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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto
A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e 
mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, 
para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na 
alma -  como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam 
os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem 
enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo 
de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não 
participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não 
ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no 
celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas 
liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas 
vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que 
constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em 
liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda 
como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não 
conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a 
pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e 
a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, 
de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo 
cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? 
Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda 
não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: 
Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E 
não tem aquele carro? Nunca esteve naquele resort?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo 
mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem 
se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões 
próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que 
nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, 
como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. 
Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas 
leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem 
ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível 
estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem 
um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas 
obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e 
mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. 
Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de 
fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com 
todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não 
temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm 
a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar 
a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria 
mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. Veja, 25/03/09, adaptado)

1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se 
compreender que o título faz menção a uma ideia de 
liberdade que:
a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
b) impede as escolhas devido à violência social.
c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
d) é motivada por valores morais e individuais.
e) está condicionada por padrões culturais.

2) Em “Medicados como somos (a pressão, a gordura, 
a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, 
a solidão e o medo tratados a remédio)” (2°§), pode- 
se inferir o posicionamento da autora que, nesse 
fragmento, representa a medicação como uma prática:
a) ineficiente
b) preventiva
c) exagerada
d) acertada
e) restritiva

3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro 
período do texto, ilustra a expressividade da linguagem 
por meio da seguinte figura de estilo:
a) metáfora
b) eufemismo
c) comparação
d) hipérbole
e) personificação

4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases 
interrogativas que revelam:
a) os questionamentos da autora do texto.
b) as cobranças colocadas pela sociedade.
c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo 
mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se 

atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. "(4°§)

5) Considerando o contexto em que o fragmento acima 
se encontra, percebe-se que os termos em destaque 
cumprem papel coesivo à medida que:
a) antecipam uma informação que será desenvolvida 

posteriormente.
b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das 

ideias do texto.
c) caracterizam uma informação abrangente de modo 

vago e impreciso.
d) resgatam uma ideia que já fora apresentada 

anteriormente no texto.
e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de 

fatos presentes.

6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo 
advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal 
“possa”, cuja correta classificação da flexão é:
a) Presente do Subjuntivo
b) Futuro do Presente do Indicativo
c) Presente do Indicativo
d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
e) Futuro do Subjuntivo

7) Em “Nunca se falou tanto em liberdade” (2°§), ao 
observar a posição do pronome oblíquo em destaque, 
percebe-se que ela, em função da norma padrão,
a) poderia ser alterada para mesóclise.
b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
c) obedece à flexão do verbo.
d) deveria ser alterada para ênclise.
e) se deve ao advérbio “nunca”.

8) No trecho “É possível estar contente e ter projetos 
bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito 
e grande fortuna.” (4°§), a análise sintática dos termos 
que o estruturam permite concluir que o vocábulo em 
destaque exerce a mesma função sintática que:
a) “contente”
b) “projetos”
c) “iate”
d) “perfeito”
e) “grande”
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LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH9) As conjunções contribuem para a progressão das 
ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse 
sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social 
nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” 
(4°§), a conjunção em destaque classifica-se como:
a) conclusiva
b) aditiva
c) explicativa
d) adversativa
e) alternativa

10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série 
de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão 
regidos por esse substantivo, EXCETO:
a) “de não estar bem enquadrados,”
b) “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
c) “de não ter feito a viagem certa”
d) “de um clube mais chique,”
e) “de não ser livres.”

________ RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO________

11) João comprou um produto e pagou R$ 216,00 já incluso 
20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas

2
condições — do valor real do produto equivale a:
a) R$ 115,20
b) R$ 120,00
c) R$60,00
d) R$ 144,00
e) R$ 172,80

12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as 
modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o 
resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem 
musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e 
musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem 
as três modalidades. Se todos os frequentadores 
fazem pelo menos uma modalidade, então o total de 
freqüentadores que fazem musculação e ginástica, é:
a) 45
b) 30
c) 20
d) 28
e) 38

13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente 
a frase:
a) A ave não voa ou o sapo pula.
b) O sapo não pula ou a ave voa.
c) Se o sapo pula, então a ave não voa.
d) O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
e) A ave não voa e o sapo não pula.

