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O Caderno de Questões contém 30 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).
CONFIRA O GABARITO DO SEU CADERNO DE QUESTÕES COM O CARTÃO DE RESPOSTA
1. Ao receber o material, verifique no Cartão de Respostas seu nome, número de inscrição, data de nascimento, cargo e

Gabarito. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores.

2. A prova objetiva terá duração de 4 horas, incluídos neste tempo o preenchimento do Cartão de Respostas.
3. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a opção que responde corretamente a cada uma delas. O
Cartão de Respostas será o único documento válido para a correção eletrônica. O preenchimento do Cartão de Respostas e
a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do candidato. Não haverá substituição de Cartão de Respostas, por
erro do candidato.
4. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o espaço
correspondente à letra a ser assinalada.
- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do Cartão de Respostas.
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas, com falta de nitidez, com mais de uma opção assinalada e as
emendadas, rasuradas ou com marcação incorreta.
5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida solicite a presença do
coordenador local.
6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados do seu efetivo início,
sem levar o Caderno de Questões.
7. O candidato só poderá levar o próprio Caderno de Questões faltando uma hora para o término do horário da prova, conforme
Edital do Concurso.
8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no Caderno de Questões.
9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de início da prova.
10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.
11. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o Cartão de Respostas. Não esqueça o documento de identidade e seus demais
pertences.
12. O Gabarito Oficial da Prova Objetiva será afixado no Posto de Atendimento e disponibilizado no site www.concursofec.uff.br,
na data estabelecida no Cronograma Previsto.

BOA PROVA

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo e responda às questões que seguem.
A RAPOSA E O BODE
Uma raposa caíra num poço. Não havia como sair. Foi
quando apareceu um bode sedento. Ao ver a raposa,
perguntou-lhe se a água era boa. Diante de tanta sorte, a
raposa começou a elogiar a água: não havia mais saborosa. E
convidou o bode a descer também. Sem pensar duas vezes e
só pensando em saciar sua sede, o bode desceu. Depois de
beber à vontade, era hora de voltar à superfície: “como
fazer?”, perguntou à raposa.
- Eu sei - disse ela - de uma boa saída, desde que tenhas
vontade de nos tirar desse aperto: põe os teus pés da frente
contra a parede e ergue os teus chifres; aí eu dou um pulo e
saio. Uma vez lá fora, eu te puxo.
O bode fez o que ela disse. Com a ajuda das pernas, das
costas e dos chifres do bode, ela conseguiu, dando alguns
pulos, voltar à boca do poço e, assim que se viu salva, foi
embora. Como o bode a repreendesse por não ter cumprido o
acordo, a raposa lhe disse:
- Ah, meu caro, se tivesses tanta presença de espírito
quanto pêlos no queixo, não terias descido sem saber como
irias sair.
É preciso antever o final em tudo o que se faz.
(Fábulas de Esopo.)

1. Pela leitura do texto, pode-se concluir que a raposa e o
bode representam, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

a bondade e a má fé;
o orgulho e a boa fé;
a prepotência e o egoísmo;
a esperteza e a ingenuidade;
a pureza e a falsidade.

2. A raposa considerou a presença do bode junto ao poço
“tanta sorte” porque:
A)
B)
C)
D)

teria companhia para dividir o seu infortúnio;
viu no bode um meio de conseguir voltar à superfície;
iria compartilhar a água saborosa com um amigo;
poderia o bode chamar alguém para içá-la do fundo do
poço;
E) poderiam gritar juntos bem alto até que alguém os
ouvisse.

3. Ao ser perguntada sobre a qualidade da água, a raposa
se esmerou em elogiá-la porque:
A)
B)
C)
D)
E)

era mesmo muito saborosa;
compartilhava as boas coisas, já que era generosa;
queria dessedentar o bode, ao perceber a sua aflição;
gostava de fazer amizades empregando elogios;
queria atrair o bode para o fundo do poço.

4. A lição moral da fábula, “É preciso antever o final em tudo
o que se faz”, traz o ensinamento da:
A)
B)
C)
D)
E)
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honestidade;
seriedade;
precaução;
correção;
pontualidade.

