“Ela fez uma ___________minuciosa do bandido ao
delegado.”

Enfermeiro
PORTUGUÊS
01) Assinale a alternativa em que a palavra se
desempenha a função de índice de indeterminação de
sujeito:
a) Alugam-se imóveis.
b) Necessita-se de professores eventuais.
c) Lia olhou-se no espelho.
d) Se chover, tire as roupas do varal.
e) Não sei se digo a verdade.
02) Assinale a alternativa em que a palavra que assume
o valor morfológico de advérbio:
a) Que perto fica a sua escola!
b) Tem que haver um lugar para ele.
c) Eu é que sei como dói a perda de alguém.
d) Apresse-se que quero partir.
e) Que dias mais tristes, que dias sem vida estes!
03) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da
crase:
a) Adoro arroz à grega.
b) Deu o presente à professora.
c) Ele nunca foi à Itália.
d) Estava sempre feliz à cantar.
e) Fui à casa de Helena.
04) Assinale a alternativa em que a palavra apresenta
onze letras e nove fonemas:
a) Tecnocracia.
b) Civilização.
c) Burburinhar.
d) Duplicidade.
e) Carrocinhas.
05) Assinale a alternativa em que todas as palavras
estejam corretamente grafadas:
a) Cisão, impingie, xachim, lêndea.
b) Cisão, impingem, xaxim, lêndea.
c) Cizão, impimgem, chaxim, lêndea.
d) Cizão, impingem, chaxim, lêndia.
e) Cisão, impingie, xaxim, lêndia.
06) Assinale a alternativa incorreta quanto à
concordância verbal:
a) A mãe, a filha e a neta acreditam em duendes.
b) Vossas Senhorias se equivocaram.
c) Os Estados Unidos desprezam os outros países.
d) Era agosto e a rainha comemorava seu aniversário.
e) São meio dia e meia.
07) Assinale a alternativa incorreta
concordância nominal:
a) Estou quites com o serviço militar.
b) Eles estavam sempre alerta.
c) Há menos mulheres aqui hoje.
d) As crianças sempre falavam manso.
e) As próprias mães foram à delegacia.

quanto

à

08) Indique a alternativa em que o termo grifado
expresse circunstância de dúvida:
a) Amanhã irei me matricular no curso.
b) Estou longe de casa.
c) Ele está cada vez mais inteligente.
d) Provavelmente chegará para o almoço.
e) Realmente ele é um bom professor.
09) ”Este vinho é ____________do Uruguai.”
“Espero que elas __________comigo.”
“O diretor ____________ a solicitação de dispensa
médica do funcionário.”