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e 
o valor lógico de uma proposição q é falso, então é 
correto afirmar que o valor lógico de:
a) p conjunção q é verdade.
b) p disjunção q é falso.
c) p condicional q é falso.
d) p bicondicional q é verdade.
e) q condicional p é falso.

15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então 
Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado 
no concurso, então Ana não é dentista”, é:
a) Se João estudou, então Ana é dentista.
b) Se João não estudou, então Ana não é dentista.
c) Se João não estudou, então Ana é dentista.
d) Se João estudou, então Ana não é dentista.
e) Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no 

concurso.

16) Considere as disposições do regimento interno da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
e assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 

gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e 
de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde pública, observada, nos termos da Constituição 
Federal, a autonomia universitária.

b) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde pública, observada, nos termos da Constituição 
Federal, a autonomia universitária.

c) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo 
da administração pública, observada, nos termos da 
Constituição Federal, a autonomia universitária.

d) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
bem como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino- 
aprendizagem e à formação de pessoas no campo 
da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia 
universitária.

e) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como 
a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou 
instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, 
à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 
formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo 
inaplicável a autonomia universitária.

17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
segundo seu regimento interno.
a) Criar, juntamente com as universidades, condições de 

apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas 
ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim 
como em unidades descentralizadas da Ebserh.

b) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas 
ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, 
assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

c) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de 
conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas 
ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim 
como em unidades descentralizadas da Ebserh.

d) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas 
clínicas, nos hospitais universitários federais, assim 
como em unidades descentralizadas da Ebserh.

e) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas 
ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, 
assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

2 IBFC 300



18) Considere as disposições do regimento interno da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de
Administração.
a) OConselhodeAdministraçãoreunir-se-á,ordinariamente, 

a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que 
for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por 
solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e 
somente deliberará com a presença da maioria absoluta 
de seus membros.

b) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada quinzena e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus 
membros e somente deliberará com a presença da 
maioria absoluta de seus membros.

c) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de 
seus membros e somente deliberará com a presença 
de qualquer número de seus membros.

d) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus 
membros e somente deliberará com a presença de 
qualquer número de seus membros.

e) O Conselho de Administração reunir-se-á,
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de 
seus membros e somente deliberará com a presença 
da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares)
e assinale a alternativa correta.
a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 

de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por 
meio da celebração de contrato específico para esse 
fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.

b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por 
meio da celebração de contrato específico para esse 
fim, nos termos da Lei n° 12.550/2011.

c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de criação de lei específica para esse fim, nos 
termos da Lei de Licitações.

d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de criação de lei específica para esse fim, nos 
termos da Lei de Registros Públicos.

e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de acordos informais, nos termos da Lei de 
Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal n° 12.550, de 
15/12/2011, que trata da EBSERH (Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta 
sobre a integralização do capital social.
a) A integralização do capital social será realizada 

com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União e dos Estados, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens e direitos 
suscetíveis de avaliação em dinheiro.

b) A integralização do capital social será realizada 
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, 
bem como pela incorporação de qualquer espécie de 
bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

c) A integralização do capital social será realizada
com recursos oriundos de dotações consignadas 
no orçamento da União e dos Estados, vedada a 
incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, 
ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

d) A integralização do capital social será realizada
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, 
vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e 
direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

e) A integralização do capital social será realizada
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela incorporação 
de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de 
avaliação em dinheiro.

__________ LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS__________

21) Considerando o histórico da construção do Sistema
Único de Saúde-SUS, assim como o papel das
Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças 
abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F 
(falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta, de cima para baixo:
( )A 8a Conferência Nacional de Saúde aprovou as 

diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

( ) a 9a Conferência Nacional de Saúde teve como principal 
demanda a descentralização da saúde, que seria obtida 
com a municipalização dos serviços.

