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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1
Meus oito anos
“Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores,
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!”
(Casimiro de Abreu, “Meus oito anos”)
Texto 2
Meus oito anos
“Oh que saudades que eu tenho
Da aurora de minha vida
Das horas
De minha infância
Que os anos não trazem mais
Naquele quintal de terra!
Da rua de Santo Antônio
Debaixo da bananeira
Sem nenhum laranjais”
(Oswald de Andrade)

5) Os dois poemas são classificados como:
a)Gênero lírico, pois sua essência é a harmonização da
palavra.
b)Gênero imaginário, épico, por misturar o real com o
imaginário.
c)Gênero lírico, embora não tenha tom melódico.
d)Gênero dramático por falar dos anos que não voltaram.
e)Gênero épico, pois mistura a melodia com o heroísmo
da infância.
6) Quanto à função da linguagem, como se classifica
os textos acima:
a)Referencial conotativa.
b)Emotiva.
c)Metalinguística.
d)Poética.
e)Fática.
Texto 3 Refere-se as questões de 7 a 10
PERDIDO NA CIDADE (Autor desc.)
Um caipira veio pra cidade grande e ficou completamente
perdido.
Então perguntou pra um sujeito que estava sentado na
praça, fumando.
— Dia, moço... O sinhô sabe onde é que fica o terminal
de Ônibus da Praça da Arve?
— Praça da Árvore? — corrigiu o sujeito.
— Isso, exatamente... Praça da Arve!
— Fica ali, ó! Na primeira rua à esquerda. Qualquer
idiota sabe!
— Mais é por isso mesmo qui eu perguntei pro sinhô,
uai!
http://professoralourdesduarte.blogspot.com.br/2012/05/t
extos-engracados.html

Os textos 1 e 2 referem-se as questões de 1 a 6.
1 ) Sobre intertextualidade nos poemas podemos dizer
que:
a)Ocorreu uma alusão.
b)Ocorreu uma paródia.
c)Ocorreu uma paráfrase.
d)Ocorreu uma citação.
e)Ocorreu uma epígrafe.
2) Sobre recursos expressivos que constituem os dois
textos é CORRETO:
a)O tema dos dois textos é o mesmo, mas são de gêneros
diferentes.
b)Embora cada texto mostre sua época através da
linguagem, os dois possuem o mesmo tema e o gênero
textual.
c)O texto 2 perdeu suas características por utilizar termos
diferentes.
d)Possuem o mesmo gênero textual, tem características
diferentes.
e)As linguagens significativas dos dois textos são iguais,
mas de gêneros diferentes.

7) As alternativas a seguir apresentam as
características da narrativa, assinale a CORRETA a
respeito do texto.
a)Conto.
b)Crônica.
c)Novela.
d)Romance.
e)Fábula.
8 ) O que torna esse texto uma narrativa engraçada?
a)A linguagem de o emissor ser caipira dificultando o canal
de comunicação.
b) A ironia do receptor em relação à linguagem do
emissor.
c)O fato de o emissor utilizar-se da ironia do receptor e
responder-lhe a altura.
d)O fato do receptor se utilizar da própria linguagem do
emissor para lhe informar.
e)O fato do emissor e receptor ser de países diferentes.

3) Assinale a alternativa CORRETA sobre a regra do
emprego de crase na frase: “À sombra das
bananeiras”
a)Usa-se crase em locução adverbial
b)Usa-se crase antes de pronomes pessoais, indefinidos e
demonstrativos.
c)Quando é um substantivo feminino.
d)Por ser nome próprio feminino.
e)O uso da crase está incorreto, por ser um substantivo
feminino no plural.

9 ) Para que a comunicação realmente se efetive, seis
fatores participam desse processo, são eles: emissor,
receptor, mensagem, código, canal e referente, sendo
assim assinale a alternativa INCORRETA.
a)Houve a comunicação, mesmo que não existindo os seis
fatores.
b)Houve a comunicação, pois os elementos estavam
presentes no texto.
c)Houve a comunicação, pois o emissor obteve a
informação, ou seja, atingiu seu objetivo.

