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1. Você receberáá do fiscal de saala:
a) uma folha de resposttas destinada à marcação das
o
respostas das questões objetivas;
c
60 (ssessenta) questtões
b) esse caderno de prova contendo
m cinco alternaativas de respo
ostas
objetivas, cada qual com
(A, B, C, D e E).
2. Verifique se seu
s caderno está completo, sem repetição
o de
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente
o fiscal de sala para qu
ue sejam tom
madas as devvidas
providências.
3. As questões objetivas
o
são id
dentificadas pelo número situ
uado
acima do seu enunciado.
e
4. Ao receber as folhas de reespostas da prrova objetiva você
v
deve:
s
dados peessoais, em esspecial seu no
ome,
a) conferir seus
número de
d inscrição e o número do
d documento de
identidadee;

6. O preenchimeento das resposstas da prova objetiva,
o
de intteira
responsabilidaade do candidaato, deverá serr feito com can
neta
esferográfica de
d tinta indelévvel de cor pretaa ou azul. Não será
s
permitida a troca da folha de resposstas por erro do
candidato.
7. O tempo dissponível para a realização da prova é de
4 (quatro) ho
oras, já incluíd
do o tempo paara a marcação
o da
folha de respo
ostas da prova o
objetiva.
8. Reserve temp
po suficiente para o preencchimento de suas
s
respostas. Paara fins de avaliação, se
erão levadas em
consideração apenas as marcações realizaadas nas folhass de
respostas da prova objetivva, não sendo permitido anotar
r
às suas respostas em
e qualquer outro
informações relativas
meio que não seja o próprio caderno de pro
ovas.
9. Somente após decorrida 2 (duas) horas do
d início da prrova
r
da sala de prova, co
ontudo sem levvar o
você poderá retirar‐se
caderno de prrovas.

b) ler atentamente as instrruções para o preenchimento
o da
folha de reespostas;

10. Somente no decorrer dos últimos sesssenta minutos do
derá retirar‐se da sala levand
do o
período da prrova, você pod
caderno de prrovas.

c) marcar nas folhas de resp
postas da provaa objetiva o cam
mpo
d tipo/cor de prova, conform
me o
relativo à confirmação do
caderno que você recebeeu;

11. Ao terminar a prova, entreggue a folha de respostas ao fiiscal
da sala e deeixe o local dee prova. Caso você se negu
ue a
entregar, seráá eliminado do cconcurso.

c
d) assinar seeu nome, apenas nos espaços reservados, com
caneta esfferográfica de tinta
t
azul ou preeta.

12. A FGV realizará a coleta da impressão digiital dos candidaatos
na folha de respostas.

5. Durante a apliicação da provaa não será perm
mitido:
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem a devida autorrização do fiscaal de
sala;
c) portar aparelhos eletrônicos, tais com
mo bipe, teleffone
celular, aggenda eletrônicca, notebook, palmtop,
p
recep
ptor,
gravador, máquina de calcular, mááquina fotográáfica
digital, co
ontrole de alarme de carro etc., bem co
omo
relógio dee qualquer mod
delo, óculos esccuros ou quaisq
quer
acessórioss de chapelariaa, tais como ch
hapéu, boné, go
orro
etc. e, ainda, lápis, lap
piseira (grafite)), corretor líqu
uido
e/ou borraacha. Tal infraçção poderá acarrretar a eliminaação
sumária do
o candidato.

