contagiosa, sua 
transmissão se dá fecal-oral, por 
contato entre indivíduos ou por 
meio de água ou alimentos 
contaminados pelo vírus. 

( ) É uma doença infecciosa 
também conhecida de soro-
homóloga. Está presente no 
sangue, esperma e no leite 
materno, e é considerada uma 
doença sexualmente 
transmissível. 

( ) Também conhecida como delta, 
esse vírus depende da presença 
do vírus do tipo B para infectar 
um indivíduo. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta das respostas. 

A) III-V-II-IV-I 
B) III-V-I-II-IV 
C) III-I-IV-II-V 
D) II-I-V-IV-III 
E) V-IV-III-II-I 
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Questão 19) A dengue é hoje uma 
das doenças mais frequentes no 
Brasil, atingindo a população em 
todos os estados, independente da 
classe social. Sobre a dengue, é 
correto afirmar: 

A) O período de transmissibilidade da 
doença compreende dois ciclos: 
um intrínseco e outro extrínseco. 

B) A criança não recusa líquidos, não 
agravando com isso o seu estado 
clínico, o que a difere do adulto. 

C) A dengue é uma doença para a 
qual não há necessidade de 
notificação compulsória. 

D) Não há necessidade obrigatória da 
prova do laço em todos os casos 
suspeitos. 

E) As formas graves sobrevêm 
geralmente após o sétimo dia da 
doença. 

Questão 20) Assinale abaixo a 
alternativa correta sobre a divisão de 
territorialização.  

A) território processo, território solo e 
território distrito. 

B) território distrito, território área e 
território microárea. 

C) território solo, território distrito e 
território microárea. 

D) território área, território microárea 
e território solo. 

E) território área, território solo e 
território microárea. 

Questão 21) Sobre tuberculose 
(TB), que é uma doença infecciosa e 
transmissível que afeta 
prioritariamente os pulmões, assinale 
abaixo a alternativa correta. 

A) O principal reservatório da 
tuberculose é o ser humano, sendo 
outros possíveis reservatórios o 
gado, as aves e os cachorros. 

B) Nos contactantes, deve-se aplicar 
a vacina HPV em duas doses. 

C) A prova tuberculínica, quando 
reatora isoladamente, indica a 
presença da doença e é suficiente 
para o diagnóstico da tuberculose. 

D) A composição da vacina contra a 
doença é de bactéria ativa. 

E) Quando a tuberculose é 
extrapulmonar, os sinais e 
sintomas dependem dos órgãos 
e/ou sistemas acometidos. 

Questão 22) Assinale a alternativa 
INCORRETA. A atenção em 
planejamento familiar contribui para a 
redução da morbimortalidade 
materna e infantil na medida em que: 

A) diminui o número de gestações 
não desejadas e de abortamento 
provocado; 

B) aumenta o número de ligaduras 
tubárias por falta de opção e de 
acesso a outros métodos 
anticoncepcionais; 

C) diminui o número de cesáreas 
realizadas para fazer a ligadura 
tubária; 

D) aumenta o intervalo entre as 
gestações; 

E) possibilita planejar a gravidez em 
mulheres adolescentes ou com 
patologias crônicas 
descompensadas. 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 
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Questão 23) São alguns dos 
princípios do SUS: 

A) universalidade, centralização e 
desigualdade. 

B) integralidade, descentralização e 
equidade. 

C) parcialidade, oligarquia e 
descentralização. 

D) dignidade, participação popular e 
igualdade. 

E) descentralização, singularidade e 
equidade. 

Questão 24) Assinale a alternativa 
que corresponde à Portaria nº 793, 
de 24 de abril de 2012, do Ministério 
da Saúde. 

A) Institui a rede de cuidados à 
puérpera. 

B) Institui a rede de cuidados ao 
adolescente. 

C) Institui a rede de saúde bucal. 
D) Institui a rede de cuidados à 

pessoa idosa. 
E) Institui a rede de cuidados à 

pessoa com deficiência. 

Questão 25) Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre o que diz a 
Portaria nº 1.559, art. 3º, de 1º de 
agosto de 2008, que institui a Política 
Nacional de Regulação. 

A) Elaboração de decretos, normas e 
portarias que dizem respeito às 
funções de gestão. 

B) Auditoria assistencial ou clínica. 
C) Acompanhamento a usuários e 

seus acompanhantes para verificar 
a qualidade da assistência. 