4) No verso, “Que os anos não trazem mais”, o QUE
exerce a função sintática:
a)Adjunto Adnominal.
b)Conjunção subordinativa causal.
c)Advérbio de intensidade.
d)Substantivo indefinido.
e)Pronome relativo.
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d)O fato de a linguagem ser caipira, não alterou a
comunicação.
e)Houve a comunicação, embora o receptor tenha sido
irônico, recebeu a resposta do emissor.

perguntar o nome a um aluno que estava sentado na
primeira fila:
— Como te chamas?
— Chamo-me Juan, senhor.
— Saia de minha aula e não quero que voltes nunca mais!
– gritou o desagradável professor.
Juan estava desconcertado.
Quando voltou a si, levantou-se rapidamente, recolheu
suas coisas e saiu da sala. Todos estavam assustados e
indignados, porém, ninguém falou nada.
— Agora sim! – e perguntou o professor – para que
servem as leis?…
Seguíamos assustados, porém, pouco a pouco
começamos a responder à sua pergunta:
— Para que haja uma ordem em nossa sociedade.
— Não! – respondia o professor.
— Para cumpri-las.
— Não!
— Para que as pessoas erradas paguem por seus atos.
— Não!!
— Será que ninguém sabe responder a esta pergunta?!
— Para que haja justiça – falou timidamente uma garota.
— Até que enfim! É isso… para que haja justiça. E agora,
para que serve a justiça?
Todos começavam a ficar incomodados pela atitude tão
grosseira. Porém, seguíamos respondendo:
— Para salvaguardar os direitos humanos…
— Bem, que mais? – perguntava o professor.
— Para diferençar o certo do errado…
— Para premiar a quem faz o bem…
— Ok, não está mal, porém… respondam a esta pergunta:
agi corretamente ao expulsar Juan da sala de aula?…
Todos ficaram calados, ninguém respondia.
— Quero uma resposta decidida e unânime!
— Não!! – respondemos todos a uma só voz.
— Poderia dizer-se que cometi uma injustiça?
— Sim!!!
— E por que ninguém fez nada a respeito? Para que
queremos leis e regras se não dispomos da vontade
necessária para praticá-las?
— Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar
quando presenciar uma injustiça. Todos! Não voltem a
ficar calados, nunca mais!
— Vá buscar o Juan – disse, olhando-me fixamente.
Naquele dia recebi a lição mais prática no meu curso de
Direito.
Quando não defendemos nossos direitos perdemos a
dignidade e a dignidade não se negocia.
O que me assusta não são as ações e os gritos das
pessoas más, mas a indiferença e o silêncio das pessoas
boas.
Martin Luther King
Autor Desconhecido
http://www.refletirpararefletir.com.br/3-textos-inteligentese-impactantes-que-nos-fazem-pensar

10 ) Qual a alternativa abaixo que caracteriza melhor o
texto humorístico?
a)Presença de narrador e personagens.
b)Uso do discurso direto.
c)Sequência de eventos.
d)Quebra de expectativa.
e)Uso da linguagem coloquial.
Texto 4 Refere-se as questões de 11 a 14
O gordo é o novo fumante
Nunca houve tanta gente acima do peso – nem tanto
preconceito contra gordos.
De um lado, o que há por trás é uma positiva discussão
sobre saúde. Por outro, algo de podre: o nascimento de
uma nova eugenia.
(Adaptado de: Super Interessante. Editora Abril. 306.ed.
jul. 2012. p.21.)
11)Observando o texto 4, podemos dizer que:
a)Ocorre um problema mundial de saúde, a obesidade, já
que é feio estar acima do peso.
b)Mostra que já existem casos alarmantes de pessoas
acima do peso, mas que isso não é um problema.
c)O gordo é comparado com o fumante, sendo uma
questão de saúde, mas não há preconceito.
d)O texto mostra a importância de se discutir sobre
fumantes e obesos, mas se preocupa com o nascimento
de uma nova Eugênia.
e)No texto há preconceito em relação ao gordo e ao
fumante, porém essa deveria ser uma questão de saúde.
12 ) Observe atentamente o terceiro parágrafo do texto
e responda o que corresponde ao POR OUTRO:
a)Substitui a repetição da palavra lado.
b)Diz respeito à saúde.
c)É o contrário de positiva.
d)Ficou sem sentido, faltando à palavra “lado”.
e)Refere-se à obesidade.