13. Os candidatoss poderão ser submetidos a sisstema de deteccção
de metais qu
uando do ingresso e da saaída de sanitáários
durante a reaalização das pro
ovas. Ao sair da sala, ao térm
mino
da prova, o caandidato não po
oderá usar o sanitário.
14. Os gabaritoss preliminaress das provas objetivas seerão
divulgados no dia 20/05//2014, no endereço eletrônico
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/susam.
15. O prazo paraa interposição de recursos co
ontra os gabaritos
preliminares será das 0
0h00min do dia 21/05/2
2014
até às 23h59min do d
dia 22/05/201
14, observado
o o
horário
official
de
Manaus,
no
endereço
www.fgv.br/fggvprojetos/concursos/susam, por meio do
Sistema Eletrô
ônico de Interpo
osição de Recursso.
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Língua Portuguesa
Acredite, progredimos sim
Faz hoje exatos 50 anos do chamado Comício da Central do
Brasil, que funcionou como acelerador para a conspiração já em
andamento que acabaria por depor o presidente constitucional
João Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois.
É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no
terreno institucional, o país progrediu bastante desde que
chegou ao fim o ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em
uma nação com tão formidável coleção de problemas e atraso
em tantas áreas como o Brasil.
Ajuda‐memória: o comício foi organizado pelo governo
Goulart. Havia uma profusão de bandeiras vermelhas pedindo a
legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, o que
era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar
com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena.
Se fosse pouco, havia também faixas cobrando a reforma
agrária, anátema para os poderosos latifundiários e seus
representantes no mundo político.
Para completar, Jango aproveitou o comício para assinar dois
decretos, ambos tomados como “comunizantes” pelos seus
adversários: o que desapropriava refinarias que ainda não eram
da Petrobrás e o que declarava de utilidade pública para fins de
desapropriação terras rurais subutilizadas.
Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à
propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o
governo preparava a comunização do país.
Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual
talvez nem nos damos conta, o fato de que bandeiras vermelhas
– ou azuis ou amarelas ou verdes ou brancas ou pretas – podem
ser tranquilamente exibidas em atos públicos sem que se
considere estar ameaçada a ordem estabelecida.
Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a
desapropriação de terras ociosas é comum mesmo em governos
que a esquerda considera de direita ou conservadores.
Continua, é verdade, a batalha ideológica entre ruralistas e o
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, mas ela se dá no
campo das ideias, sem que se chame a tropa para resolvê‐la.
Pena que ainda continuemos primitivos o suficiente para que
haja mortes no campo (além de trabalho escravo), mas, de todo
modo, ninguém pensa em chamar o Exército por causa dessa
carência.
Nos quase 30 anos transcorridos desde o fim do ciclo militar,
foi possível, dentro da mais absoluta ordem e legalidade,
promover o impeachment de um presidente, ao contrário do
ocorrido em 1964, ano em que Jango foi impedido à força de
exercer o poder.
Votei pela primeira vez para presidente em 1989, quando já
tinha 46 anos. Meus filhos também votaram pela primeira vez
naquela ocasião, o que significa que uma geração inteira teve
capada parte essencial de sua cidadania durante tempo demais.
Hoje, votar para presidente é tão rotineiro que ficou até meio
monótono. Democracia é assim mesmo.
Pena que esse avanço institucional inegável não tenha sido
acompanhado por qualidade das instituições. Espero que esse
novo passo não leve 50 anos.

FGV ‐ Projetos

01
O texto começa pela recordação do comício do ex‐presidente
João Goulart.
Essa recordação tem a finalidade de
(A) servir de ponto de referência para avaliação do avanço
institucional do Brasil.
(B) criticar nosso passado político em função de um imenso
atraso ideológico.
(C) mostrar como esse ato político teve importância na nossa
história política.
(D) indicar a oposição, ainda existente, entre reacionários e
progressistas.
(E) atuar como ponto de comparação com o progresso na
qualidade das instituições.

02
“Faz hoje exatos 50 anos do chamado Comício da Central do
Brasil, que funcionou como acelerador para a conspiração já em
andamento que acabaria por depor o presidente constitucional
João Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois”.
Pelas informações contidas nesse parágrafo do texto, podemos
inferir que
(A) o Comício da Central do Brasil foi o causador direto da
deposição do presidente.
(B) a realização do Comício deu início a uma conspiração
subversiva.
(C) a deposição do presidente João Goulart foi um ato contra as
instituições.
(D) o tempo entre o Comício e a deposição é visto hoje como
bastante longo.
(E) o Comício foi organizado com a finalidade de acelerar a
deposição do presidente.

03
“É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no terreno
institucional, o país progrediu bastante desde que chegou ao fim
o ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em uma nação com
tão formidável coleção de problemas e atraso em tantas áreas
como o Brasil”.
Nesse parágrafo do texto, o autor emite uma série de opiniões
pessoais. Entre essas opiniões, aquela que se refere à própria
estratégia do texto é
(A) “É bom olhar para trás”.
(B) “o país progrediu bastante”.
(C) “É um dado positivo”.
(D) “formidável coleção de problemas”.
(E) “atraso em tantas áreas”.

04
As opções a seguir mostram algumas funções do título do texto
– Acredite, progredimos sim –, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) crítica aos órgãos oficiais e autoridades, que mascaram
realidades desagradáveis.
(B) reforço de uma opinião do próprio autor do texto, diante do
ceticismo geral.
(C) ironia, já que o tema abordado no texto não indica qualquer
progresso.
(D) destaque de um ponto positivo em meio a uma realidade
negativa.
(E) alerta contra as informações oficiais divulgadas.

(Clovis Rossi, Folha de São Paulo, 13/03/2014)
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FGV ‐ Projetos

05

10

“É bom olhar para trás para verificar...”.
Sobre as ocorrências do vocábulo sublinhado, assinale a
afirmativa correta.
(A) As duas ocorrências mostram o mesmo valor semântico.
(B) A primeira ocorrência tem valor de finalidade.
(C) A segunda ocorrência tem sentido de direção.
(D) A primeira ocorrência equivale a “sobre”.
(E) A segunda ocorrência equivale a “a fim de”.

“Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à
propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o
governo preparava a comunização do país”.
Em relação à forma ou ao conteúdo do segmento destacado,
assinale a opção cujo comentário é inadequado.
(A) O trecho “na visão dos conspiradores” mostra distanciamento
do autor em relação a essa visão.
(B) A comunização do Brasil está claramente relacionada ao
atentado contra a propriedade privada.
(C) O vocábulo “tais” é anafórico, isto é, se refere
especificamente a “atentados à propriedade privada”.
(D) O adjetivo “adicionais” se justifica por já existirem outros
sinais da aludida comunização.
(E) A comunização do país representaria a causa dos atentados
do governo e a consequência do movimento revolucionário
ocorrido a seguir.

