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errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões numeradas de 01 a 15
QUESTÃO 01
Com relação ao calendário de vacinação do adulto, dos 20 aos 59 anos, que não possui comprovação de
vacinação anterior, marque a alternativa CORRETA.
A) Deve ser aplicada apenas 1 dose de reforço da Hepatite B; 3 doses da Dupla adulto (dT); 1 dose a cada
10 anos da Febre Amarela e apenas 1 dose única da Tríplice viral (SCR).
B) Devem ser aplicadas 3 doses da Hepatite B; 1 dose a cada 10 anos da Dupla adulto (dT); 1 dose a cada
10 anos da Febre Amarela e apenas 1 dose única da Tríplice viral (SCR).
C) Devem ser aplicadas 3 doses da Hepatite B; 3 doses da Dupla adulto (dT); 1 dose a cada 10 anos da
Febre Amarela e 3 doses da Tríplice viral (SCR).
D) Deve ser aplicada apenas 1 dose de reforço da Hepatite B; 1 dose a cada 10 anos da Dupla adulto (dT); 1
dose a cada 10 anos da Febre Amarela e 3 doses da Tríplice viral (SCR).
QUESTÃO 02
De acordo com a Portaria n.º 648/GM, de 28 de março de 2006, a Atenção Básica tem a Saúde da Família
como estratégia prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. A
Atenção Básica tem como fundamentos:
A) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda
agendada; articulação das ações de recuperação à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde,
tratamento e reabilitação, trabalho de forma individual em cada área de atuação e supervisão do cuidado
na rede de serviços.
B) Realizar supervisão e acompanhamento, quando necessário, dos resultados alcançados, como parte do
processo de planejamento e programação.
C) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo
a continuidade das ações de saúde e a prestação do cuidado imediato.
D) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados
como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com território adscrito de forma a permitir o
planejamento e a programação descentralizada e em consonância com o princípio da equidade.
QUESTÃO 03
Relacione a 1.ª coluna com a 2.ª.
1. Saúde Sexual
2. Sexo seguro
3. Sexualidade
4. Saúde reprodutiva
I - É muito mais do que sexo. Ela é um aspecto central da vida das pessoas e envolve sexo, papéis sexuais,
orientação sexual, erotismo, prazer, envolvimento emocional, amor e reprodução.
II - É a habilidade de mulheres e homens para desfrutar e expressar sua sexualidade, sem riscos de doenças
sexualmente transmissíveis, de gestações não desejadas e livre de imposições, violência e
discriminações.
III - Consiste no uso da camisinha masculina ou feminina em todas as relações sexuais para proteção, ao
mesmo tempo, de DST/HIV/AIDS e de gravidez não planejada.
IV - É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente de ausência de doença, em
todos os aspectos relacionados ao sistema reprodutivo e às suas funções e processos. Envolve a
capacidade de desfrutar de uma vida sexual satisfatória e sem riscos, e a liberdade para a pessoa decidir
se quer ter ou não ter filhos, o número de filhos que deseja ter e em que momento da vida.
Marque a alternativa que contenha a sequência CORRETA de cima para baixo.
A) 1, 4, 2, 3.
B) 2, 4, 1, 3.
C) 3, 1, 2, 4.
D) 4, 3, 2, 1.
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QUESTÃO 04
Com base nos seus conhecimentos acerca do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, marque a
alternativa INCORRETA.
A) Nos casos previstos em Lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua
participação ou não no ato abortivo.
B) O enfermeiro é proibido de negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação e executar ou
participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, inclusive
em iminente risco de morte.
C) O enfermeiro é proibido de prestar serviços que, por sua natureza, competem a outro profissional, exceto
em caso de emergência.
D) O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em
caso de identificação de erro ou ilegibilidade.
QUESTÃO 05
Sobre o Sarampo, marque a alternativa INCORRETA.
A) O período de incubação geralmente dura 5 dias (variando de 2 a 8 dias), desde a data da exposição até o
aparecimento da febre, e cerca de 4 dias até o início do exantema.
B) É transmitido diretamente de pessoa a pessoa, através das secreções nasofaríngeas, expelidas ao tossir,
espirrar, falar ou respirar.
C) As complicações do sarampo podem ser: pneumonias, encefalites, otites médias, laringites,
laringotraqueobronquites, diarreias, entre outras.