13 ) De acordo com o texto é CORRETO afirmar:
a)É uma narrativa, pois trata de um fato cotidiano.
b)É um texto descritivo, pois descreve os fatos precisos.
c)É um texto jornalístico, pois foi publicado em um jornal.
d)É uma reportagem escrita para uma revista.
e)É um debate sobre a obesidade.
14 )O gordo é o novo fumante responda o que é
CORRETO.
a)Faz uma comparação do gordo com o fumante.
b)Mostra a gravidade, pois ser obeso é pior que fumante.
c)Mostra que ser gordo não é tão grave, fumar sim, é um
vício.
d)Afirma que o gordo e o fumante não são problemas de
saúde.
e)Existe preconceito com relação aos fumantes, mas não
há com os gordos.

15) A ideia principal do texto é:
a)Faça justiça mesmo que seja a força.
b)As leis devem ser cumpridas, caso contrário não há
injustiça.
c)O direito diferente do dever não faz parte da justiça.
d)De nada valem as leis, se não a praticarmos.
e)As leis só servem para ajudar poucos.

Texto 5 Refere- se as questões de 15 a 20
DIGNIDADE
Uma manhã, quando nosso novo professor de “Introdução
ao Direito” entrou na sala, a primeira coisa que fez foi

16 ) De acordo com a estrutura do texto é CORRETO:
a)É uma narrativa.
b)É um texto descritivo.
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c)É um texto argumentativo.
d)É uma argumentação descritiva.
e)É um artigo.

serviços e ações de saúde de acordo com suas
necessidades.
e)planejamento e adequação de modelos assistenciais e
de gestão aos preceitos estabelecidos, ponderando
criticamente os avanços e os desafios que novas diretrizes
organizativas para realidade concreta.

17) O emprego do SE no texto tem a função
morfossintática respectivamente em:
a)Pronome
apassivador,
conjunção
subordinada
condicional e pronome reflexivo.
b)Índice de indeterminação do sujeito, pronome
apassivador e conjunção subordinada causal.
c)Pronome reflexivo, substantivo e pronome apassivador.
d)Pronome apassivador, conjunção subordinada causal e
índice de indeterminação do sujeito.
e)Conjunção
subordinada
condicional,
Pronome
apassivador e índice de indeterminação do sujeito.

22)Conforme a Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de
2002: O Plano Diretor de Regionalização deverá ser
elaborado na perspectiva de garantir: O acesso dos
cidadãos, o mais próximo possível de sua residência,
a um conjunto de ações e serviços vinculados às
seguintes
responsabilidades
mínimas:
São
responsabilidades EXCETO:
a)assistência
pré-natal,
parto
e
puerpério;
acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil.
b) cobertura universal do esquema preconizado pelo
Programa Nacional de Imunizações, para todas as faixas
etárias; ações de promoção da saúde e prevenção de
doenças; tratamento das intercorrências mais comuns na
infância.
c) atendimento de afecções agudas de maior incidência;
acompanhamento de pessoas com doenças crônicas de
alta prevalência; tratamento clínico e cirúrgico de casos
de pequenas urgências ambulatoriais.
d) definição de normas nacionais; controle do cadastro
nacional de prestadores de serviços; vistoria de serviços,
quando lhe couber, de acordo com as normas de
cadastramento estabelecidas pelo próprio Ministério da
Saúde.
e)tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais mais
frequentes; controle das doenças bucais mais comuns;
suprimento/dispensação dos medicamentos da Farmácia
Básica.

18) Assinale a alternativa em que o sinônimo
desconcertado está INCORRETO.
a)Desacertado, desapontado, confuso.
b)Atrapalhado, embaraçado, discorde.
c)Perturbado, aflito, desapontado.
d)Frustrado, desordenado, amaldiçoado.
e)Assombrado, bestificado, extasiado.
19 ) Quanto à fala dos personagens, verificamos que
possuem conhecimento linguístico devido:
a)Conversam a respeito de direito, leis, dever de forma
clara e precisa, respondendo e questionando o professor.
b)O professor mostra aos alunos que dignidade não se
negocia e que não podem se calar, para que haja justiça.
c)A dignidade do texto se refere ao professor em relação
aos alunos.
d)Contrariando a todos o professor, não se importa que
fiquem calados.
e)Dignidade não pode ser comprada, nem mesmo usada.
20 ) A primeira coisa que fez foi perguntar o nome a
um aluno que estava sentado na primeira fila.
Observe o verbo sublinhado e responda.
a)O verbo é utilizado no sentido de executar/realizar.
b)O verbo é utilizado para indicar tempo.
c)O verbo é intransitivo.
d)O verbo é Transitivo indireto
e)Nenhuma das alternativas está correta.