06
“Ajuda‐memória: o comício foi organizado pelo governo Goulart.
Havia uma profusão de bandeiras vermelhas pedindo a
legalização do ainda banido Partido Comunista Brasileiro, o que
era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e militar
com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena”.
Sobre as formas verbais desse segmento do texto, assinale a
afirmativa correta.
(A) A frase “o comício foi organizado pelo governo Goulart” está
na voz passiva e sua forma ativa correspondente é “o governo
Goulart organizou o comício”.
(B) A forma verbal “havia” não tem sujeito expresso e equivale a
“existiam”.
(C) A forma verbal “pedindo” equivale a “que embora pedissem”.
(D) A forma verbal “acenar” equivale à forma desenvolvida “estar
acenando”.
(E) A forma verbal “se atiça” exemplifica o que se denomina
construção com sujeito indeterminado.

07
“...o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo civil e
militar com o pano vermelho com que se atiça o touro na arena”.
A comparação feita nesse segmento do texto equivale a dizer que
o ato referido funcionaria como
(A) apoio ao conservadorismo.
(B) incentivo à ação militar.
(C) crítica à atitude militar.
(D) apelo à ajuda da classe militar.
(E) crítica à violência da ditadura.

08
“Faz hoje exatos 50 anos”; “há 29 anos”. Sobre as estruturas
gramaticais dessas duas frases do texto, assinale a afirmativa
correta.
(A) A primeira frase também poderia estar escrita “Fazem hoje
exatos 50 anos”.
(B) A segunda frase também poderia estar escrita “Devem haver
hoje 29 anos”.
(C) As duas formas verbais não podem ser flexionadas em
número.
(D) As duas formas verbais se referem a tempo passado.
(E) Só a primeira frase está escrita de forma gramaticalmente
errada.

09
“Se fosse pouco...”
Esse segmento inicial do quarto parágrafo poderia ser reescrito,
mantendo‐se o seu sentido original, da seguinte forma:
(A) “Embora fosse pouco...”
(B) “A fim de que fosse pouco...”
(C) “Sem que fosse pouco...”
(D) “Como se ainda fosse pouco...”
(E) “Caso fosse pouco...”

Nível Superior – Profissionais de Saúde – Enfermeiro

11
“Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual talvez
nem nos damos conta, o fato de que bandeiras vermelhas – ou
azuis ou amarelas ou verdes ou brancas ou pretas – podem ser
tranquilamente exibidas em atos públicos...”.
O fato citado pelo autor do texto de que bandeiras de várias
cores podem ser exibidas em atos públicos mostra
(A) a perda do valor politicamente simbólico das cores.
(B) a formação de uma maior variedade de partidos políticos.
(C) a liberdade da existência de tendências políticas variadas.
(D) o progresso da população brasileira quanto à conscientização
política.
(E) o caos político dos tempos atuais, sem distinção ideológica
entre partidos.

12
Assinale a opção que indica a frase do texto em que a forma
verbal sublinhada está incorreta.
(A) “Na visão dos conspiradores, eram dois claros atentados à
propriedade privada e, como tais, provas adicionais de que o
governo preparava a comunização do país”.
(B) “Cinquenta anos depois, é um tremendo progresso, do qual
talvez nem nos damos conta...”
(C) “... o fato de que bandeiras vermelhas – ou azuis ou amarelas
ou verdes ou brancas ou pretas – podem ser tranquilamente
exibidas em atos públicos...”
(D) “...sem que se considere estar ameaçada a ordem
estabelecida”.
(E) “Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a
desapropriação de terras ociosas é comum mesmo em
governos que a esquerda considera de direita ou
conservadores”.

13
“Reforma agrária deixou de ser um anátema, e a desapropriação
de terras ociosas é comum mesmo em governos que a esquerda
considera de direita ou conservadores”.
A melhor definição para o vocábulo “anátema”, no contexto em
que se insere, é
(A) expulsão do seio da igreja, excomunhão.
(B) maldição, execração, opróbio.
(C) reprovação branda e familiar.
(D) excitação nas funções orgânicas ou nos sentidos.
(E) estado de pessoa irritada, encolerizada.
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14
Não deve ser considerado como avanço institucional inegável o
seguinte ponto:
(A) a possibilidade de depor‐se um presidente por meio de um
impeachment.
(B) a não interferência da força policial em caso de mortes no
campo.
(C) a discussão puramente ideológica entre ruralistas e o MST.
(D) a coexistência pacífica de forças políticas antagônicas.
(E) a conquista da possibilidade de votar‐se democraticamente.

FGV ‐ Projetos

18
“Espero que esse novo passo não leve 50 anos”.
A forma verbal sublinhada pertence ao presente do subjuntivo do
verbo “levar”. Assinale a opção que indica a forma verbal que
está incorretamente conjugada nesse mesmo tempo e pessoa.
(A) Requeira (requerer).
(B) Intervenha (intervir).
(C) Entretenha (entreter.)
(D) Frequente (frequentar).
(E) Antepõe (antepor).