D) O tratamento é sintomático, podendo ser utilizados antitérmicos, hidratação oral, terapia nutricional com
incentivo ao aleitamento materno e higiene adequada dos olhos, da pele e das vias aéreas superiores.
QUESTÃO 06
São Diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, EXCETO
A) Implantação de serviços de atenção domiciliar, fortalecimento da participação sindical e o acolhimento
preferencial em unidades de saúde, independentemente do critério de risco.
B) Promoção do envelhecimento ativo e saudável e apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas.
C) Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa.
D) Provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa.
QUESTÃO 07
A hipertensão arterial é uma das doenças de maior prevalência na população. No Brasil, a Sociedade
Brasileira de Hipertensão (SBH) estima que haja 30 milhões de hipertensos, cerca de 30% da população
adulta. Com relação a essa patologia, marque a alternativa INCORRETA.
A) O paciente considerado hipertenso é aquele que apresenta a sua pressão arterial elevada frequentemente
e durante vários períodos do dia.
B) Um dos grandes problemas da hipertensão arterial é o fato de ser assintomática até fases avançadas. Não
existe um sintoma típico que possa servir de alarme para estimular a procura por um médico.
C) A hipertensão arterial raramente tem cura e o objetivo do tratamento é evitar que órgãos como coração,
olhos, cérebro e rins, chamados de órgãos-alvo, sofram lesões que causem outras doenças.
D) Para se dar o diagnóstico de hipertensão arterial, são necessárias três aferições elevadas, realizadas em
dias diferentes, com um intervalo menor que um mês entre a primeira e a última aferição.
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QUESTÃO 08
Com relação à Sala de Vacinas nas Unidades de Saúde, o enfermeiro(a) responsável deverá
verificar/supervisionar:
A) Na primeira prateleira, devem ser colocadas as vacinas contra as bactérias; na segunda, as vacinas contra
os vírus e toxinas e, na terceira prateleira, os soros.
B) As vacinas, na embalagem original, devem ser arrumadas de forma a manter uma distância entre elas de
aproximadamente 3 cm e também das paredes do refrigerador, visando à livre circulação do ar frio.
C) Vacinas que podem congelar e que não se deterioram: poliomielite do tipo Sabin, vacina contra
poliomielite do tipo Salk, BCG, sarampo, caxumba, rubéola, vacina tríplice e dupla viral e varicela.
D) Colocar o termômetro de máxima e de mínima na primeira prateleira, na posição horizontal, deitado e
bem apoiado, e verificar a temperatura duas vezes ao dia, em períodos diferentes, registrando no mapa
de controle diário de temperatura.
QUESTÃO 09
Dados divulgados em 25 de fevereiro pelo Ministério da Saúde mostram que o número de casos de dengue,
no início deste ano, quase triplicou em relação ao mesmo período de 2012. Foram registrados, até o dia 16
de fevereiro, 204.650 mil casos, contra 70.489 notificados em 2012, o que representa um aumento de 190%.
Marque a alternativa CORRETA.
A) O ovo do mosquito da dengue pode sobreviver até 365 dias, mesmo se o local, em que foi depositado
estiver seco. Caso a área receba água novamente, o ovo ficará ativo e poderá atingir a fase adulta em um
espaço de tempo entre 5 e 8 dias.
B) Como a proliferação do mosquito da dengue é rápida, além das iniciativas governamentais, é
importantíssimo que a população também colabore para interromper o ciclo de transmissão e
contaminação. Para se ter uma ideia, em 45 dias de vida, um único mosquito pode contaminar até 300
pessoas.
C) O vírus da dengue é transmitido pela picada do macho do Aedes aegypti, um mosquito diurno que se
multiplica em depósitos de água parada, acumulada nos quintais e dentro das casas.
D) A pessoa não desenvolve imunidade para o tipo de vírus que contraiu e pode infectar-se com qualquer
sorotipo, o que aumenta o risco de doença hemorrágica.
QUESTÃO 10
Em uma população estudada de 1.053 adultos da zona urbana de uma cidade de MG, em 2000, detectaramse 135 casos de hanseníase. Calcule o coeficiente de prevalência dessa patologia, em que o 10n = 100.000
hab.
A) 780 casos por 100.000 hab.
B) 7,8 casos por 100.000 hab.
C) 12,82 casos por 100.000 hab.
D) 1,28 casos por 100.000 hab.
QUESTÃO 11
Sobre a infecção do trato urinário (ITU), marque a alternativa INCORRETA.