( )A 8a Conferência Nacional de Saúde resultou, quase 
que de imediato, na implantação do Sistema Unificado 
e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação 
do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período 
que antecedeu à Constituição da República Federativa 
de 1988.

a) V,V,V.
b) F,F,V.
c) F,F,F.
d) V,F,V
e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que 
objetiva e permite obter informações sobre cadastros 
de famílias, condições de moradia e saneamento, 
situação de saúde, produção e composição das equipes 
de saúde é o:
a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde).
c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS).
d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de 

Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde).
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23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser 
ocupadas por entidades e movimentos representativos 
de usuários, correspondem em relação ao total de 
conselheiros a percentual de:
a) 25%.
b) 33,3%.
c) 50%.
d) 20%.
e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a 
alternativa incorreta.
a) Med iante justificativa técnica e de acordo com o pactuado 

nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e 
serviços de saúde, considerando as características da 
Região de Saúde.

b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de 
saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços 
de atenção primária, de urgência e emergência e de 
atenção psicossocial apenas.

c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais 
especializados, entre outros de maior complexidade 
e densidade tecnológica, serão referenciados pelas 
Portas de Entrada.

d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
serfundado na avaliação da gravidade do risco individual 
e coletivo e no critério cronológico, observadas as 
especificidades previstas para pessoas com proteção 
especial, conforme legislação vigente.

e) A população indígena contará com regramentos 
diferenciados de acesso, compatíveis com suas 
especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar 
investimentos em municípios de médio porte, com 
reduzida capacidade instalada para atendimento de 
pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode- 
se dizer que essa proposta:
a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade 

na gestão do SUS.
c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para 

o estabelecimento de prioridades.
d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
e) Contraria o princípio da organização dos serviços 

públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos.

__________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS__________

26) O Sistema de Triagem de Manchester (STM) ou Sistema 
Manchester de Classificação de Risco (SMCR) foi 
criado a partir dos estudos do Grupo de Triagem de 
Manchester (GTM) fundamentados na necessidade de 
profissionais de saúde obterem consenso baseado em 
evidências científicas para priorização do atendimento 
dos pacientes. Considerando o STM, quando o paciente 
é classificado na cor laranja o tempo máximo de espera 
recomendado para o atendimento é:
a) 20 minutos.
b) 10 minutos.
c) 0 minuto.
d) 60 minutos.
e) 120 minutos.

27) Considerando os critérios de inclusão para uso do 
rtPA (ativador do plasminogênio tecidual recombinado) 
para Trombólise Endovenosa, em casos de Acidente 
Vascular Cerebral, um deles é a possibilidade de se 
iniciar a infusão do medicamento dentro de:
a) 4,5 horas do início dos sintomas.
b) 3 horas do início dos sintomas.
c) 12 horas do início dos sintomas.
d) 6 horas da chegada do paciente à Unidade de Urgência 

e Emergência.
e) 8 horas da chegada do paciente à Unidade de Urgência 

e Emergência.

28) Para o paciente admitido na Unidade de Urgência foi 
colhido sangue para gasometria arterial. Os resultados 
do exame evidenciaram alto pH, baixo PaC02 e HC03‘ 
dentro dos valores normais. Esses parâmetros indicam:
a) Acidose mista.
b) Acidose metabólica.
c) Acidose respiratória.
d) Alcalose metabólica.
e) Alcalose respiratória.

29) Sobre o tratamento medicamentoso da hipertensão 
arterial sistêmica (HAS), leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta.
I. Os diuréticos são pelo menos tão eficazes quanto 

outras opções anti-hipertensivas para prevenir eventos 
cardiovasculares em ampla gama de condições, 
como gravidade de hipertensão, idade, gênero, raça e 
presença de comorbidades (eventos clínicos prévios e 
diabetes mellitus).

II. Indica-se o uso de betabloqueadores como droga de 
primeira linha no tratamento da HAS.

III. Com a redução de 5 mmHg na pressão diastólica ou 
lOmmHg na pressão sistólica, há redução aproximada 
de 25% no risco de desenvolver cardiopatia isquêmica 
e de 40% no risco de apresentar AVC (acidente vascular 
cerebral).