15
Todas as frases a seguir mostram uma forma verbal de infinitivo
sublinhada. A forma de sua nominalização só não está adequada
em
(A) “...que acabaria por depor o presidente constitucional João
Belchior Marques Goulart, apenas 18 dias depois” / acabaria
no depoimento do presidente...
(B) “É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no
terreno institucional, o país progrediu bastante...” / para a
verificação de que...
(C) “...o que era o mesmo que acenar para o conservadorismo
civil e militar...” / era o mesmo que o aceno...
(D) “...Jango aproveitou o comício para assinar dois decretos...” /
para a assinatura de dois decretos...
(E) “...sem que se chame a tropa para resolvê‐la...” / para a sua
resolução...

A charge a seguir se refere às questões 19 e 20.

16
“Votei pela primeira vez para presidente em 1989, quando já
tinha 46 anos. Meus filhos também votaram pela primeira vez
naquela ocasião, o que significa que uma geração inteira teve
capada parte essencial de sua cidadania durante tempo demais”.
Infere‐se desse segmento do texto que
(A) o autor do texto deve ter enfrentado problemas políticos
durante a ditadura.
(B) a ditadura foi um momento político de frequentes atos
subversivos.
(C) a “geração capada” aludida no texto é a dos jovens filhos do
autor.
(D) o vocábulo “já” indica o atraso no ato de votar.
(E) a “parte essencial da cidadania” aludida é a possibilidade de
candidatar‐se.

17
“É bom olhar para trás para verificar que, pelo menos no terreno
institucional, o país progrediu bastante desde que chegou ao fim
o ciclo militar, há 29 anos. É um dado positivo em uma nação com
tão formidável coleção de problemas e atraso em tantas áreas
como o Brasil”.
Todos os termos sublinhados mostram apreciações de valor.
Assinale a opção em que a estratégia de valorização está
identificada corretamente.
(A) Bom / matiza positivamente uma ação.
(B) Bastante / indica a grande dimensão de uma qualidade.
(C) Positivo / mostra qualidade surpreendente.
(D) Formidável / refere‐se a quantidades pequenas, mas
significativas.
(E) Atraso / alude a quantidades e qualidades negativas.

Nível Superior – Profissionais de Saúde – Enfermeiro

(Miguel Paiva)

19
A frase dita pelo homem indica
(A) uma real indicação de progresso social.
(B) um provável elogio às autoridades.
(C) uma crítica ao discurso oficial.
(D) uma informação sobre novas medidas governamentais.
(E) um argumento contrário ao pessimismo nacional.

20
A frase dita pela mulher mostra
(A) uma crítica ao analfabetismo nacional.
(B) um elogio ao marido por sua preocupação familiar.
(C) um apoio às medidas governamentais anunciadas.
(D) uma constatação da alienação dos cidadãos.
(E) um alerta contra a argumentação política.
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Princípios e Organização do SUS
21
A Constituição Federal de 1988 foi um marco na redefinição das
prioridades da política do Estado na área da Saúde Pública com a
criação do SUS.
A esse respeito assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) O texto constitucional demonstra claramente que a
concepção do SUS estava baseada num modelo de saúde
voltado para as necessidades da população, procurando
resgatar o compromisso do Estado para com o bem‐estar
social.
( ) O texto constitucional permite que as instituições privadas
participem de forma complementar do Sistema Único de
Saúde, tendo preferência absoluta as entidades filantrópicas.
( ) O texto constitucional estabelece que a saúde é um direito de
todos os cidadãos, sendo dever do Estado garantir sua
promoção, proteção e recuperação.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) V, V e F.
(C) V, F e V.
(D) F, V e V.
(E) F, F e V.

22
A transferência de recursos pelo Fundo Nacional de Saúde para
os Municípios, os Estados e o Distrito Federal, de forma regular e
automática, corresponde à execução do princípio da
(A) universalidade.
(B) descentralização.
(C) hierarquização.
(D) integralidade.
(E) regionalização.

23
A respeito das competências e atribuições da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispostas na
Lei nº 8.080/90, analise as afirmativas a seguir.
I. São atribuições especificas da União e dos Estados definir as
instâncias e os mecanismos de controle, de avaliação e de
fiscalização das ações e dos serviços de saúde.
II. Os Municípios são responsáveis por celebrar contratos e
convênios com entidades prestadoras de serviços privados de
saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.
III. Compete à direção estadual do SUS acompanhar, controlar e
avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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24
Segundo os critérios estabelecidos na Lei Complementar
nº 141/2012, não é considerada uma despesa com ações e
serviços públicos de saúde aquela referente
(A) à capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de
Saúde.
(B) à ação de vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a
sanitária.
(C) ao manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de
vetores de doenças.
(D) à assistência à saúde que não atenda ao princípio de acesso
universal.
(E) ao saneamento básico dos distritos sanitários especiais
indígenas.