A) A maioria das ITUs é diagnosticada através de dados clínicos e laboratoriais, como piúria e ou
bacteriúria e também pela urocultura com contagem de colônias.
B) A ITU pode ser dividida em complicada e não complicada. Complicada, quando vem associada à
alterações funcionais ou anatômicas das vias urinárias (exemplo: rim em ferradura, rim ectópico, refluxo
vesicouretral), e não complicada quando não associada a alterações anatômicas.
C) Existem 4 (quatro) possibilidades de um microrganismo alcançar o trato urinário e causar infecção: via
ascendente, via descendente, via hematogênica e via linfática.
D) Dois ou mais episódios no período de seis meses ou três ou mais no período de um ano definem, as
infecções recorrentes na mulher.
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QUESTÃO 12
ACS, 3 anos de idade, dá entrada na Unidade de Saúde com diarreia há 14 dias, segundo informa sua mãe.
Após a sua avaliação, o enfermeiro da unidade identificou que a criança apresentava sinais de desidratação
não grave e, em seguida, classificou a diarreia como persistente grave. Diante dessa constatação, esse
enfermeiro deverá seguir a seguinte conduta:
A) Encaminhar a criança imediatamente para o hospital, sem tratar a desidratação.
B) Orientar a mãe quanto aos cuidados com a alimentação da criança e encaminhá-la de volta para a sua
casa, marcando o retorno para 5 dias.
C) Prescrever antibiótico para shigella durante 5 dias e encaminhar a criança para o hospital, caso piore o
quadro clínico.
D) Tratar a desidratação antes de encaminhar a criança para o hospital.
QUESTÃO 13
O grupo português de Manchester foi formado em 1994 com o objetivo de estabelecer um consenso entre
médicos e enfermeiros de um serviço de urgência, enfocando a criação de normas de triagem. O método
delineado por esse protocolo foi concebido para que o primeiro contato com o paciente já permita a
atribuição de uma prioridade clínica para ele. Com relação à Escala de Triagem de Manchester, nos casos de
urgência, marque a alternativa CORRETA.
A) A cor LARANJA significa urgência, e deverá ser atendido em 20 minutos.
B) A cor VERDE significa pouco urgente, e o paciente deverá ser atendido em 120 minutos.
C) A cor AMARELO significa muito urgente, e o paciente deverá ser atendido em 60 minutos.
D) A cor AZUL significa não urgente, e o paciente deverá ser atendido em 120 minutos.
QUESTÃO 14
O médico prescreveu DecadronR 1,5 mg IM. Na sua unidade, há apenas frasco de 2,5 ml de 4mg/ml.
Quantos ml deverão ser administrados?
A) 0,37 ml.
B) 0,62 ml.
C) 0,75 ml.
D) 0,5 ml.
QUESTÃO 15
Foram prescritos 20 UI de insulina para um paciente diabético. A instituição tem seringa de 1 ml graduada
em 100 UI e insulina de 80 UI/ml. Quantos UI deverão ser administrados?
A) 0,25 UI.
B) 2,5 UI.
C) 25,0 UI.
D) 250,0 UI.
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Questões numeradas de 16 a 25
INSTRUÇÃO: Leia com atenção o texto para responder às questões que seguem.
A PESSOA MADURA PLENAMENTE ATUANTE
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A maturidade é um conceito tão estático quanto dinâmico. É estático no sentido de que é uma fase
definida e isolada em si mesma, emergindo das complexidades, buscas e revelações da infância e
adolescência. Significa, como indica sua raiz latina, um estado de madureza, de crescimento e
desenvolvimento plenos, um estado de inteireza. Mas, diferentemente das fases anteriores da infância e
adolescência, pelas quais passamos e abandonamos, nossa maturidade estará sempre em desenvolvimento e
só pode ser definida, pelo grau e qualidade de sua presença, através do futuro de nossas vidas. É como os
conceitos de amor ou saber — jamais pode haver um fim para a aquisição de um ou outro, somente uma
aspiração ardente por experimentar mais de ambos. É, pois, tanto um conceito de ser como de tornar-se.