IV. Antes de substituir o anti-hipertensivo que se mostra 
ineficaz, deve-se garantir o uso de doses adequadas.

V. A ocorrência de efeitos adversos significativos ou 
continuada ineficácia não indicam a necessidade de 
substituição do medicamento, e sim o uso de doses 
mais altas.

Estão corretas as afirmativas:
a) II e III, apenas.
b) I, II, III, IV e V.
c) I, III, IV, apenas.
d) II, IV e V, apenas.
e) I, II, III e IV, apenas.
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30) Sobre o tratamento medicamentoso do Diabetes 
Mellitus (DM), analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequencia correta de cima para baixo.
( )Os antidiabéticos orais constituem-se a primeira 

escolha para o tratamento do DM tipo 2 não responsivo 
a medidas não farmacológicas isoladas, uma vez que 
promovem, com controle estrito, redução na incidência 
de complicações, têm boa aceitação pelos pacientes, 
simplicidade de prescrição e levam a menor aumento de 
peso em comparação à insulina.

( )Se a pessoa não alcançar a meta glicêmica em até 
três meses com as medidas não farmacológicas, o 
tratamento preferencial é acrescentar a metformina no 
plano terapêutico.

( )A metformina diminui a captação da glicose e sua 
utilização na musculatura esquelética, aumentando 
a resistência à insulina, e aumentando a produção 
hepática de glicose.

( ) Recomenda-se iniciar metformina em doses baixas (500 
mg ou 1/2 comprimido de 850 mg), única ou duas vezes 
ao dia, durante ou após as refeições (café da manhã e/ 
ou jantar) para prevenir sintomas gastrointestinais.

a) V,V,F,V.
b) V,V,V,V.
c) F,V,F,V.
d) V,F,V,F.
e) F,F,V,V.

31) Considerando a organização e os cuidados com 
as vacinas, leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. A Cadeia de Frio representa o processo logístico 

(recebimento, armazenamento, distribuição e transporte) 
da Rede de Frio.

II. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser 
armazenadas entre +0°C e +10°C, sendo ideal +4°C.

III. Deve-se realizar limpeza do equipamento da vacina 
principalmente na véspera de feriado prolongado ou ao 
final da jornada de trabalho.

IV. Os imunobiológicos devem ser organizados em 
bandejas sem que haja a necessidade de diferencia-los 
por tipo ou compartimento, uma vez que a temperatura 
se distribui uniformemente no interior do equipamento.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) II e IV, apenas.

32) Avacina hepatite B (recombinante) é apresentada sob a 
forma líquida em frasco unidose ou multidose, isolada 
ou combinada com outros imunobiológicos. Sobre 
esse assunto, analise as afirmativas abaixo, de valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequencia correta de cima para baixo.
( ) Avacina contém o antígeno recombinante de superfície 

(HBsAg), que é purificado por vários métodos físico- 
químicos e adsorvido por hidróxido de alumínio, tendo o 
timerosal como conservante.

( ) A vacina previne a infecção pelo vírus das hepatites A e B. 
( )A vacina é indicada para recém-nascidos, o mais 

precocemente possível, nas primeiras 24 horas, 
preferencialmente nas primeiras 12 horas, ainda na 
maternidade ou na primeira visita ao serviço de saúde, 
até 30 dias de vida.

( ) A vacina é contraindicada para gestantes em qualquer 
faixa etária e idade gestacional.

a) V,V,V,F.
b) V,V,V,V.
c) F,V,V,V.
d) F,F,F,V.
e) V,F,V,F.

33) A vacina adsorvida Difteria, Tétano e Pertussis (DTP) 
está indicada para os reforços do esquema básico de 
vacinação. O primeiro reforço deve ser administrado
aos ___________ e, o segundo, aos____________.
Assinale a alternativa que completa respectivamente 
as lacunas.
a) 15 meses; 4 anos de idade.
b) 9 meses; 5 anos de idade.
c) 18 meses; 6 anos de idade.
d) 12 meses; 7 anos de idade.
e) 24 meses; 5 anos de idade.

