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Cargo: Enfermeiro 

Instruções 

 

1. Aguarde autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. 

2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de 
impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o seu 
número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem 
diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento do 
seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o manche ou 
rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o campo 
que contém a letra correspondente à alternativa de sua opção, conforme 
modelo: 

 
7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde 

adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma 
alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou mais 
alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero. 

8. Lembre-se de que o tempo máximo para a realização desta prova e para o 
preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas. 

9. Não utilize nenhum material de consulta. Nenhum rascunho será 
considerado. 

10. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do digiselo no seu 
cartão-resposta. 

11. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não devolução desse cartão 
implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO:  ENFERMEIRO – PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 

 
 

 

Leia com atenção o texto a seguir para responder à 1ª questão. 
 

 

Peça esclarecimentos. Permaneça nos referenciais de seu interlocutor. Quando você exprime interesse por 
aquilo que ele está contando, seu interlocutor normalmente está ansioso por ajudá-lo a entender. Querer ser 
ouvido e compreendido parece ser uma necessidade comum a toda a humanidade. Quando receber 
esclarecimento, resuma o que ouviu. 

 
(TOMPKINS, Peg. Faça menos e seja mais amado: como manter relações saudáveis e equilibradas. 3. ed. São Paulo: 
Paulinas, 2010. p. 51.) 
 

 
 

1ª QUESTÃO. Com base no texto, é CORRETO afirmar: 

A) Nos dias de hoje, a humanidade cada vez mais se revela individualista. 

B) É importante manter-se discreto sobre os assuntos tratados em conversas do dia a dia. 

C) Identificar-se com seus pares é forma apropriada na condução das relações. 

D) Duas observações reflexivas bastam para que as pessoas produzam soluções. 

E) Cautela é indispensável à sobrevivência dos seres humanos. 

 

 

2ª QUESTÃO. Preencha os espaços em branco do texto abaixo. 
 

 

Ana andava muito preocupada ultimamente. Suas duas maiores preocupações eram a vida pessoal e a vida 
profissional. _____ (Essa/Esta) última, _____ (portanto / conquanto / porquanto) estivesse ganhando um bom 
salário, ainda lhe causava certo incômodo, por não ter o título de curso superior; _____ (aquela / àquela) a 
consumia ainda mais, ______ (contanto / porquanto / portanto / conquanto) havia descoberto uma gravidez 
inesperada, _____ (se não / senão) indesejada. 
 

 
  

A alternativa que responde CORRETAMENTE à questão é: 
 

A) Essa – portanto – aquela – contanto – se não. 

B) Essa – conquanto – àquela – porquanto – senão. 

C) Esta – conquanto – àquela – portanto – se não. 

D) Essa – porquanto – aquela – conquanto – senão.  

E) Esta – conquanto – aquela – porquanto – senão. 
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3ª QUESTÃO. Leia com atenção os fragmentos abaixo e ordene-os, de forma que se tenha como 

resultado um texto coerente e coeso. 

(   ) Essa aptidão foi crucial para a sobrevivência da nossa espécie. Imagine um grupo de homens das 
cavernas explorando seu território em busca de comida.  

(   ) Criam-se, assim, inúmeras categorias, orientando a comunidade sobre o comportamento a seguir, 
para maximizar a possibilidade de viver e passar adiante os seus genes. 

(   ) De repente, surge um tigre de cor negra, ataca um deles e o devora enquanto os outros fogem. 
Dias depois, os que sobreviveram voltam a procurar comida.  

(   ) Mesmo assim, todos fogem apavorados, pois projetaram a forma do tigre anterior no atual, criando 
uma categoria: a de animal predador.  

(   ) O ser humano possui a habilidade natural de reconhecer similaridades entre duas ou mais 
entidades e de colocá-las dentro de um mesmo grupo.  

(   ) Num certo momento, aparece outro tigre, desta vez de cor marrom clara, que, embora tenha visto 
aqueles homens, absolutamente não se interessa por eles.  

(   ) O mesmo procedimento acontece a todo momento com todos eles, diante da aparição de novos 
animais que possam representar perigo.  