Com a maturidade obtemos, afinal, um eu, um ego, um centro que, embora não plenamente
realizado, podemos aceitar como um início. Reconhecemos sua natureza dinâmica, sua dívida com o
passado, mas aceitamos o fato de que sua realização futura é independente do passado, de que nossa vida
não é apenas um epílogo do que já aconteceu. Escolhemos a nós mesmos no presente. Aceitamos o futuro
como desafio, não no sentido de esperar por ele, mas de viver agora de tal forma, que ele ocorra da maneira
mais ativa possível. Aceitamos nosso eu recém-descoberto como um conceito sempre mutável, porque
sabemos que, sem tal fenômeno poderoso, potente e em mudança constante, interagindo em um meio
ambiente ilimitado, jamais podemos conhecer a realização plena.
Carl Rogers é, seguramente, um dos principais expositores sobre essa chegada dinâmica à
maturidade. Ele acha que a verdadeira vida do adulto é mais do que somente um estado estabelecido de
tensão reduzida ou uma condição de equilíbrio a ser desejado, e em que se pode atuar satisfatoriamente em
uma sociedade complexa. Ele considera a maturidade não como uma realização ou um estado de satisfação,
mas como um processo que está sempre mudando e desenvolvendo-se.
Há muitas teorias sobre o que constitui uma pessoa madura. Essas teorias são significativas apenas
se examinadas através de um contexto que inclui excepcionais considerações culturais, éticas, históricas e
de comportamento.
Embora existam alguns conflitos entre os teóricos quanto ao que, em verdade, constitui a maturidade
plena, há também várias concordâncias.
Concorda-se, em geral, que as pessoas maduras possuem um senso de identidade do ego, um senso
do "eu" mencionado acima, um senso de quem são, isoladas e independentes dos outros. Mas essas pessoas
independentes também compreendem a necessidade da intimidade física e psicológica — uma necessidade
de relacionar-se em nível profundo e significativo com os outros.
As pessoas maduras têm o desejo sincero de ser produtivas e de partilhar essa produção com os
outros. Desejam criar e dividir suas criações. Aceitam suas vidas e trabalho com satisfação e alegria. Vivem
a vida como, nas palavras de Otto Rank, um "artista" (não necessariamente um artista que escreve ou pinta,
porém mais como um artista da vida). Colocam seus talentos em cada esforço e a imaginação na recriação
de suas vidas, diariamente. Os artistas maduros da vida são espontâneos, compreensivos, complacentes,
receptivos a novas experiências, desconfiados da realidade. Harmonizam-se com as forças externas, mas são
autônomos, ocupados com os processos de criar suas próprias vidas. Consideram a existência como uma
série de opções, de escolhas que devem fazer e pelas quais são unicamente responsáveis. Interessam-se,
respeitam e apreciam o mundo e a sociedade em que vivem, e os outros que o coabitam, embora talvez não
concordem inteiramente com eles.
( BUSCAGLIA, L. F. Assumindo sua personalidade. 17 ed. Rio de Janeiro: Nova Era, 2006, p. 61-64. Adaptado.)
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QUESTÃO 16
Considere o trecho: “A maturidade é um conceito tanto estático quanto dinâmico.” (Linha 1)
Conforme a argumentação apresentada, todos os termos abaixo estão relacionados ao dinamismo da
maturidade, portanto, poderiam caracterizá-la, EXCETO
A) processual.
B) gradual.
C) delimitada.
D) libertadora.
QUESTÃO 17
Considere o trecho: “Carl Rogers é, seguramente, um dos principais expositores sobre essa chegada
dinâmica à maturidade.” (Linhas 17-18)
Assinale a alternativa que, de acordo com esse autor, NÃO foi apresentada como uma característica da vida
adulta.
A) Busca de estabilidade emocional.
B) Maior preparo para a vida em sociedade.
C) Estado de pleno desenvolvimento.
D) Constante estado de tensão.
QUESTÃO 18
Todas as informações abaixo estão relacionadas ao termo “maturidade”. Identifique aquela que NÃO pode
ser confirmada pelo texto.
A) Conceitua-se como uma fase em que se atingiu completo desenvolvimento, maturação.
B) É um termo cujas acepções não devem ser analisadas fora de um contexto.
C) É um termo que tem sua origem no latim.
D) Conceitualmente, em relação à finidade, pode ser comparado a outros termos.
QUESTÃO 19
Conforme o texto, os estudiosos sobre o assunto concordam que as pessoas maduras são aquelas que,
EXCETO
A) reconhecem a importância do relacionamento significativo com o outro.
B) apreciam a vida social, mesmo com as divergências de opiniões advindas desse convívio.
C) sabem que o conceito que têm sobre si mesmas passa constantemente por mudanças.