23)Baseando-se no Decreto 7.508 de 28 de Junho de
o
2011 Art. 9 São Portas de Entrada às ações e aos
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os
serviços: Analise os itens abaixo:
I) de atenção primária;
II) de atenção de urgência e emergência;
III) de atenção psicossocial;
IV) especiais de acesso aberto;
V)de vigilância epidemiológica;
São verdadeiras:
a)Somente I, II, V.
b)Somente II, III, IV, V.
c)Somente III,V.
c)Somente I, III, IV, V.
e)Somente I, II, III, IV.

LEGISLAÇÃO DO SUS
21)De acordo com a Portaria nº 373, de 27 de fevereiro
de 2002 sobre a elaboração do Plano Diretor de
Regionalização,
institui o Plano Diretor de
Regionalização como:
a)sistemas funcionais e resolutivos de assistência à
saúde, por meio da organização dos territórios estaduais
em regiões/microrregiões e módulos assistenciais.
b)processo de regionalização que deverá contemplar uma
lógica de planejamento integrado, compreendendo as
noções de territorialidade, na identificação de prioridades
de intervenção e de conformação de sistemas funcionais
de saúde.
c)instrumento de ordenamento do processo de
regionalização da assistência em cada estado e no Distrito
Federal, baseado nos objetivos de definição de prioridades
de intervenção coerentes com as necessidades de saúde
da população e garantia de acesso dos cidadãos a todos
os níveis de atenção.
d)estabelecimento de mecanismos e fluxos de referência e
contra referência intermunicipais, objetivando garantir a
integralidade da assistência e o acesso da população aos

24) De acordo com o Decreto 7.508 de 28 de Junho de
2011;Complete o Art. 11. O acesso universal e
igualitário às ações e aos serviços de saúde será
ordenado pela ......................
a) atenção primária e deve ser fundado na avaliação da
gravidade do risco individual e coletivo e no critério
cronológico, observadas as especificidades previstas para
pessoas com proteção especial, conforme legislação
vigente,
b) continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas
modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades
integrantes da rede de atenção da respectiva região.
c) atribuição que venha a ser pactuada pelas Comissões
Intergestores,
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d) iniciativa privada, de forma complementar ou não ao
SUS, os quais deverão compor os Mapas da Saúde
regional, estadual e nacional.
e) identificação das necessidades de saúde e orientará o
planejamento
integrado
dos
entes
federativos,
contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.

27)De acordo com a Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro
de 2008, As ações de reabilitação devem ser
multiprofissionais e transdisciplinares, provendo o
desenvolvimento de responsabilidades compartilhadas no
qual, por meio do entrosamento constante entre os
diferentes profissionais, se formulem projetos terapêuticos
únicos que considerem a pessoa, suas necessidades e o
significado da deficiência no contexto familiar e social.
Assinale a alternativa CORRETA que condiz com uma
ação de reabilitação:
a) veicular informações que visem à prevenção, à
minimização dos riscos e à proteção à vulnerabilidade,
buscando a produção do autocuidado.
b) supervisionar, de forma compartilhada e participativa,
as atividades desenvolvidas pelas ESF na comunidade.
c) ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como
parceiras no tratamento e buscando constituir redes de
apoio e integração.
d) realizar ações para a prevenção de deficiências em
todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos.
e) desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto
à comunidade.

25)Com base na Portaria 2488 de 21 de outubro de
2011: Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF
foram criados com o objetivo de ampliar a
abrangência e o escopo das ações da atenção básica,
bem como sua resolubilidade.. Sobre os Núcleos de
Apoio à Saúde da Família - NASF é INCORRETO
afirmar:
a) Orientam-se pelos princípios da universalidade, da
acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da
integralidade da atenção, da responsabilização, da
humanização, da equidade e da participação social.
b) Fazem parte da atenção básica, mas não se
constituem como serviços com unidades físicas
independentes ou especiais, e não são de livre acesso
para atendimento individual ou coletivo (estes, quando
necessários, devem ser regulados pelas equipes de
atenção básica).
c) Devem buscar contribuir para a integralidade do
cuidado aos usuários do SUS principalmente por
intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento
da capacidade de análise e de intervenção sobre
problemas e necessidades de saúde, tanto em termos
clínicos quanto sanitários.
d) Devem utilizar as Academias da Saúde como espaços
que ampliam a capacidade de intervenção coletiva das
equipes de atenção básica para as ações de promoção de
saúde, buscando fortalecer o protagonismo de grupos
sociais em condições de vulnerabilidade na superação de
sua condição.
e) Devem, a partir das demandas identificadas no trabalho
conjunto com as equipes e/ou Academia da saúde, atuar
de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus
serviços
(ex.:
CAPS,
CEREST,
Ambulatórios
Especializados etc.) além de outras redes como SUAS,
redes sociais e comunitárias.