25
Considerando o disposto na Lei nº 8.142/90 a respeito dos
Conselhos e Conferências de Saúde, assinale V para a afirmativa
verdadeira e F para a falsa.
( ) O Conselho de Saúde se reúne a cada 4 anos para avaliar a
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da
política de saúde nos níveis correspondentes.
( ) A representação dos usuários nos Conselhos e Conferências
de Saúde deve ser paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos.
( ) A Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e
no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e V.
(B) F, F e V.
(C) F, V e F.
(D) V, V e F.
(E) F, V e V.

26
O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde – COAP deve
conter as disposições essenciais relacionadas a seguir,
à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
(B) Estratégias para a melhoria das ações e serviços de saúde.
(C) Orientação e ordenação dos fluxos das ações e dos serviços
de saúde.
(D) Investimentos na rede de serviços e nas respectivas
responsabilidades.
(E) Critérios de avaliação dos resultados e forma de
monitoramento permanente.

27
O Conselho Nacional de Saúde é responsável por estabelecer
(A) as regras de monitoramento e de acesso às ações e aos
serviços de saúde.
(B) as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de
saúde.
(C) os critérios para escolha dos indicadores e das metas para a
saúde.
(D) os critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à
saúde.
(E) as normas para instituição das redes e regiões de saúde.
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A respeito da atuação das Comissões Intergestores, analise as
afirmativas a seguir.
I. As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são
reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre
gestores quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único
de Saúde (SUS).
II. As Comissões Intergestores Tripartite devem pactuar as
diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, a integração de
limites geográficos e suas referências e contrarreferências.
III. A Comissão Intergestores Regional – CIR é vinculada à
Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e
operacionais.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29
De acordo com o Decreto nº 7.508/11, o “espaço geográfico
contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes,
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais,
e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde”
corresponde à definição de
(A) Rede de Atenção à Saúde.
(B) Distrito Sanitário.
(C) Região Adstrita.
(D) Mapa da Saúde.
(E) Região de Saúde.

30
Considerando as normas para a aplicação e repasse de recursos
destinados às ações e aos serviços de saúde pelos entes públicos,
analise as afirmativas a seguir.
I. Os recursos da União serão repassados ao Fundo Nacional de
Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o
órgão Ministério da Saúde, para aplicação em ações e
serviços públicos de saúde.
II. Os Estados e o Distrito Federal aplicarão, anualmente, em
ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% (doze por
cento) da arrecadação dos impostos sobre propriedade
predial e territorial urbana.
III. O Distrito Federal aplicará, anualmente, em ações e serviços
públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) do
produto da arrecadação direta dos impostos que não possam
ser segregados em base estadual e em base municipal.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativas III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
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31
No exame físico é utilizado o método de percussão para delimitar
órgãos, detectar coleções de líquido ou ar e perceber formações
fibrosas teciduais. Considerando que o som detectado reflete a
densidade da superfície subjacente, partindo do som menos
denso para o mais denso, assinale a opção que indica a sequência
correta.
(A) Ressonância, hiperressonância, timpanismo, submacicez e
macicez.
(B) Submacicez, macicez, ressonância, hiperressonância e
timpanismo.
(C) Timpanismo, hiperressonância, ressonância, macicez e
submacicez.
(D) Hiperressonância, ressonância, macicez, submacicez e
timpanismo.
(E) Macicez,
submacicez,
timpanismo,
ressonância
e
hiperressonância.

32
Uma das principais preocupações relacionada à terapia com
digitálicos é quanto ao risco de intoxicação. A esse respeito,
assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Os sintomas clínicos de intoxicação por digitálicos incluem
anorexia, náuseas, vômito, fadiga e mal‐estar.
( ) A enfermagem deve monitorar o paciente para os fatores que
aumentam o risco de intoxicação, como, por exemplo,
a hipercalemia.
( ) Pacientes em uso de digoxina devem ter a função renal
monitorada, principalmente aqueles com 65 anos ou mais,
uma vez que esse medicamento é eliminado pelos rins.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e V.
(B) V, V e F.
(C) F, F e V.
(D) F, V e F.
(E) V, F e F.

33
Considerando os parâmetros gerais do perímetro torácico e
cefálico de uma criança, assinale V para a afirmativa verdadeira e
F para a falsa.
( ) No nascimento o perímetro cefálico varia de 32 a 38 cm.
( ) Aos seis meses o perímetro torácico é 2 cm menor que o
perímetro cefálico.
( ) No primeiro ano de vida o perímetro cefálico aumenta cerca
de 10 cm.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, V e F.
(B) F, F e V.
(C) V, F e V.
(D) F, V e F.
(E) V, F e F.
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38

Durante uma ausculta pulmonar foram detectados sons de
estalido descontínuos ouvidos no final da inspiração.
Assinale a opção que indica a denominação desses sons.
(A) Atrito pleural
(B) Sibilos musicais
(C) Estertores rudes
(D) Roncos
(E) Estertores finos