5. Para o preenchimento correto das lacunas da frase “____
a raposa caiu no poço, surgiu o bode; ____ ela ficou atenta ao
____ de sua ida até lá”, têm de ser usadas, respectivamente,
as seguintes palavras:
A)
B)
C)
D)
E)

mal / mas / porquê;
mal / mas / por quê;
mal / mais / porquê;
mau / mas / por que;
mau / mais / porquê.

6. Na frase “Eu sei de uma boa SAÍDA”, a palavra em caixa
alta é acentuada pela mesma razão que:
A)
B)
C)
D)
E)

espírito;
água;
também;
superfície;
baú.

7. Em “Ao ver a raposa, perguntou-lhe se a água era boa”, a
vírgula foi usada para separar:
A)
B)
C)
D)
E)

o vocativo;
o aposto;
o adjunto adverbial anteposto;
expressões explicativas;
o sujeito do predicado.

8. A palavra em caixa alta no trecho “e só pensando em
SACIAR sua sede” significa:
A)
B)
C)
D)
E)

diminuir;
extinguir;
aumentar;
reprimir;
moderar.

9. No trecho “voltar à boca do poço”, o acento indicativo da
crase foi usado corretamente. Também está correto o acento
da crase usado no período:
A)
B)
C)
D)
E)

Começou à sentir vontade de discordar.
O entardecer era belo à beira do lago.
Referiu-se à vários outros assuntos.
Devemos obedecer somente à leis que sejam justas.
Não havia como desistir: às dez horas de prazo estavam
encerradas.

10. A conjunção destacada em “ASSIM QUE se viu salva, foi
embora” pode ser substituída, sem alteração do sentido, por:
A)
B)
C)
D)
E)

quando;
para que;
portanto;
visto que;
ainda que.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11. A proposta de estimular a atividade comunitária junto aos
serviços de saúde no SUS tem como objetivo:

16. As vacinas representam uma significativa conquista
alcançada pela ciência com vistas à promoção e à proteção
da saúde dos indivíduos, trazendo benefícios incomparáveis
à humanidade. Relacione as colunas abaixo, fazendo a
correspondência entre tipos de vacina e as doenças contra as
quais conferem imunidade.

A)
B)
C)
D)
E)

estimular a participação da população e o controle social;
economizar gastos com recursos humanos;
disciplinar, controlar e reprimir a população;
economizar gastos com infra-estrutura de saneamento;
realizar reuniões periódicas com os serviços privados de
saúde.

1. Tríplice Viral
2. BCG
3. DPT

12. Definir estratégias de implantação do PACS/PSF é
atribuição da(o):
A)
B)
C)
D)
E)

Secretaria Estadual de Saúde;
Secretaria Municipal de Saúde;
Ministério da Saúde;
Equipe Básica de Saúde;
Regional de Saúde.

13. A Lei nº 8.142/ 90 estabelece que:
A) a representação permanente no Conselho Nacional de
Saúde está circunscrita ao Ministério da Saúde e aos
representantes do CONASS, do CONASEMS, das
centrais de trabalhadores e da federação brasileira de
hospitais;
B) a representação dos usuários nos conselhos de saúde
será majoritária em relação aos demais segmentos;
C) os representantes dos prestadores de serviço compõem
o conselho de saúde em caráter temporário;
D) os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados
para cobertura exclusiva da rede hospitalar de alta
complexidade;
E) a Conferência Nacional de Saúde, instância colegiada do
SUS, se reúne para propor as diretrizes da política de
saúde.
14. Hierarquização do Sistema de Saúde significa a
organização por:
A)
B)
C)
D)
E)

níveis de complexidade tecnológica;
critérios de vigilância epidemiológica;
programas específicos por patologia;
nível de estrutura gerencial;
ofertas de serviço.

15. A Constituição Federal de 1988, na Seção II (Da Saúde),
preconiza, em relação à iniciativa privada, que:
A) a assistência à saúde é vedada à iniciativa privada;
B) as instituições privadas com fins lucrativos integram uma
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um
sistema único de saúde;
C) as entidades filantrópicas têm preferência sobre as
instituições privadas na participação de forma
complementar do SUS;
D) a legislação complementar dispõe sobre os casos em que
a comercialização de órgãos, tecidos, sangue e seus
derivados é permitida;
E) haverá destinação de recursos públicos para auxílio ou
subvenções.