28)Baseado na Lei 8.080, de 19/9/1990: Art. 15. A
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes
atribuições: EXCETO:
a) definição das instâncias e mecanismos de controle,
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de saúde;
b) administração dos recursos orçamentários e financeiros
destinados, em cada ano, à saúde;
c) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de
saúde da população e das condições ambientais;
d)organização e coordenação do sistema de informação
de saúde;
e) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e
substâncias de interesse para a saúde;
29)Segundo a Lei 8.080, de 19/9/1990:Complete o Art.
19-O Os protocolos clínicos e as diretrizes
terapêuticas deverão......................
a) estabelecer critérios para o diagnóstico da doença ou
do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os
medicamentos e demais produtos apropriados, quando
couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de
controle clínico; e o acompanhamento e a verificação dos
resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores
do SUS.
b) estabelecer os medicamentos ou produtos necessários
nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à
saúde de que tratam, bem como aqueles indicados em
casos de perda de eficácia e de surgimento de intolerância
ou reação adversa relevante, provocadas pelo
medicamento, produto ou procedimento de primeira
escolha.
c) ser aqueles avaliados quanto à sua eficácia,
segurança, efetividade e custo-efetividade para as
diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à
saúde .
d) colaborar na fiscalização das agressões ao meio
ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana
e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais
competentes, para controlá-las,
e) normatizar complementarmente as ações e serviços
públicos de saúde no seu âmbito de atuação.

26)Conforme a Portaria 2488 de 21 de outubro de
2011 :Analise as afirmativas abaixo sobre algumas
características do processo de trabalho das equipes
de Atenção Básica:
I- definição do território de atuação e de população sob
responsabilidade das UBS e das equipes.
II- -realizar atenção a saúde aos indivíduos e famílias
cadastradas nas equipes e, quando indicado ou
necessário, no domicílio.
III- desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e
os fatores de risco clínico-comportamentais, alimentares
e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o
aparecimento ou a persistência de doenças e danos
evitáveis.
IV- prover atenção integral, contínua e organizada à
população adscrita,
V- realizar ações de educação em saúde a população
adstrita, conforme planejamento da equipe.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I, II, V.
b)Apenas I, III, IV.
c)Apenas I,III, IV, V.
d)Apenas I, II, IV, V.
e)Apenas II,III, IV.
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30)A 15ª Conferência Nacional de Saúde (15ª CNS) em
2015 com o tema “Saúde pública de qualidade para
cuidar bem das pessoas: direito do povo brasileiro”.
Uma temática que incorporou diferentes significados.
EXCETO:
a) Participação da sociedade na definição e no exercício
dos direitos de cidadania, também da cultura de
participação
que se
cria tanto nos espaços
institucionalizados quanto nas relações interpessoais.
b) Saúde pública como direito de cidadania, em
contraposição à mercantilização e privatização,
c) Saúde pública de qualidade, visando à superação das
desigualdades, entre diferentes populações e regiões, à
organização e à humanização nos serviços de saúde de
modo a atender as necessidades dos usuários e ampliar o
acesso.
d) Cuidar bem das pessoas mediante a realização e a
valorização do trabalho multiprofissional e interdisciplinar,
a transformação das práticas de saúde, bem como a
superação de iniquidades que afetam de forma
diferenciada a população brasileira, a exemplo do racismo,
sexismo e intolerância às diversidades.
e) A saúde como direito fundamental do povo brasileiro,
pilar estruturante da cidadania e do desenvolvimento da
nação,