Relacione os diagnósticos de enfermagem com suas respectivas
características definidoras.
1. Perfusão tissular periférica ineficaz
2. Disreflexia autonômica
( ) Diaforese
( ) Sopro femoral
( ) Claudicação
( ) Reflexo pilomotor
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 2 – 1 – 2 – 1
(B) 1 – 1 – 2 – 2
(C) 2 – 1 – 1 – 2
(D) 1 – 2 – 1 – 2
(E) 2 – 2 – 1 – 1

35
Relacione as lesões cutâneas, classificadas de acordo com sua
aparência e origem, com seus respectivos exemplos.
1. Lesão cutânea primária
2. Lesão cutânea secundária
( ) Úlcera
( ) Pústula
( ) Queloide
( ) Cisto
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 2 – 1 – 1 – 2
(B) 2 – 2 – 1 – 1
(C) 1 – 1 – 2 – 2
(D) 2 – 1 – 2 – 1
(E) 1 – 2 – 1 – 2

36
A respeito do controle da qualidade do processo de esterilização,
analise as afirmativas a seguir.
I. O teste de Bowie & Dick é um indicador químico de Classe 2
para uso em ensaios específicos.
II. Um indicador multivariável deve ser projetado para reagir a
duas ou mais variáveis críticas.
III. Os integradores químicos são indicadores externos que
indicam que o material foi processado.
Assinale
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

37
Em relação ao exame preventivo do câncer do colo do útero,
analise as afirmativas a seguir.
I. O exame não deve ser feito no período menstrual, pois a
presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico citológico.
II. A coleta na endocérvice é feita utilizando‐se uma espátula de
madeira (tipo espátula de Ayre) do lado que apresenta
reentrância, raspando a mucosa em movimento rotativo de
360 em torno de todo o orifício cervical.
III. A amostra de fundo de saco vaginal não é recomendada, pois
o material coletado é de baixa qualidade para o diagnóstico
oncótico.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativa I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
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39
Com relação à prestação de socorro a uma vítima de parada
cardiorrespiratória, assinale a afirmativa correta.
(A) A frequência de compressão torácica, em pacientes adultos,
deve ser, aproximadamente, de 100/minuto.
(B) O uso de pressão cricoide durante as ventilações, em geral, é
recomendado, pois possibilita a colocação de uma via
respiratória permanente.
(C) O procedimento “ver, ouvir e sentir se há respiração”
continua sendo essencial na sequência de avaliação da
respiração após a abertura da via aérea.
(D) A RCP em crianças e bebês deve ser iniciada com as
compressões torácicas, em vez de ventilações de resgate.
(E) O socorrista que atua sozinho deve iniciar a RCP com duas
ventilações seguidas de trinta compressões, tendo em vista a
necessidade de aporte respiratório imediato.

40
Sobre as boas práticas para o processamento de produtos para a
saúde, assinale a afirmativa correta.
(A) A área para recepção dos produtos para saúde do CME Classe
II deve estar localizada dentro da sala de recepção e limpeza.
(B) Os produtos para saúde classificados como não críticos
devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de
desinfecção de baixo nível.
(C) O CME Classe I de uma unidade básica pode possuir apenas
barreira técnica entre o setor sujo e os setores limpos, e sala
de preparo e esterilização.
(D) Os produtos para saúde classificados como críticos devem ser
submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto
nível, após a limpeza.
(E) As leitoras de indicadores biológicos e as seladoras térmicas
devem ser calibradas pelo menos a cada seis meses.

41
De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, assinale a
opção que indica o tratamento adequado para uma gestante que
apresenta dosagem de hemoglobina < 11g/dL e > 8g/dL.
(A) 100 mg de ferro elementar/dia.
(B) 5 mg/dia de ácido fólico.
(C) 120 a 240 mg de ferro elementar/dia.
(D) 60 mg/dia de ferro elementar.
(E) 30 mg/dia de acido fólico.
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46

Segundo o Programa Nacional de Imunização, a primeira dose das
vacinas tetravalente, meningocócica C e tríplice viral devem ser
administradas, respectivamente,
(A) no 1º mês, no 2º mês e no 9º mês de vida.
(B) no 3º mês, no 4º mês e no 6º mês de vida.
(C) no 4º mês, no 6º mês e no 15º mês de vida.
(D) no 1º mês, no 4º mês e no 5º mês de vida.
(E) no 2º mês, no 3º mês e no 12º mês de vida.

Os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIEs)
atendem ao público que necessita de produtos especiais e de alto
custo.
Relacione as vacinas listadas a seguir às doenças ou condições
correspondentes.
1. Vacina contra varicela
2. Vacina contra hepatite A (HA)
3. Vacina DPT acelular.
4. Vacina contra influenza.
( ) Discrasias sanguíneas
( ) Coagulopatias
( ) Antes de quimioterapia
( ) Recém‐nascidos prematuros
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 4 – 2 – 1 – 3
(B) 2 – 3 – 1 – 4
(C) 3 – 2 – 4 – 1
(D) 1 – 3 – 4 – 2
(E) 2 – 4 – 3 – 1

43
Em relação ao tratamento da tuberculose, analise as afirmativas a
seguir.
I. A transmissibilidade está presente desde os primeiros
sintomas respiratórios, caindo rapidamente após o início de
tratamento efetivo.
II. O esquema básico de tratamento é indicado para casos novos
em adultos e adolescentes (> 10 anos), em todas as formas de
tuberculose pulmonar e extrapulmonar (exceto a forma
meningoencefálica).
III. O tratamento das formas extrapulmonares (exceto a
meningoencefálica) terá a duração de seis meses, assim como
o tratamento dos pacientes coinfectados com HIV.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as alternativas estiverem corretas.