A alternativa que preenche corretamente as lacunas
acima é:
a) Procedente, viajem, deferiu, descrição.
b) Procedente, viagem, diferiu, discrição.
c) Precedente, viagem, deferiu, discrição.
d) Precedente, viajem, diferiu, discrição.
e) Procedente, viajem, deferiu, discrição.
10) Assinale a alternativa que apresenta o vício de
linguagem conhecido por barbarismo:
a) Sua saia sujou.
b) Ele vai vim aqui.
c) A cadela da sua irmã foi passear no parque?
d) Pagou quinze por cada.
e) Subiu lá em cima no décimo andar.
MATEMÁTICA
11) A alternativa que contém o décimo termo da PG (2, 4, 8,...), é:
a) -512.
b) 512.
c) 1024.
d) -1024.
e) -2048.
12) Leia as frases abaixo sobre a teoria dos conjuntos e
identifique as sentenças verdadeiras.
I. {-1, 0,1} pertencem ao conjunto dos Números Naturais.
II. A raiz quadrada de 4 é um Número Irracional.
III. {-4} pertence ao conjunto dos Números Racionais.
a) Apenas I é verdadeira.
b) Apenas II é verdadeira.
c) Apenas III é verdadeira.
d) Apenas I e II são verdadeiras.
e) Apenas II e III são verdadeiras.
13) Em uma proporção, sabe-se que a está para 5, assim
como b está para 3 e que a + b = 64. Nessas condições,
o valor que representa o dobro de a é:
a) 24.
b) 48.
c) 40.
d) 64.
e) 80.
14) Sabendo que o tanque de combustível de uma
caminhonete tem capacidade para 75 litros de
combustível, é correto afirmar que isso equivale, em
centímetros cúbicos, a:
a) 75.000 cm3.
b) 7.500 cm3.
c) 750 cm 3.
d) 75 cm3.
e) 7,5 cm3.
15) Sobre as sentenças matemáticas abaixo:
I - Todo ângulo reto tem medida igual a 180°.
II – Ângulo reto é aquele que mede 90°.
III – Ângulo raso é aquele que mede menos de 90°.
Estão corretas apenas as afirmações:
a) I.
b) II.
c) III.
d) II e III.
e) I, II e III.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A violência é um fenômeno difuso, complexo,
multicausal, com raízes em fatores sociais, culturais,
políticos, econômicos e psicobiológicos, que envolve
práticas em diferentes níveis. De acordo com a Política
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, é
correto afirmar:
a) O homem é mais vulnerável à violência, seja como
autor, seja como vítima. Os homens adolescentes e
jovens são os que mais sofrem lesões e traumas devido
a agressões, e as agressões sofridas são mais graves e
demandam maior tempo de internação, em relação à
sofrida pelas mulheres.
b) A agressividade está biologicamente associada ao
sexo masculino e, em grande parte, vinculada ao uso
abusivo de álcool, de drogas ilícitas e ao acesso a armas
de fogo.
c) A integralidade na atenção à saúde do homem implica
na visão sistêmica sobre o processo da violência,
requerendo a des-essencialização de seu papel de
agressor, por meio da consideração crítica dos fatores
que vulnerabilizam o homem à autoria da violência, a fim
de intervir preventivamente sobre as suas causas, e não
apenas em sua reparação.
d) A violência, num sentido amplo, deve ser
compreendida como determinante dos indicadores de
morbimortalidade por causas externas em todas as suas
dimensões, a saber: acidentes por transporte, agressões
e lesões autoprovocadas voluntariamente e/ou suicídios,
de acordo com os dados que serão apresentados na
presente política.
e) Todas as alternativas estão corretas.
17) As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs)
estão entre os problemas de saúde pública mais comuns
no Brasil e em todo o mundo, sendo atualmente
consideradas o principal fator facilitador da transmissão
sexual do HIV. São muito amplas as possibilidades de
ação, no âmbito dos serviços de Atenção Básica, no que
se refere ao manejo desse grupo de agravos. Assinale a
alternativa correta sobre as ações que devem estar
incluídas na Atenção Básica:
I- Atividades educativas para a promoção da saúde e
prevenção.
II- Aconselhamento para os testes diagnósticos e para
adesão à terapia instituída e às recomendações da
assistência.
III- Diagnóstico precoce das DSTs, infecção pelo HIV,
hepatites e HTLV.
IV- Encaminhamento dos casos que não competem a
esse nível de atenção, realizando acompanhamento
conjunto.
a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas III e IV estão corretas.
c) Apenas I, II e IV estão corretas.
d) Apenas II, III e IV estão corretas.
e) Todas as alternativas estão corretas.
18) A Política Nacional de Humanização da Atenção e
Gestão do SUS aposta na indissociabilidade entre os
modos de produzir saúde e os modos de gerir os
processos de trabalho, entre atenção e gestão, entre
clínica e política, entre produção de saúde e produção de
subjetividade. Existe urgência de reversão e reinvenção
dos modos de operar os processos de acolhimento no
cotidiano dos serviços de saúde objetivando-se, exceto:
a) A melhoria do acesso dos usuários aos serviços de
saúde, mudando-se a forma tradicional de entrada por
filas e a ordem de chegada.
b) A humanização das relações entre profissionais de
saúde e usuários no que se refere à forma de escutar os
usuários em seus problemas e suas demandas.
c) A mudança de objeto – do sujeito para a doença.