33)Entendendo-se que o Processo de Enfermagem
deve ser realizado de modo deliberado e sistemático,
em
quantas
etapas
inter-relacionadas,
interdependentes e recorrentes ele deve ocorrer:
a)Cinco etapas: Coleta de dados de enfermagem,
Diagnóstico
de
Enfermagem,
Planejamento
de
Enfermagem,
Implementação
e
Avaliação
de
Enfermagem.
b)Três etapas: Coleta de dados de enfermagem,
Planejamento de Enfermagem e Avaliação de
Enfermagem.
c)Três etapas: Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de
Enfermagem,
Implementação
e
Avaliação
de
Enfermagem.
d)Cinco etapas: Consulta de enfermagem, Realização de
exames diagnósticos, Medicação, Implementação e
Avaliação de Enfermagem.
e)Três
etapas:
Diagnóstico
de
Enfermagem,
Implementação e Avaliação de Enfermagem.
34)De acordo com a Política Nacional de Atenção
Básica, que estabelece diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica para o Programa
Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes
Comunitários de Saúde (PACS), o Enfermeiro não
deve:
a)realizar assistência integral (promoção e proteção da
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e
famílias na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas,
associações etc), em todas as fases do desenvolvimento
humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira
idade;
b) conforme protocolos ou outras normativas técnicas
estabelecidas pelo gestor municipal ou do Distrito Federal,
observadas as disposições legais da profissão, realizar
consulta
de
enfermagem,
solicitar
exames
complementares e prescrever medicações;
c) planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações
desenvolvidas pelos ACS;
d) supervisionar, coordenar e realizar atividades de
educação permanente dos ACS e da equipe de
enfermagem;
e)encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de
média e alta complexidade, respeitando fluxos de
referência e contrareferência locais, mantendo sua
responsabilidade pelo acompanhamento do plano
terapêutico do usuário, proposto pela referência;

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31)Considerando a Portaria nº 2616, de 12 de maio de
1998 do Ministério da Saúde, qual o conceito básico
para a Infecção Hospitalar?
a)È aquela adquirida após a admissão do paciente e que
se manifeste durante a internação ou após a alta, quando
puder ser relacionada com a internação ou procedimentos
hospitalares
b)É aquela constatada ou em incubação no ato de
admissão do paciente, desde que não relacionada com
internação anterior no mesmo hospital.
c)A infecção que está associada com complicação ou
extensão da infecção já presente na admissão, a menos
que haja troca de microrganismos com sinais ou sintomas
fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção
d)A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via
transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que
tornou-se evidente logo após o nascimento (exemplo:
herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose,
sífilis e AIDS)
e)A infecção adquirida em qualquer estabelecimento de
saúde, podendo ser primária, secundária ou terciária.
32)Considerando o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem, e que a enfermagem é uma profissão
comprometida com a saúde e a qualidade de vida da
pessoa, família e coletividade, podemos afirmar que é
um direito do profissional de enfermagem:
a)Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua
competência técnica, científica, ética e legal ou que não
ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e
coletividade
b) Negar assistência de enfermagem em qualquer
situação que se caracterize como urgência ou emergência.
c) Executar ou participar da assistência à saúde sem o
consentimento da pessoa ou de seu representante legal.
d) Provocar aborto, ou cooperar em prática destinada a
interromper a gestação.
e)Executar prescrições de qualquer natureza, que
comprometam a segurança da pessoa.

35)O Sistema Único de Saúde é organizado em três
níveis de atenção, que são primário, secundário e
terciário. É CORRETO afirmar o que segue:
a)O nível primário é composto exclusivamente da
Unidades Básica de Saúde – UBS.
b)O nível secundário é composto exclusivamente das
Unidades de Pronto Atendimento.
c)O nível terciário é composto exclusivamente de hospitais
de grande porte (Alta Complexidade).
d)O nível primário é composto de Unidades Básicas de
Saúde e hospitais de pequeno e médio porte.
e)O nível secundário é composto exclusivamente de
hospitais de pequeno e médio porte.
36)Marque a alternativa que cita todas as vias de
administração de medicamentos:
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segura de medicamentos. Assinale a alternativa
CORRETA, que possui todos os itens:
a)Paciente certo; Medicamento certo; Via certa; Hora
certa; Dose certa
b)Paciente certo; Medicamento certo; Hora certa; Dose
certa
c)Paciente certo; Medicamento certo; Via certa; Hora
certa; Dose certa; Documentação certa (Registro certo);
Razão; Forma certa; Resposta certa
d)Paciente certo; Medicamento certo; Via certa; Hora
certa; Dose certa; Documentação certa (Registro certo);
Razão
e)Paciente certo; Medicamento certo; Dose certa; Razão