D) Avaliação e incorporação de 
tecnologia em saúde. 

E) Controle social. 

Questão 26) Qual é a portaria que 
divulga o Pacto pela Saúde 2006? 

A) Portaria nº 339/GM de 22 de 
fevereiro de 2006. 

B) Portaria nº 393/GM de 20 de 
março de 2006. 

C) Portaria nº 336/GM de 22 de 
fevereiro de 2006. 

D) Portaria nº 399/GM de 22 de 
fevereiro de 2006. 

E) Portaria nº 933/GM de 20 de 
março de 2006. 

Questão 27) Sobre o aleitamento 
materno, é correto afirmar: 

I. A partir de 1991, a OMS 
(Organização das Nações Unidas) 
e o Fundo das Nações Unidas 
para a Infância têm se 
empenhado em intensificar as 
ações para aumentar a 
prevalência e a duração do 
aleitamento materno exclusivo 
até o sexto (6º) mês. 

II. No Brasil, a II Pesquisa de 
Prevalência de Aleitamento 
Materno realizada nas capitais 
brasileiras e Distrito Federal 
aponta 15% de aleitamento 
materno exclusivo em crianças 
menores de seis (6) meses. 

III. No Brasil, 6% das maternidades 
são intituladas de Hospital Amigo 
da Criança. 

IV. A Rede Cegonha foi lançada em 
2011. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e IV estão corretas. 
B) Somente I, II e IV estão corretas. 
C) Somente III e IV estão corretas. 
D) Somente I, II e III estão corretas. 
E) Somente I, III e IV estão corretas. 
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Questão 28) Sobre o transtorno de 
personalidade borderline e como se 
caracteriza nos indivíduos, é correto 
afirmar: 

A) Trata-se de uma incapacidade de 
conformar-se às normas sociais que 
envolvem muitos aspectos do 
desenvolvimento adolescente e 
adulto do paciente. 

B) São notavelmente estranhos, 
esquisitos, mesmo para os leigos. 
Pensamento mágico, ideias 
extravagantes, ideias de 
referências, ilusões e desrealização 
fazem parte de seu mundo muito 
cotidiano. 

C) Apresentam uma extrema 
sensibilidade à rejeição que pode 
levá-los a uma vida socialmente 
retraída. 

D) São caracterizados por um senso 
aumentado de sua própria 
importância e sentimento de 
grandiosidade, de serem únicos de 
alguma forma. 

E) Situam-se no limite entre neurose e 
psicose, e se caracterizam por afeto, 
humor, comportamentos, relações 
objetais e autoimagem 
extraordinariamente instáveis. 

Questão 29) A equipe de 
enfermagem constitui o grupo mais 
amplo do setor de saúde, e esse 
número tende a aumentar devido às 
atividades que deverão ser 
desenvolvidas na atenção primária e 
nos serviços especializados. Sendo 
assim, é correto afirmar: 

A) O que se aprende durante a 
faculdade é suficiente para o 
desenvolvimento profissional 
durante toda a carreira. 

B) O ponto de partida para que a 
educação de pessoal de 
enfermagem se torne efetiva é a 
enfermagem ter na filosofia a 
crença do valor da educação como 
um meio de crescimento de seus 
funcionários, contribuindo para a 
melhoria da assistência à clientela. 

C) O ponto de partida para que a 
educação de pessoal de 
enfermagem se torne efetiva é o 
gestor contratar mais funcionários 
de outras áreas profissionais para 
que o serviço seja executado com 
segurança e seriedade. 

D) Os treinamentos ofertados pelo 
ministério da saúde não são de 
valor profissional, uma vez que a 
prática difere da teoria. 

E) O ponto de partida para que a 
educação de pessoal de 
enfermagem se torne efetiva é a 
enfermagem ter o controle parcial 
da área e atender o proposto do 
local de abrangência. 

Questão 30) É uma virose de 
transmissão pelo contato sexual, pelo 
contato direto com lesões ou objetos 
contaminados. Caracteriza-se pelo 
aparecimento de lesões vesiculosas 
que em poucos dias transformam-se 
em pequenas úlceras precedidas de 
sintomas de ardência, prurido e dor. 
Assinale a alternativa que contém o 
nome dessa patologia. 

A) Sífilis. 
B) Condiloma acuminado. 
C) Candidíase. 
D) Herpes genital. 
E) Cancro mole. 
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Questão 31) O ensino da ética nas 
escolas superiores de enfermagem 
restringe-se a um conjunto de 
normas e códigos trabalhados de 
maneira abstrata, tornando-o 
insuficiente na formação do 
enfermeiro.  