d) Uma abordagem integral a partir de parâmetros
humanitários de solidariedade e cidadania.
e) O aumento da responsabilização dos profissionais de
saúde em relação aos usuários e a elevação dos graus
de vínculo e confiança entre eles.
19) Considerando-se que a relação que se estabelece
entre pais e filhos é fundamental para os futuros
relacionamentos da criança, o profissional de saúde deve
estar atento e deve estimular o desenvolvimento da
parentalidade. Considerando as afirmativas a seguir,
marque a alternativa correta em relação à parentalidade.
I- É definida como o conjunto de remanejamentos
psíquicos e afetivos que permitem ao adulto tornar-se pai
ou mãe.
II- O termo parentalizar designa a influência negativa que
uma pessoa exerce sobre o sentimento que um adulto
tem de ser pai e mãe e refere-se à vivência da identidade
parental e aos sentimentos de competência dos pais com
relação aos cuidados que eles dispensam ao seu bebê.
III- Quem pode exercer a parentalização? O bebê
(durante suas interações com os pais), os cônjuges (que
podem parentalizar um ao outro), a família ampliada e os
profissionais que trabalham com pais e bebês.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas II e III estão corretas.
e) Apenas III está correta.
20) As crianças são frequentemente acometidas por
doenças respiratórias. Para a criança com tosse ou
dificuldade para respirar, é importante verificar se a
frequência respiratória está intensificada. Considerando a
frequência respiratória normal segundo, a Organização
Mundial da Saúde, marque a alternativa correta:
a) De 0 a 2 meses – até 30 mrm (movimentos
respiratórios por minuto).
b) De 2 a 11 meses – até 30 mrm.
c) De 6 a 8 anos – até 30 mrm.
d) Acima de 8 anos - até 50 mrm.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
21) Os cuidados com a saúde do bebê e sua família
devem ser sempre individualizados. Um exame físico
completo deve ser realizado na primeira consulta de
puericultura. É consenso que o exame físico e seus
achados devem ser descritos e compartilhados com os
pais, como forma de facilitar-lhes a percepção das
necessidades do bebê. Considerando os tópicos e ações
específicas do exame físico no recém-nascido, marque a
alternativa correta:
a) Desenvolvimento social e psicoafetivo - observe e
avalie o relacionamento da mãe/cuidador e dos familiares
com o bebê: como respondem às suas manifestações,
como interagem com o bebê e se lhe proporcionam
situações variadas de estímulo.
b) Nariz - avalie a forma e a possível presença de
secreção (sífilis).
c) Pescoço - avalie a assimetria facial e a posição viciosa
da cabeça. O torcicolo congênito tem resolução
espontânea em 90% dos casos. No entanto, nos casos
mais persistentes, pode ser necessária correção cirúrgica
(protelada até os três anos de idade)
d) Avaliação neurológica - observe reflexos arcaicos:
sucção, preensão palmo-plantar e reflexo de Moro, que
são atividades próprias do recém-nascido a termo, sadio.
Observe a postura de flexão generalizada e a
lateralização da cabeça até o final do primeiro mês.
Observe a presença de movimentos normais e
espontâneos de flexão/extensão dos membros. O tônus
normal é de semiflexão generalizada.
e) Todas as alternativas estão corretas.