(ABREU, Antônio Suarez. Linguística Cognitiva: uma visão geral e aplicada. Cotia: Ateliê Editorial, 2010.) 
 

 

Consideradas as sequências numéricas abaixo, a que responde CORRETAMENTE à questão é: 
 
A) 2, 7, 3, 5, 1, 4, 6. 

B) 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7. 

C) 3, 5, 7, 4, 2, 1, 6. 

D) 4, 7, 2, 5, 6, 3, 1. 

E) 5, 2, 3, 6, 7, 4, 1. 
 

Leia com atenção o texto a seguir para responder à 4ª questão. 
 

 

1 
  
 
 

 
5 
 

 

 

Entre os costumes da elite imperial na segunda metade do século XIX estavam as compras na Rua do 
Ouvidor, os chás na Confeitaria Colombo, os passeios a Petrópolis e o hábito de consumir fotografias. 

Cada vez mais popular, a fotografia oitocentista se apresentou de duas formas principais: as imagens de 
paisagens e os retratos. As primeiras eram enviadas para exposições no velho continente, entendidas 
como uma representação fiel da única monarquia das Américas. Já os retratos circulavam num ambiente 
mais intimista, sendo trocados entre parentes e amigos, e viraram uma grande sensação graças à 
invenção das cartes-de-visite pelo francês Eugène Disdéri (1819-1889). Com uma câmera de quatro 
objetivas, produzia-se de uma só vez uma série de oito imagens, o que barateava os custos. 

 
  (MUAZE, Mariana. Álbum de família. Revista de História da Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro, n. 30, p. 82-3, mar. 2008.) 

  

4ª QUESTÃO. Com base no texto, é INCORRETO afirmar: 

A)  “As primeiras” (linha 4) tem relação coesiva com “imagens de paisagens” (linhas 3 e 4), que por 
sua vez tem como referente mais próximo “duas formas” (linha 3). 

B) As palavras “imperial” (linha 1), “monarquia” (linha 5) e “retratos” (linhas 4 e 5) pertencem a um 
mesmo campo semântico. 

C) As palavras “compras”, “chás” e “passeios” (linhas 1 e 2) e “hábito” (linha 2) se encontram em 
ambiente de relação sintática coordenada. 

D) As unidades linguísticas “século XIX” (linha 1) e “oitocentista” (linha 3) apresentam relação estreita 
de sentido, e uma retoma a outra. 

E) A palavra “o” em “o que barateava os custos” (linha 8) é de natureza pronominal, por isso se 
constitui elemento núcleo de oração. 
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Leia com atenção o texto a seguir para responder à 5ª questão. 
  

 

Sabemos que as rosas modernas pouco lembram suas ancestrais, nascidas nos campos persas há 35 milhões 
de anos e dali perpetuadas para o resto do mundo. Se as singelas espécies cultivadas, e adoradas, por nossos 
antepassados apresentavam cor pálida, fragrância imperceptível e apenas cinco pétalas, a geração atual floresce 
com até cem pétalas, exibe matizes os mais variados e perfuma o ar com seu aroma marcante. Essa 
exuberância, da qual até Flora, deusa grega das flores, se orgulharia, é fruto exclusivo das mãos do homem que, 
num momento de rara inspiração, interferiu na natureza, não para destruir, mas para aperfeiçoar a rosa, 
intensificando sua beleza por meio de um processo que talvez demorasse séculos para se desenvolver 

naturalmente. 
 
(Revista Geográfica Universal, Rio de Janeiro, n. 113, p. 20-5, abr., 1984, p. 21.) 
 

 
5ª QUESTÃO. O uso do verbo “lembrar” está INCORRETO em: 

A) Lembram-nos, nascidas e cultivadas nos campos persas, as singelas espécies de rosas das quais 
até Flora, deusa grega, se orgulharia. 

B) Lembra-nos quão interfere o homem na natureza e que, num momento de rara inspiração, 
aperfeiçoou a rosa nascida nos campos persas. 

C) Lembramo-nos de que as rosas têm matizes os mais variados e seu perfume alcança o ar com 
aroma marcante. 