a)Oral, tópica, endovenosa, intramuscular, subcutâneo,
intratecal e inalatório.
b)Oral, endovenosa, intramuscular e inalatório.
c)Oral, intramuscular e subcutâneo.
d)Endovenosa, intratecal e inalatória.
e)Oral, endovenosa e intramuscular.
37)Considerando a Vigilância Epidemiológica e os
indicadores
epidemiológicos
das
infecções
hospitalares, conforme legislação do Ministério da
Saúde, como é calculada a Taxa de Infecção
Hospitalar?
a)Calculada tomando como numerador o número de
episódios de infecção hospitalar no período considerado e
como denominador o total de saídas (altas, óbitos e
transferências) ou entradas no mesmo período;
b)Calculada tomando como numerador o número de
doentes que apresentaram infecção hospitalar no período
considerado, e como denominador o total de saídas (altas,
óbitos e transferências) ou entradas no período;
c)Calculada tendo como numerador o número de
episódios de infecção hospitalar em cada topografia, no
período considerado e como denominador o número total
de episódios de infecção hospitalar ocorridos no período;
d)Calculada tendo como numerador o número de
pacientes submetidos a um procedimento de risco que
desenvolveram infecção hospitalar e como denominador o
total de pacientes submetidos a este tipo de procedimento;
e)Calculada tendo como numerador o número de
pacientes dia submetidos a internação e como
denominador o total de pacientes leitos dia;

41)As alterações de temperatura são classificadas
como hipoterrmia, hipertermia e febrícula. Classifique
a febrícula:
a)Temperatura abaixo do valor normal.
b)Temperatura acima do valor normal.
c)Temperatura entre 37,2º C e 37,8º C.
d)Temperatura normal.
e)Temperatura do bebê.
42)Para atuação profissional todos os profissionais de
enfermagem, incluindo auxiliar de enfermagem,
técnico de enfermagem e enfermeiro, devem estar
devidamente inscritos e regularizados junto ao:
a)Conselho Regional de Enfermagem;
b)Conselho Federal de Enfermagem;
c)Associação Brasileira de Enfermagem;
d)Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho;
e)Associação Brasileira de Enfermagem e Terapia
Intensiva.

38)Todas as alternativas abaixo são orientações das
Comissões de Controle de Infecção Hospitalar durante
o atendimento do paciente nos hospitais atualmente,
porém uma se destaca com maior freqüência. Qual é
esta orientação?
a)Lavagem de mãos.
b)Isolamento dos pacientes com infecção hospitalar.
c)Separação de materiais específicos para o paciente com
IH.
d)Manter o ambiente limpo.
e)Utilizar antibioticoterapia adequada.

43) Biossegurança é o conjunto de normas e
procedimentos considerados seguros e adequados à
manutenção da saúde do trabalhador. Baseado neste
conceito, são cuidados essenciais em relação ao uso
de luvas, EXCETO:
a)Utilizar sempre que for antecipado o contato com
sangue e líquidos corporais, secreções e excreções,
membranas mucosas, pele lesada, artigos ou superfícies
sujos com material biológico
b)Usar SCIH - HUM 5 luvas devidamente ajustadas;
c)Trocar as luvas entre procedimentos no mesmo paciente
se houver contato com material infectado;
d)Desprezar as luvas imediatamente após uso;
e)Retirar a luva cuidadosamente e encaminhar para
esterilização.

39)O Código de Ética do Profissional de Enfermagem,
no item Relações com as organizações da categoria,
prevê ao profissional os seguintes direitos, EXCETO:
a) Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem,
quando impedido de cumprir o presente Código, a
legislação do exercício profissional e as resoluções e
decisões emanadas do Sistema COFEN/COREN.
b)Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de
classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.
c)Requerer em tempo hábil, informações acerca de
normas e convocações.
d)Requerer, ao Conselho Regional de Enfermagem,
medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em
decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional.
e)Aceitar cargo, função ou emprego vago em decorrência
de fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo,
função ou emprego motivado pela necessidade do
profissional em cumprir o presente código e a legislação
do exercício profissional.

44) A Lei 8080/1990, que instituiu o Sistema Único de
Saúde, regulamenta o serviço de saúde no Brasil, e em
seu Art. 18 diz que à direção municipal do SUS
compete executar os seguintes serviços, com exceção
de:
a)de vigilância epidemiológica;
b)de vigilância sanitária;
c)de alimentação e nutrição;
d)de saneamento básico;
e)de acompanhamento, a avaliação e divulgação dos
indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da
unidade federada;
45)A perimenopausa, é caracterizada pelas mesmas
modificações observadas na pré-menopausa, porém
em grau mais intenso. Quanto tempo estes sintomas
podem durar?