22) A regulamentação do planejamento familiar no Brasil,
por meio da Lei nº 9.263/96, foi uma conquista
importante para mulheres e homens no que diz respeito
à afirmação dos direitos reprodutivos. Conforme consta
na referida lei, o planejamento familiar é entendido como
o conjunto de ações de regulação da fecundidade, de
forma que garanta direitos iguais de constituição,
limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem
ou pelo casal (art. 2º). A atenção em planejamento
familiar contribui para a redução da morbimortalidade
materna e infantil. Sobre o planejamento familiar, marque
a alternativa incorreta:
a) Diminui o número de gestações não desejadas e de
abortamentos provocados.
b) Aumenta o número de ligaduras tubárias por falta de
opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais.
c) Possibilita planejar a gravidez em mulheres
adolescentes
ou
com
patologias
crônicas
descompensadas, tais como: diabetes, cardiopatias,
hipertensão, portadoras do HIV, entre outras.
d) Aumenta o intervalo entre as gestações, contribuindo
para diminuir a frequência de bebês de baixo peso e para
que eles sejam adequadamente amamentados.
e) Diminui o número de ligaduras tubárias por falta de
opção e de acesso a outros métodos anticoncepcionais.
23) Determinadas necessidades são básicas para todas
as pessoas. Algumas dessas necessidades são mais
importantes que outras. Quando se satisfaz uma
necessidade essencial, as pessoas frequentemente
experimentam uma necessidade de um nível superior de
prioridade.
Abordar
as
necessidades
pelo
estabelecimento de prioridades reflete o esquema
hierárquico das necessidades humanas de Maslow.
Marque a alternativa que contempla todas as
necessidades humanas de maneira hierárquica, segundo
Maslow:
a) Autoconhecimento, estima e autorrespeito, pertencer e
afeição, segurança e seguridade e necessidades
fisiológicas.
b) Necessidades fisiológicas, segurança e seguridade,
pertencer e afeição, estima e autorrespeito e
autoconhecimento.
c) Necessidades fisiológicas, pertencer e afeição,
autoconhecimento, estima e autorrespeito, segurança e
seguridade.
d) Autoconhecimento, segurança e seguridade,
necessidades fisiológicas, pertencer e afeição, estima e
autorrespeito.
e) Necessidades fisiológicas, autoconhecimento, estima
e autorrespeito, segurança e seguridade, pertencer e
afeição.
24) A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011,
aprova a Politica Nacional de Atenção Básica. Dos
princípios e diretrizes gerais da atenção básica, das
funções na rede de atenção à saúde, é correto afirmar:
I- Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de
saúde com o mais elevado grau de descentralização e
capilaridade, cuja participação no cuidado se fez sempre
necessário.
II- Ser resolutiva: identificar riscos, necessidades e
demandas de saúde, utilizando e articulado diferentes
tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de
uma clínica reduzida capaz de construir vínculos
positivos e intervenções clínicas e sanitariamente
efetivas, na perspectiva de ampliação dos graus de
autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
III- Coordenar o cuidado: elaborar, acompanhar e gerir
projetos terapêuticos singulares, bem como acompanhar
e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de
atenção das redes de atenção à saúde. Atuando como o

centro de comunicação entre os diversos pontos de
atenção, responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários
em qualquer destes pontos através de uma relação
horizontal, contínua e integrada.
IV- Ordenar as redes: reconhecer as necessidades de
saúde da população sob a reponsabilidade, organizando
as necessidades desta população em relação aos outros
pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a
programação dos serviços de saúde parta das
necessidades de saúde dos usuários.
a) Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas II e III estão corretas.
d) Apenas I, III e IV estão corretas.
e) Apenas III e IV estão corretas.
25) O Sistema de Informação de vigilância da Qualidade
da Água para Consumo Humano (Siságua) fornece qual
tipo de informação?
a) Tem como objetivo fornecer informações sobre estado
nutricional da população e de fatores que o influenciam.
O módulo municipal encontra-se implantado em quase
todos os municípios brasileiros. Disponibiliza informações
para monitoramento do estado nutricional de diferentes
grupos populacionais atendidos nos estabelecimentos de
saúde e por profissionais da Estratégia Saúde da Família
e pelo Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
b) Foi estruturado, visando fornecer informações sobre a
qualidade da água para consumo humano, proveniente
dos sistemas públicos e privados, e de soluções
alternativas de abastecimento. Tem como objetivo geral
coletar, transmitir e disseminar dados gerados
rotineiramente, de forma a produzir informações
necessárias à prática da vigilância da qualidade da água
de consumo humano (avaliação da problemática da
qualidade da água, definição de estratégias para prevenir
e controlar os processos de sua deterioração e
transmissão de enfermidades), por parte das secretarias
municipais e estaduais de saúde, em cumprimento à
Portaria GM/MS nº. 36/90. Este sistema está sendo
alimentado pelos técnicos das secretarias saúde,
responsáveis pela vigilância da qualidade da água de
consumo humano.
c) Atualmente implantado em todos os municípios
brasileiros, fornece dados relativos à cobertura vacinal de
rotina e em campanhas, taxa de abandono e controle do
envio de boletins de imunização. Além do módulo de
avaliação do PNI, este sistema dispõe de um subsistema
de estoque e distribuição de imunobiológicos para fins
gerenciais.
d) É um sistema de informação territorializado, que coleta
dados que possibilitam a construção de indicadores
populacionais, referentes a áreas de abrangência bem
delimitadas, cobertas pelo Programa de Agentes
Comunitários de Saúde e Programa de Saúde da
Família.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
26) Sobre a vacina dupla bacteriana do tipo adulta – dt, é
correto afirmar:
a) Trata-se de vacina ativada, é indicada a partir dos 5
anos de idade, com reforços a cada 10 anos
recomendados para tétano. É contraindicada para
mulheres grávidas apenas. A via de aplicação é
subcutânea.
b) Trata-se de vacina inativada, é indicada a partir de 10
anos de idade sem reforços. É contraindicada para
pessoas com alergia ao ovo. A via de aplicação é
intramuscular.
c) Trata-se de vacina inativada, é indicada a partir dos 7
anos de idade, com reforços a cada 10 anos
recomendados para difteria e tétano. É contraindicada
apenas para pessoas com alergia grave a algum dos