(
(
(
(
(

) Caxumba
) Coqueluche
) Difteria
) Tuberculose
) Sarampo

A seqüência correta, de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

3, 2, 1, 2, 1;
1, 1, 3, 2, 3;
1, 3, 3, 2, 1;
1, 3, 2, 1, 2;
2, 1, 2, 1, 3.

17. Para realizar a esterilização de uma bandeja contendo
campos cirúrgicos e instrumental de aço inox para pequena
cirurgia e a desinfecção de bancadas de superfície inox, o
Auxiliar de Enfermagem deverá utilizar:
A)
B)
C)
D)
E)

autoclave a 121ºC e álcool a 70%;
estufa a 120ºC e hipoclorito de sódio a 0,5%;
estufa a 120ºC e glutaraldeído a 2,0%;
autoclave a 121ºC e hipoclorito de sódio a 0,5%;
autoclave a 121ºC e compostos clorados.

18. Conforme a regulamentação do exercício da
Enfermagem, o profissional auxiliar de enfermagem exerce
atividades de nível médio, envolvendo serviços auxiliares de
enfermagem sob supervisão, cabendo-lhe especialmente:
A)
B)
C)
D)

planejar os serviços de assistência de enfermagem;
realizar pequenos procedimentos cirúrgicos;
prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente;
gerenciar unidades de atendimento odontológico e da
saúde bucal;
E) realizar consulta de enfermagem.

19. A hemorragia externa é facilmente identificada pela
mancha ou poça de sangue e pode ser classificada como
arterial quando o sangue é vermelho:
A) vivo, que sai em jato, sincronizado com os batimentos
cardíacos;
B) vivo e de fluxo constante, sincronizado com o esforço
muscular;
C) vivo, de fluxo lento, e que escoa de uma rede capilar;
D) escuro, de fluxo constante e de grande intensidade;
E) escuro e de fluxo lento, que sai sincronizado com os
batimentos cardíacos.
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20. Em relação ao diabetes melitus e à insulinoterapia,
marque V para verdadeiro e F para falso.
( ) É uma doença caracterizada pela deficiência relativa ou
absoluta de insulina.
( ) A meta do tratamento é diminuir os níveis de glicose
sangüínea tanto quanto possível, sem modificar o ritmo
de vida normal do paciente.
( ) A aplicação de insulina diária se faz por via intramuscular
e o ângulo de aplicação é de 45º.
( ) As medidas terapêuticas são: dieta, exercício físico,
monitoração da glicemia e, se necessária, medicação.
( ) A região abdominal, por ser rica em tecido adiposo, é
considerada adequada para a aplicação da insulina, com
preferência para a área periumbilical.
( ) Os pacientes devem ser orientados a observar o rodízio
nos locais de aplicação, devido ao risco de reações locais
como a lipodistrofia.
( ) A insulina humana provoca menos reações alérgicas
sistêmicas, mas aumenta o risco de lipoatrofia.
Contém a seqüência correta, de cima para baixo:
A)
B)
C)
D)
E)

V; V; V; V; V; V; V;
F; V; V; V; V; V; V;
V; F; V; F; F; V; F;
V; V; F; F; F; V; V;
V, V, F, V; F; V; F.

21. Curativo é o tratamento utilizado para promover a
cicatrização de feridas, proporcionando um meio adequado
para este processo. Sua escolha dependerá do tipo e
condições da ferida. Durante a realização de curativo simples,
em uma ferida cirúrgica, é contra-indicado:
A) realizar a limpeza da ferida em movimentos unidirecionais
da região menos contaminada para a mais contaminada;
B) secar o local da incisão com gaze estéril para evitar o
acúmulo de solução de continuidade;
C) limpar as feridas antes da colocação de cobertura com
solução fisiológica a 0,9%;
D) evitar isolamento térmico, pois a manutenção da
temperatura diminui a atividade da divisão celular durante
o processo de cicatrização;
E) manter a ferida impermeável, para funcionar como
barreira mecânica entre a ferida e o meio ambiente.