40) O Protocolo de Segurança na prescrição, uso e
administração de medicamentos da Anvisa, prevê
alguns itens de verificação para a administração
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a) 6 meses depois da última menstruação.
b) 9 meses depois da última menstruação.
c) 12 meses depois da última menstruação.
d) 18 meses depois da última menstruação.
e)10 meses depois da última menstruação.

49)O Ministério da Saúde padroniza condições ideais
para medir a pressão. Assinale a alternativa
INCORRETA.
a)Medir a pressão após 5 minutos de repouso. O paciente
deve estar sentado, com o braço apoiado e à altura do
precórdio.
b)Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente
sobre a artéria braquial, na fossa antecubital, evitando
compressão excessiva.
c)Para um adulto com circunferência do braço entre 27 a
34cm, as dimensões do manguito são de 12cm de largura
e 23cm de comprimento.
d)Palpar o pulso braquial e inflar o manguito até 50mmHg
acima do valor em que o pulso deixar de ser sentido.
e)A média de duas aferições deve ser considerada como a
pressão arterial do dia; se os valores observados diferirem
em mais de 5mmHg, medir novamente.

46)O enfermeiro é responsável por diversas
atribuições administrativas. Diante disso existem
diversas definições para a administração, cada qual
enfatizando um aspecto diferente. De acordo com a
Teoria Neoclássica, quais são as quatro funções
básicas:
a)Avaliação, planejamento, organização e direção, as
quais estão intimamente relacionadas entre si.
b)Planejamento, avaliação, direção e controle, as quais
estão intimamente relacionadas entre si.
c)Planejamento, organização, avaliação e direção, as
quais estão intimamente relacionadas entre si.
d)Planejamento, avaliação, organização e direção, as
quais estão intimamente relacionadas entre si.
e)Planejamento, organização, direção e controle, as quais
estão intimamente relacionadas entre si.

50) Qual órgão foi responsável pela criação da CIPE –
Classificação
Internacional
das
Práticas
de
Enfermagem, que objetiva uma linguagem universal da
Enfermagem?
a)Conselho Internacional de Enfermeiros
b)Conselho Federal de Enfermagem
c)Associação Brasileira de Enfermagem
d)Conselho Regional de Enfermagem
e)Organização Mundial da Saúde

47)Seguindo as recomendações do Programa Nacional
de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde, quais são
as vacinas que devem ser administradas nos bebês de
0 a 12 meses?
a)BCG, Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada
Poliomielite (VIP), Pneumocócica 10, Vacina Oral de
Rotavírus Humano (VROH), Meningocócica C e Tríplice
Viral.
b)BCG, Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada
Poliomielite (VIP), Pneumocócica 10, Vacina Oral de
Rotavírus Humano (VROH), Meningocócica C, Febre
Amarela e Tríplice Viral.
c)BCG, Hepatite B, Pentavalente, Vacina Oral Poliomielite
(VOP), Vacina Oral de Rotavírus Humano (VORH),
Meningocócica C, Febre Amarela e Tríplice Viral.
d)BCG, Hepatite B, Hepatite A, Pentavalente, Vacina
Inativada
Poliomielite
(VIP),
Pneumocócica
10,
Meningocócica C, Febre Amarela e Tríplice Viral.
e)BCG, Hepatite B, Pentavalente, Pneumocócica 10,
Vacina
Oral
de
Rotavírus
Humano
(VROH),
Meningocócica C e Tríplice Viral.
48) A disponibilidade de informação apoiada em dados
válidos e confiáveis é condição essencial para a
análise objetiva da situação sanitária, assim como
para a tomada de decisões baseadas em evidências e
para a programação de ações de saúde. A busca de
medidas do estado de saúde da população é uma
atividade central em saúde pública, iniciada com o
registro sistemático de dados de mortalidade e de
sobrevivência. Com os avanços no controle das
doenças infecciosas e a melhor compreensão do
conceito de saúde e de seus determinantes sociais,
passou-se a analisar outras dimensões do estado de
saúde,
medidas
por
dados
de
morbidade,
incapacidade, acesso a serviços, qualidade da
atenção, condições de vida e fatores ambientais, entre
outros. Esta descrição, de acordo com o Ministério da
Saúde, é referente a:
a)Indicadores de Saúde
b)Estatística hospitalar
c)Sinais vitais
d)Medidas da CCIH
e)Nenhuma das alternativas
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