componentes da vacina ou a dose anterior. A via de
aplicação é intramuscular.
d) Trata-se de vacina inativada, é indicada a partir de 6
anos de idade, com
reforços a cada 10 anos
recomendados para difteria. É contraindicada apenas
para pessoas com alergia grave e ao ovo. A via de
aplicação é intramuscular.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.
27) A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe
sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências.
Em relação aos objetivos e atribuições marque V para as
alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas:
( ) A identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde.
( ) A assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades
curativas.
( ) A execução de ações: a) de vigilância sanitária; b) de
vigilância epidemiológica; c) de saúde do trabalhador; e
d) de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
( ) A participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico.
( ) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.
a) V, F, V, F, F.
b) V, F, V, V, V.
c) F, F, V, V, V.
d) V, F, V, V, F.
e) V, V, V, F, V.
28) De acordo com o calendário Nacional de Imunização
2018, quais vacinas são preconizadas ao nascer, aos 3
meses e aos 4 anos, respectivamente:
a) Ao nascer: BCG e Hepatite B; 3 meses:
Meningocócica C; 4 anos: VOP (2ºR), DTP (1ºR), 2ª
dose varicela (4 a 6 anos, 11 meses e 29 dias).
b) Ao nascer: BCG e Hepatite B; 3 meses: pentavalente
(DTP+Hib+HB), VIP; 4 anos: Meningocócica C.
c) Ao nascer: BCG e Hepatite B; 3 meses:
Meningocócica C; 4 anos: Febre Amarela.
d) Ao nascer: BCG e Heptite B; 3 meses: Hepatite A,
VOP (1ºR), Pneumo 10; 4 anos: Febre amarela.
e) Ao nascer: BCG e Hepatite B; 3 meses:
Meningocócica C, Pneumo 10; 4 anos: Febre amarela.
29) A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do
Homem objetiva orientar as ações e serviços de saúde
para a população masculina, com integralidade e
equidade, primando pela humanização da atenção. Em
relação aos princípios, marque a alternativa correta:
I- Acesso da população masculina aos serviços de saúde
apenas na atenção básica e organizados em rede,
possibilitando melhoria do grau de resolutividade dos
problemas e acompanhamento do usuário pela equipe de
saúde.
II- Articular-se com as diversas áreas do governo, com o
setor privado e a sociedade, compondo redes de
compromisso e corresponsabilidade quanto à saúde e à
qualidade de vida da população masculina.
III- Informações e orientação à população masculina, aos
familiares e à comunidade sobre a promoção, prevenção
e tratamento dos agravos e das enfermidades do
homem.
IV- Captação precoce da população masculina nas
atividades de prevenção primaria relativa às doenças
cardiovasculares e cânceres, entre outros agravos
recorrentes.
a) Apenas I e II estão corretas.

b) Apenas I e III estão corretas.
c) Apenas II, III e IV estão corretas.
d) Apenas I e IV estão corretas.
e) Todas alternativas estão corretas.
30) A Política Nacional de Atenção Básica é resultado da
experiência acumulada por um conjunto de atores
envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como
movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores
das três esferas de governo. As atribuições dos
profissionais das equipes de atenção básica devem
seguir as referidas disposições legais que regulamentam
o exercício de cada uma das profissões. Em relação às
atribuições específicas do enfermeiro, é incorreto afirmar:
a) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias
cadastradas nas equipes 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) Realizar consulta de enfermagem, procedimentos,
atividades em grupo e conforme protocolos ou outras
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as
disposições legais da profissão, solicitar exames
complementares, prescrever medicações e encaminhar,
quando necessário, usuários a outros serviços.
c) Participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS.
d) Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e
manter os cadastros atualizados.
e) Contribuir, participar e realizar atividades de educação
permanente da equipe de enfermagem e de outros
membros da equipe.