34) No âmbito da atenção básica, que recebe pacientes 
com queimaduras de extensão menor, a limpeza das 
áreas queimada deve ser realizada com jatos de soro 
fisiológico 0,9%. Considerando essa limpeza, leia as 
frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. A temperatura da água ou soro deve ser fria ou gelada.
II. Os jatos de soro devem auxiliar na remoção de resíduos 

aderentes.
III. As bolhas íntegras, quando presentes no primeiro 

curativo, se o tempo decorrido da queimadura até 
o atendimento for menor que uma hora, devem ser 
aspiradas com agulha fina estéril, mantendo-se íntegra 
a epiderme como uma cobertura biológica à derme 
queimada.

IV. Se o tempo entre a queimadura e o atendimento for 
maior que uma hora, manter a flictena íntegra.

a) As frases I, II, III e IV estão corretas.
b) As frases II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as frases I e IV estão corretas.
d) Apenas a frase II está correta.
e) Apenas as frases II e III estão corretas.

35) A reação anafilática é situação de absoluta emergência, 
tendo como objetivo do tratamento a manutenção da 
oxigenação e a perfusão de órgãos vitais. A droga de 
escolha e que deve ser imediatamente administrada é:
a) Noradrenalina, por via endovenosa.
b) Atropina, por via intramuscular ou subcutânea.
c) Antihistâminico, por via intramuscular.
d) Adrenalina, por via intramuscular ou subcutânea.
e) Dobutamina, por via endovenosa.

36) Considerando os decúbitos e posições do paciente, a 
figura abaixo indica:

a) Posição de Trendelemburg.
b) Posição de Fowler.
c) Posição Supina.
d) Posição de Prona.
e) Posição de Sims.
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37) Considerando as marcas específicas com a 
implementação da Política Nacional de Humanização da 
Atenção e da Gestão no Sistema Único de Saúde (SUS), 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
( ) Serão reduzidas as filas e o tempo de espera com 

ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 
resolutivo baseados em critérios de risco.

( ) Todo usuário do SUS saberá quem são os profissionais 
que cuidam de sua saúde e os serviços de saúde que 
se responsabilizarão por sua referência territorial.

( )As informações ao usuário, o acompanhamento de 
pessoas de sua rede social (de livre escolha) e os direitos 
do código dos usuários do SUS serão garantidos pelas 
unidades de saúde.

( )As unidades de saúde garantirão gestão participativa 
aos seus trabalhadores e usuários bem como a 
educação permanente.

a) V,V,V,F.
b) V,V,F,V.
c) V,F,F,V.
d) V,V,V,V.
e) F,V,F,V.

38) Paciente TRF, 65 anos, foi internado na Unidade 
Hospitalar com diagnóstico de Doença Meningocócica. 
Para entrar no quarto, a equipe de saúde deve adotar 
precauções.
a) Para Isolamento Rigoroso.
b) Para transmissão de Aerossóis.
c) Para transmissão de Contato.
d) Padrão apenas.
e) Para transmissão de Gotículas.

39) Sobre a vacina da Hepatite A, assinale a alternativa 
correta.
a) O Programa Nacional de Imunização recomenda a 

vacinação de crianças de 24 a 36 meses de idade.
b) A vacina não pode ser administrada simultaneamente 

com as demais vacinas do calendário de vacinação do 
Ministério da Saúde.

c) O volume da vacina a ser administrado é de 0,5 mLea 
via é a intramuscular.

d) A composição da vacina contem vírus da hepatite A, 
tem como adjuvante antibióticos e não contem hidróxido 
de alumínio.

e) A vacina hepatite A é apresentada sob a forma líquida 
em frascos multidoses.

40) O pós-parto pode ser considerado um período de
risco psiquiátrico elevado na vida da mulher. Sobre
este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa correta.
I. O blues pós-parto é um quadro que se inicia nos 

primeiros dias após o nascimento e que apresenta 
remissão espontânea.

II. A etiologia do blues pós-parto é multifatorial, sendo 
influenciada pelos aspectos biológicos, sociais e 
psicológicos.

III. A depressão pós-parto pode prejudicar a estimulação 
adequada o bebê pela mãe, acarretar desnutrição da 
criança, maus-tratos ou até infanticídio.