44
Considerando a assistência de enfermagem no pré‐natal, assinale
V para a afirmativa verdadeira e F para a falsa.
( ) Na primeira consulta de pré‐natal, o enfermeiro deve
solicitar, entre outros exames, a dosagem de hemoglobina e
hematócrito, o grupo sanguíneo e o fator Rh, e a sorologia
para a sífilis.
( ) Uma forma de calcular a data provável do parto é somar sete
dias ao primeiro dia da última menstruação e subtrair três
meses ao mês em que ocorreu a última menstruação.
( ) A gestante com três doses ou mais da vacina antitetânica,
cuja última dose esteja dentro do prazo de 10 anos não
precisa ser vacinada.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) F, V e F.
(B) V, V e F.
(C) F, F e V.
(D) V, F e V.
(E) F, V e V.

45
Os reflexos primitivos característicos do RN devem ser avaliados,
pois podem trazer informações importantes sobre seu estado de
saúde.
O reflexo obtido por meio do estímulo contínuo na planta do pé,
a partir do calcâneo, no sentido dos artelhos, é denominado
(A) Reflexo de Babkin.
(B) Reflexo de Moro.
(C) Reflexo tendinoso.
(D) Reflexo cutâneo‐plantar.
(E) Reflexo patelar.
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Relacione os métodos dialíticos contínuos e intermitentes com
seus respectivos exemplos.
1. Método Contínuo
2. Método Intermitente
( ) Hemofiltração de Fluxo Lento
( ) Ultrafiltração
( ) Hemofiltração de Alto Volume
( ) Hemodiálise
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 1 – 2 – 1 – 2
(B) 2 – 2 – 1 – 1
(C) 2 – 1 – 1 – 2
(D) 1 – 2 – 2 – 1
(E) 1 – 1 – 2 – 2

48
No ano de 2013, um determinado município registrou 50 novos
casos de hanseníase, além dos 200 casos com tratamento em
curso.
Esses dados mostram que, em 2013, esse município apresentou
(A) prevalência de 50 casos de hanseníase.
(B) incidência de 200 casos de hanseníase.
(C) prevalência de 250 casos de hanseníase.
(D) incidência de 150 casos de hanseníase.
(E) prevalência de 150 casos de hanseníase.

49
As opções a seguir apresentam doenças ou agravos da Lista de
Notificação Compulsória em Unidades Sentinelas (LNCS),
à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Pneumonia
(B) Influenza humana
(C) Dermatoses ocupacionais
(D) Acidente de trabalho fatal
(E) Leishmaniose visceral
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54

Analise o fragmento a seguir.
“Na pós‐menopausa, o _____ poderá estar aumentado cerca de
10 a 15 vezes, enquanto que o _____, de 3 a 5 vezes. O _____, por
sua vez, diminuído em até 80%, vai sendo, nesta fase, substituído
pela _____, que predomina na pós‐menopausa.”
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do
fragmento acima.
(A) Estradiol – estrona – LH –FSH
(B) FSH – LH – estradiol – estrona
(C) Estrona – FSH – estradiol – LH
(D) LH – FSH – estrona – estradiol
(E) FSH – estrona – estradiol – LH

Considerando os parâmetros para o dimensionamento do quadro
de profissionais de enfermagem nas unidades assistenciais das
instituições de saúde, analise as afirmativas a seguir.
I. A criança menor de seis anos e o recém‐nascido devem ser
classificados com necessidades de cuidados intermediários,
caso estejam sem acompanhante.
II. O quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser
acrescido de um Índice de Segurança Técnica (IST) não
inferior a 15% do total.
III. Para efeito de cálculo devem ser consideradas 5,6 horas de
Enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou
autocuidado.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

51
Considerando a classificação dos resíduos de serviços de saúde,
analise as afirmativas a seguir.
I. O Grupo A engloba os componentes com possível presença
de agentes biológicos que, por suas características de maior
virulência ou concentração, podem apresentar risco de
infecção.
II. Materiais perfuro‐cortantes ou escarificantes, tais como
lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, pontas
diamantadas e lâminas de bisturi fazem parte do Grupo D.
III. O Grupo B é composto por substâncias químicas que podem
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente,
dependendo de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e toxicidade.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.

52
A avaliação quanto à agnosia visual e tátil proporciona insight a
respeito da capacidade de interpretação cortical do paciente.
Considerando o tipo de agnosia e a área cerebral afetada,
assinale a opção correta.
(A) Agnosia tátil – área parietoccipital
(B) Agnosia auditiva – lobo parietal.
(C) Agnosia visual – lobo occiptal.
(D) Agnosia de partes do corpo e suas relações – lobo temporal.
(E) Agnosia expressiva da fala – área frontal posterior.