22. Para que a lavagem das mãos seja eficaz, faz-se
necessário utilizar uma técnica apropriada. Quanto à
execução da técnica de lavagem das mãos, podemos afirmar
que:
A) este procedimento, frente às novas tecnologias e
utilização de produtos eficazes na prevenção de
infecções hospitalares, tornou-se ultrapassado;
B) após a lavagem deve-se manter os dedos voltados para
cima e iniciar a secagem pelas mãos e, depois os
antebraços;
C) ela é desnecessária se o auxiliar de enfermagem, como
hábito, usar luvas de procedimento;
D) sua execução é restrita aos ambientes críticos com surtos
de infecção, visto que a disseminação de
microorganismos ocorre principalmente de pessoa para
pessoa;
E) de acordo com o setor responsável pela prevenção e
controle de infecção hospitalar, a utilização desta técnica
deve ser moderada para evitar lesões causadas pelas
fricções repetitivas da escova na pele.
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23. O crescimento e o desenvolvimento são indicadores da
saúde das crianças; por essa razão o acompanhamento
desses processos se constitui na ação-eixo da assistência à
saúde da criança. Para avaliação do crescimento da criança,
utilizam-se alguns parâmetros, dentre eles:
A)
B)
C)
D)
E)

peso, estatura e desenvolvimento intelectual;
peso, estatura e alimentação;
perímetro cefálico, peso e desenvolvimento intelectual;
perímetro abdominal, estatura e reflexos motores;
peso, estatura e perímetro cefálico.

24. As barreiras de proteção essenciais nos isolamentos de
contato e respiratório são:
A)
B)
C)
D)
E)

capotes, luvas e máscara;
botas, óculos e luvas;
óculos, luvas e máscara;
gorros, máscara e capotes;
óculos, gorros e botas.

25. Em pessoas idosas, a diminuição da atividade física e as
mudanças no padrão alimentar, com redução da ingesta
hídrica e aumento de alimentos pastosos, poderá causar a:
A)
B)
C)
D)
E)

diarréia;
polaciúria;
incontinência fecal;
constipação intestinal;
incontinência urinária.

26. Com relação aos sinais vitais, é correto afirmar que:
A) a verificação da temperatura axilar é mais freqüente por
oferecer maior precisão que a oral e a retal;
B) a pressão sistólica representa a intensidade da contração
ventricular e a diastólica, de resistência periférica;
C) a respiração é automática e sob domínio do tronco
cerebral, por isso o paciente não consegue exercer
controle sobre a mesma;
D) o pulso é a força que o sangue exerce nas veias, sendo
considerado normal, em adulto, na média 60 a 80
batimentos por minuto;
E) não existe recomendação que contra-indique a
verificação da pressão arterial em braço que foi realizado
“shunt” artério-venoso.
27. A giardíase e a amebíase são doenças encontradas
praticamente em todos os países e são causadas por
protozoários. A transmissão dessas doenças se dá através:
A) do consumo de carnes e seus derivados devidamente
cozidos;
B) dos pés descalços em contato com água contaminada;
C) do contato com a urina de ratos e picada de insetos;
D) de prática sexual anal-oral;
E) contato com fezes de gatos.

28. Para um idoso, foi prescrita infusão sorológica fisiológica
de 500ml por oito horas. Neste caso, a quantidade de
microgotas, por minuto, que deverá ser infundida é:
A)
B)
C)
D)
E)

20;
63;
21;
42;
72.

29. Um cliente com drenagem de tórax necessita ser
submetido a um exame radiológico. Para transportá-lo ao
serviço de radiologia, o auxiliar de enfermagem deverá
atentar para o seguinte cuidado:
A)
B)
C)
D)
E)

elevar membros inferiores;
elevar cabeceira;
manter o dreno fluindo;
elevar o tórax do paciente;
clampear o dreno torácico.

30. No atendimento aos pacientes em situação de
emergência, a prioridade é:
A)
B)
C)
D)
E)

verificação dos sinais vitais;
pesquisa da presença de midríase;
permeabilização das vias aéreas;
aquecimento do corpo para evitar a perda de calor;
encaminhamento dos pacientes para a Unidade de
Cuidados Intensivos.
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