IV. A disforia puerperal tende a facilitar o desenvolvimento 
de problemas cognitivos, comportamentais e sociais 
durante fases mais tardias da vida da criança.

Estão corretas as afirmativas:
a) I e III, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) II e IV, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) I, II e III, apenas.

41) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença 
frequente no adulto e é o fator de risco mais importante 
para o desenvolvimento de aterosclerose, doença 
coronariana, insuficiência cardíaca, acidente vascular 
cerebral e para a progressão de doença renal crônica. 
Sobre a HAS em menores de 18 anos, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequencia 
correta de cima para baixo.
( ) Há embasamento em estudos bem delineados, de que 

a pressão arterial deve ser aferida a partir dos 15 meses 
de vida nas consultas de rotina. Deve-se realizar uma 
medida aos 15 meses e outra aos 5 anos de idade.

( ) A classificação da pressão arterial (PA) em menores de 
18 anos, considera normal a PA sistólica e diastólica < 
percentil 90.

( ) A classificação da pressão arterial (PA) em menores de 
18 anos, considera normal alta a PA sistólica média e/ou 
diastólica média entre o percentil 90 e 95.

( )A classificação da pressão arterial (PA) em menores 
de 18 anos, considera alta ou hipertensão arterial a PA 
sistólica média e/ou diastólica média > percentil 95.

a) V,V,V,V.
b) F,V,V,V.
c) RF,F,F.
d) V,F,V,F.
e) F,V,F,V.

42) Os profissionais da Atenção Básica, por manterem 
um contato mais próximo com as comunidades nas 
quais trabalham, especialmente com as crianças e 
suas famílias, têm oportunidades únicas durante as 
visitas domiciliares para realizar ações educativas 
de como evitar e prevenir acidentes. Sobre cuidados 
para garantir a segurança das crianças, a fim de evitar 
acidentes, leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. Para crianças de 0 a 6 meses, deve-se proteger o berço 

e o cercado com grades baixas com no máximo 2cm 
entre elas. Nunca deixe a criança sozinha em cima de 
qualquer móvel, nem por um segundo, mas se não for 
possível deixe ao menos a criança sob os cuidados de 
outra criança.

II. Para crianças de 6 meses a 1 ano de idade, O Código 
de Trânsito Brasileiro determina que a criança deve ser 
transportada no bebé-conforto ou no assento infantil 
conversível para carros e veículos de trânsito automotivo 
(uma cadeira especial em forma de concha, levemente 
inclinada, que deve ser colocada no banco de trás, 
voltada para o vidro traseiro, conforme as orientações 
do fabricante).

III. Para evitar atropelamento em crianças de 1 a 2 anos de 
idade, deve-se segurar a criança pelo pulso, impedindo 
assim que ela se solte e corra em direção à rua. Não 
permita que a criança brinque em locais com trânsito 
de veículos (garagem e rua) e escolha lugares seguros 
para as crianças brincarem (parques, ciclovias, praças 
e outros lugares próprios para o lazer infantil).

IV. Em crianças de 6 a 10 anos, para evitar acidentes, 
deve-se utilizar corretamente o assento de elevação até 
ela completar 6 anos. A partir desta idade, as crianças 
deverão usar o cinto de segurança de três pontos 
no banco de trás. Sentar-se no banco da frente só é 
permitido pela lei a partir dos 8 anos de idade e com o 
uso do cinto de segurança.

Estão corretas as afirmativas:
a) II e III, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I, II e III, apenas.
d) II, III e IV, apenas.
e) I, II e IV, apenas.
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43) A violência é responsável por transformações nos 
hábitos e comportamentos sociais, na organização e 
na arquitetura das cidades. Assinale a alternativa que 
contemple a natureza ou forma de violência que ocorre 
no bullying.
a) Violência autoprovocada.
b) Violência sexual.
c) Violência física.
d) Violência interpessoal.
e) Violência psicológica.