“Bioética e Formação do enfermeiro: 
uma Interface necessária.” Nesta 
perspectiva, o ensino 

A) é de fundamental importância, já 
que trata de uma parte da ciência 
que estuda as doenças 
psiquiátricas. 

B) da bioética é um elemento 
complexo para a formação dos 
enfermeiros e proporciona 
educação continuada. 

C) da bioética é um elemento básico 
na formação dos enfermeiros, ao 
proporcionar aos acadêmicos a 
oportunidade de refletir 
criticamente. 

D) é sistematizado, complexo e trata 
o ser humano no seu mais íntimo, 
necessitando de sigilo pelos 
profissionais. 

E) é sistematizado, acompanhando e 
tratando as situações emergentes 
na saúde pública. 

Questão 32) Correlacione, 
associando cada patologia à descrição 
correspondente. 

Patologia 

I. Parkinson 
II. Epilepsia 

III. Alzheimer 
IV. AVC 

 

Descrição 

( ) É um distúrbio irreversível do 
cérebro cujas células se 
deterioram progressivamente, 
provocando o envelhecimento do 
cérebro. É considerada a 1ª 
causa de demência senil. 

( ) Doença neurológica provocada 
pela diminuição súbita do aporte 
de sangue a uma determinada 
região do cérebro. 

( ) Condição crônica de ataques 
periódicos ou repetidos, 
causados por uma condição 
fisiopatológica da função 
cerebral. 

( ) Doença neurológica crônica e 
progressiva, resultante da 
degeneração das células de uma 
região do cérebro conhecida 
como substância negra, as quais 
são responsáveis pela produção 
de dopamina. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta das respostas. 

A) I-IV-II-III 
B) III-IV-II-I 
C) IV-III-II-I 
D) III-I-IV-II 
E) II-III-I-IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 



Enfermeiro PSF – 13 

 

Questão 33) De acordo com o 
calendário de imunização: 

( ) Na primovacinação das vacinas 
SCR/SCRV e FA, deve ser 
respeitado o intervalo mínimo de 
30 dias entre elas. 

( ) Na ausência da cicatriz pela 
vacina BCG, pode ser aplicada 
nova dose de vacina em até 5 
anos 11 meses e 29 dias de 
idade. 

( ) A vacina dTpa é disponibilizada 
para gestantes a partir da 26ª 
semana até a 38ª semana de 
gestação. 

( ) A composição da vacina VOP- 
atenuada é por vírus vivo 
atenuado tipos I, II e III. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta das respostas. 

A) V – V – V – F  
B) F – V – F – V  
C) F – F – V – V  
D) V – F – F – V  
E) V – F – V – F  

Questão 34) São observados como 
reflexos primários durante a 
puericultura: 

A) pontos cardeais, reflexo de 
marcha, marcha estimulada,  
alongamento inclinado e preensão 
dos dedos. 

B) tônus muscular, alongamento 
cruzado, reflexo de moro, 
retificação do tronco e retificação 
da cabeça. 

C) pontos cardeais, preensão dos 
dedos, reflexo de moro, 
alongamento cruzado e marcha 
automática. 

D) apreensão dos dedos, 
alongamento inclinado, reflexo de 
marcha, flexão anterior da face e 
pontos ordinais. 

E) ângulo de dorso, flexão do pé, 
atitude, fáscies e flexão anterior 
do tronco. 

Questão 35) Sobre o processo de 
imunização: 

I. A administração da vacina VORH 
(rota vírus) se dá via subcutânea. 

II. Após aberto, o frasco de 
poliomielite 1, 2, 3 (VOP- 
atenuado) tem validade de 5 dias 
e/ou 4 semanas (multidose). 

III. A idade mínima para a vacina 
DTP+Hib+HB (penta) é de 2 
meses e a máxima é de 3 anos 11 
meses e 29 dias. 

IV. A vacina contra Hepatite A é 
composta por culturas celulares 
em fibroblastos e inativada pela 
formalina. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta das respostas. 

A) Somente I, II e III estão corretas. 
B) Somente II e IV estão corretas. 
C) Somente II, III e IV estão 

corretas. 
D) Somente III e IV estão corretas. 
E) Somente I, II e IV estão corretas. 

 

 