53
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, visando a prevenir a
infecção da corrente sanguínea, recomenda que
(A) o cateter de Swan‐Ganz seja mantido, a princípio, por até
7 dias.
(B) o sítio de inserção do cateter semi‐implantável continue
coberto após a cicatrização do óstio.
(C) os cateteres arteriais periféricos sejam trocados, no máximo,
a cada 15 dias.
(D) o equipo utilizado na infusão contínua seja trocado a cada
72‐96 horas.
(E) as dânulas do sistema endovenoso sejam trocadas
diariamente.
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Com relação às infrações e às penalidades previstas no Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a afirmativa
correta.
(A) A suspensão consiste na proibição do exercício profissional da
enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove)
dias.
(B) A ação, omissão ou conivência que implique desobediência
e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem é considerada infração
disciplinar.
(C) As ações que provoquem morte, deformidade permanente,
perda ou inutilização de membro, sentido, função ou, ainda,
dano moral irremediável a qualquer pessoa são consideradas
infrações graves.
(D) A inobservância das normas dos Conselhos Federal e Regional
de Enfermagem é considerada infração ética.
(E) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de
05 (cinco) a 20 (vinte) vezes o valor da anuidade em vigor, no
ato do pagamento, da categoria profissional à qual pertence
o infrator.

56
A Escala de Coma de Glasgow é um instrumento para avaliar a
resposta de um paciente a estímulos verbais e dolorosos, com
escores que vão de 3 a 15 pontos.
Com base nos parâmetros desse instrumento, relacione as
respostas apresentadas à pontuação correspondente.
1. 3 pontos
2. 1 ponto
3. 2 pontos
4. 4 pontos
( ) Abertura dos olhos mediante estímulo doloroso
( ) Flexão anormal diante de estímulo motor
( ) Resposta verbal confusa.
( ) Ausência de resposta motora
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 1 – 4 – 3 – 2
(B) 2 – 3 – 4 – 1
(C) 3 – 2 – 1 – 4
(D) 4 – 1 – 2 – 3
(E) 3 – 1 – 4 – 2

Tipo 1 – Cor Branca – Página 10

Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas – 2014

FGV ‐ Projetos

57

60

Com base nas normativas do Ministério da Saúde a respeito das
Unidades Móveis para Atendimento de Urgência, analise as
afirmativas a seguir.
I. A Unidade de Suporte Básico de Vida Terrestre deve ser
tripulada por, no mínimo, dois profissionais, sendo um
condutor de veículo de urgência e um técnico ou auxiliar de
enfermagem.
II. Uma Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre deve
ter, no mínimo, três profissionais, sendo um condutor de
veículo de urgência, um enfermeiro e um médico.
III. A equipe do transporte Aeromédico é composta por, no
mínimo, um médico, um enfermeiro e dois técnicos de
enfermagem.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

As precauções e isolamentos são medidas que abrangem a
prevenção da transmissão de doenças.
Com base nisso, relacione o tipo de precaução recomendado às
doenças listadas a seguir.
1. Precaução de contato
2. Precaução de gotículas
3. Precaução de contato + aerossóis
4. Precaução de padrão
( ) Varicela
( ) Meningite viral
( ) Impetigo
( ) Rubéola
Assinale a opção que indica a sequência correta, de cima para
baixo.
(A) 1 – 2 – 3 – 4
(B) 3 – 4 – 1 – 2
(C) 4 – 3 – 2 – 1
(D) 2 – 1 – 4 – 3
(E) 1 – 4 – 3 – 2

58
Em relação à oxigenoterapia, analise as afirmativas a seguir.
I. Um dos objetivos da oxigenoterapia é manter a PaO2 entre
80‐100 mm Hg e a Sat O2 de 90 a 100%.
II. A medição do cateter de aspiração nasofaríngeo é feita da
ponta do nariz ao lóbulo da orelha para inserção em
lactentes.
III. O sistema de oxigenação de alto fluxo fornece O2 em fluxos
iguais ou superiores ao fluxo inspiratório máximo do
paciente.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

59
Considerando que o Processo de Enfermagem deva ser realizado,
de modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes
públicos ou privados em que ocorre o cuidado profissional de
Enfermagem, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a
falsa.
( ) O Histórico de Enfermagem tem por finalidade a obtenção de
informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana,
e sobre suas respostas em um dado momento do processo
saúde – doença.
( ) A fase de interpretação e agrupamento dos dados coletados
na primeira etapa e que constituem a base para a seleção das
ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os
resultados esperados é denominada Diagnóstico de
Enfermagem.
( ) A etapa de implementação consiste na determinação dos
resultados que se espera alcançar e das Ações ou
Intervenções de Enfermagem que serão realizadas face às
respostas obtidas nas demais etapas.
As afirmativas são, respectivamente,
(A) V, F e F.
(B) F, V e V.
(C) V, V e F.
(D) F, F e V.
(E) V, F e V.
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