48) As diretrizes do acolhimento devem ser adaptadas às 
emergências obstétricas e as realidades locais de cada 
maternidade. Em casos de gestantes com iminência 
de eclâmpsia e sangramento vaginal, devem ser 
classificadas:
a) Cor vermelha (Atendimento imediato).
b) Cor verde (Tempo de espera de 20 minutos).
c) Cor amarela (Tempo de espera de 40 minutos).
d) Cor azul (Tempo de espera de 120 minutos).
e) Cor Laranja (Tempo de espera de 30 minutos).

44) Um homem, 54 anos, estava na sala de espera 
do aeroporto aguardando o seu voo com alguns 
amigos. De repente sentiu-se mal e apresentou 
parada cardiorrespiratória, sendo socorrido no 
local. Nesse caso, deve ser realizada a Reanimação
Cardiopulmonar (RCP), iniciada com ___________ e
a relação compressão-ventilação até a instalação de
uma via aérea avançada de________ , com um ou dois
socorristas. Assinale a alternativa que completa correta 
e respectivamente as lacunas.
a) Compressões torácicas; 30:2.
b) Ventilações de Resgate; 15:2.
c) Ventilações de Resgate; 5:2.
d) Compressões torácicas; 3:1.
e) Soco precordial; 25:2.

45) Uma mulher foi admitida na Unidade de Emergência com 
uma forte dor torácica. Foi realizado o Eletrocardiograma 
dela, que está representado na figura abaixo. O ritmo 
cardíaco apresentado indica:

a) Taquicardia Ventricular.
b) Extrassístole Ventricular.
c) Assistolia.
d) Fibrilação Ventricular.
e) Ritmo Sinusal.

46) O tipo de cobertura indicado para feridas limpas, pouco 
exsudativas e prevenção de ulcera por pressão (UPP) e 
que não deve ser utilizado como curativo secundário é 
chamado de:
a) Carvão Ativado.
b) Hidrocolóide.
c) Hidrogel.
d) Filme transparente.
e) Sulfadiazina de prata a 1%.

49) O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de 
modo deliberado e sistemático, em todos os ambientes, 
públicos ou privados, em que ocorre o cuidado 
profissional de Enfermagem (Resolução COFEN 
n° 358/2009). O processo deliberado, sistemático e 
contínuo de verificação de mudanças nas respostas 
da pessoa, família ou coletividade humana em um 
dado momento do processo saúde doença, para 
determinar se as ações ou intervenções de enfermagem 
alcançaram o resultado esperado; e de verificação da 
necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas 
do Processo de Enfermagem recebe a denominação
de _________________ . Assinale a alternativa que
completa correta e respectivamente as lacunas.
a) Contextualização.
b) Diagnóstico de Enfermagem.
c) Planejamento de Enfermagem.
d) Implementação.
e) Avaliação de Enfermagem.

50) Considerando o alojamento conjunto, leia as frases e a 
seguir assinale a alternativa correta.
I. Após a finalização dos procedimentos de sala de parto, 

a mãe, junto com o RN, deve ir para um local dentro da 
maternidade que permita a eles ficarem juntos 24 horas 
por dia até a alta hospitalar.

II. É facultado ao hospital a manter alojamento conjunto 
em suas instalações.

III. Existência de lei que garante às parturientes o direito à 
presença de acompanhante, indicado por ela, durante o 
trabalho de parto, parto e pós- parto imediato (até dez 
dias após o parto).

IV. Para permanência junto com a mãe, o recém-nascido 
deve apresentar boa vitalidade, capacidade de sucção 
e controle térmico, devendo obrigatoriamente ter mais 
de 3.000g, mais de 37 semanas de gestação e índice 
de Apgar maior que nove no quinto minuto.

a) As frases I, III e IV estão corretas.
b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
c) As frases I e III estão corretas.
d) Apenas a frase I está correta.
e) Apenas a frase IV está correta.

47) Atécnica de amamentação não está adequada quando:
a) A cabeça do bebê está no mesmo nível da mama da 

mãe e o queixo está tocando-a.
b) A boca está bem aberta.
c) O lábio inferior está virado para fora.
d) Durante a mamada vê-se muito a aréola (tanto a aréola 

superior quanto a inferior).
e) As bochechas estão arredondadas ou achatadas contra 

a mama.
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