D) têm a consciência de quem realmente são através da opinião das relações significativas que mantêm com
as outras pessoas.
QUESTÃO 20
Considere a afirmação: “Os artistas maduros da vida são espontâneos, compreensivos, complacentes,
receptivos a novas experiências, desconfiados da realidade.” (Linhas 35-36)
Tendo em vista a argumentação apresentada no texto, a característica destacada acima se opõe à
A) reflexão e análise da realidade.
B) passividade em relação à realidade.
C) transformação da realidade.
D) preservação da autonomia ante a realidade.
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QUESTÃO 21
Considere novamente a afirmação: “Os artistas maduros da vida são espontâneos, compreensivos,
complacentes, receptivos a novas experiências, desconfiados da realidade.” (Linhas 35-36)
Conforme a argumentação apresentada no texto, todas as alternativas relacionam-se, de alguma forma, ao
trecho grifado, EXCETO
A) “Vivem a vida como, nas palavras de Otto Rank, um ‘artista’...” (Linhas 32-33)
B) “Consideram a existência como uma série de opções, de escolhas que devem fazer e pelas quais são
unicamente responsáveis.” (Linhas 37-38)
C) “Interessam-se, respeitam e apreciam o mundo e a sociedade em que vivem, e os outros que o
coabitam...” (Linhas 38-39)
D) “Colocam seus talentos em cada esforço e a imaginação na recriação de suas vidas, diariamente.”
(Linhas 34-35)
QUESTÃO 22
Considere o trecho: “Aceitam suas vidas e trabalho com satisfação e alegria. Vivem a vida como, nas
palavras de Otto Rank, um ‘artista’...” (Linhas 32-33)
Assinale a alternativa que NÃO poderia justificar a comparação feita por Otto Rank.
A) “... possuem um senso de identidade do ego, um senso do ‘eu’...” (Linhas 27-28)
B) “Colocam seus talentos em cada esforço e a imaginação na recriação de suas vidas, diariamente.”
(Linhas 34-35)
C) “Desejam criar e dividir suas criações.” (Linha 32)
D) “... são autônomos, ocupados com os processos de criar suas próprias vidas.” (Linhas 36-37)
QUESTÃO 23
Considere novamente o trecho: “Aceitam suas vidas e trabalho com satisfação e alegria. Vivem a vida
como, nas palavras de Otto Rank, um ‘artista’...” (Linhas 32-33)
Todos os recursos de expressão abaixo foram usados pelo autor na construção do trecho acima referido,
EXCETO
A) linguagem metafórica.
B) intertextualidade.
C) pleonasmo.
D) ironia.
QUESTÃO 24
Considere o trecho: “Interessam-se, respeitam e apreciam o mundo e a sociedade em que vivem, e os outros
que o coabitam, embora talvez não concordem inteiramente com eles.” (Linhas 38-40)
Assinale a alternativa em que a substituição do termo destacado altera o sentido do trecho.
A) Interessam-se, respeitam e apreciam o mundo e a sociedade em que vivem, e os outros que o coabitam,
não obstante talvez não concordem inteiramente com eles.
B) Interessam-se, respeitam e apreciam o mundo e a sociedade em que vivem, e os outros que o coabitam,
já que talvez não concordem inteiramente com eles.
C) Interessam-se, respeitam e apreciam o mundo e a sociedade em que vivem, e os outros que o coabitam,
mesmo que talvez não concordem inteiramente com eles.
D) Interessam-se, respeitam e apreciam o mundo e a sociedade em que vivem, e os outros que o coabitam,
ainda que talvez não concordem inteiramente com eles.
QUESTÃO 25
Nos contextos abaixo, os termos destacados funcionam como importantes elementos de coesão textual.
Assinale a alternativa em que esse termo não é um pronome anafórico, uma vez que NÃO retoma um termo
anteriormente expresso.
A) “Há muitas teorias sobre o que constitui uma pessoa madura.” (Linha 22)
B) “Colocam seus talentos em cada esforço e a imaginação na recriação de suas vidas, diariamente.”
(Linhas 34-35)
C) “Interessam-se, respeitam e apreciam o mundo e a sociedade em que vivem, e os outros que o coabitam,
embora talvez não concordem inteiramente com eles.” (Linhas 38-40)
D) “Consideram a existência como uma série de opções, de escolhas que devem fazer e pelas quais são
unicamente responsáveis.” (Linhas 37-38
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