D) Lembra-nos as rosas cultivadas nos campos persas de sua cor pálida e sua fragrância 
imperceptível. 

E) Lembra-nos bem que as rosas modernas pouco nos trazem à memória as ancestrais. 

 
 
Leia com atenção o texto a seguir para responder à 6ª questão. 
 

 

1 
 
 
 
5 

 

 
 

Inspire pelo nariz lenta e profundamente. Imaginar seu tórax em três partes. Comece a inspiração dilatando 
primeiro a região do abdômen (sinta seu diafragma descer); em seguida encha de ar a parte central e infle a 
alta. Solte o ar bem devagar, descendo primeiro a parte alta do tórax, a central e a região do abdômen. 
Expire pela boca, deixando-a um pouquinho aberta. O ideal é fazer a respiração diafragmática deitado, mas 
pode ser sentado, em casa, dirigindo ou no escritório. 

(DOMÊNICO, Cláudio. Te cuida: guia para uma vida saudável. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. p. 63.) 
 

 
6ª QUESTÃO. Com base no texto, é CORRETO afirmar: 

A) As frases estão encadeadas ordenadamente, ou seja, a sequência em que se organizam obedece 
ao que se denomina paralelismo sintático. 

B) As formas verbais “encha” (linha 2) e “infle” (linha 2) têm como referente “tu”, e a forma “a”, “em 
deixando-a” (linha 4), remete a “boca” (linha 4). 

C) A palavra “abdome” substitui adequadamente “abdômen” (linha 2), sem que haja mudança de 
sentido.  

D) O fragmento de frase “seu tórax” (linha 1) pode ser substituído por “sua caixa toráxica”, e o texto se 
mantém com o mesmo valor de uso formal. 

E) A forma “a” em “Comece a inspiração” (linha 1) recebe a mesma classificação morfossintática que 
tem “a” em “Comece a inspirar”. 
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Leia com atenção o texto a seguir para responder à 7ª questão. 
 
 

Deixe-os fora da geladeira. 
 
DICA  Confira lista de alimentos que muita gente guarda no refrigerador, só que não deveria. O frio pode provocar 
perda de sabor e textura de alguns deles. 

 
(Notícia Agora, Vitória, p. 6, 12 jan. 2016.) 

 

 
7ª QUESTÃO. A estrutura sintática está CORRETA em: 

A) Convém que os alimentos que não estragam rápido deixemo-los fora da geladeira. 

B) Conservarei-os fora da geladeira, para os alimentos não perderem o sabor. 

C) A umidade da geladeira deixa a cebola mofada, por isso que guardem-na em local seco.    

D) O mel, na geladeira, perde sua textura ideal, daí não acondicione-o nesse eletrodoméstico.  

E) Alimentos que estragam rápido, é adequado que se mantenham eles na geladeira. 

 

 

8ª QUESTÃO. O uso da forma grifada está INCORRETO em: 

A) Estou lhe dando este conselho, porque quero o seu bem. 

B) Fazer, na atual situação, um evento desse porte, por quê? 

C) Eu ainda não descobri porque ela não quis ir ao cinema ontem. 

D) Você está chateado porque ela conseguiu o cargo? 

E) É o porquê de tanta miséria no mundo a ganância do ser humano.  

 
 
9ª QUESTÃO. O uso da forma grifada está INCORRETO em: 

A) Tal como a conhecemos hoje, a omeleta é uma receita proveniente da França. 

B) Há relação entre zica e microcefalia. As pesquisas retificam esse resultado. 

C) Em torno de 1960, o esqueite surgiu nos EUA e logo virou uma febre no mundo.  

D) A Academia Brasileira de Letras não atesta a existência da forma cincoenta. 

E) Assim como a abelha, o maribondo atua na polinização das plantas. 

 

 

10ª QUESTÃO. A definição CORRETA acerca dos documentos oficiais está apresentada em: 

A) Ofício é utilizado para comunicação entre unidades independentes e distintas, e memorando é 
utilizado para comunicação entre órgãos de uma mesma unidade administrativa. 

B) Ofício e memorando são modalidades de comunicação que têm exatamente o mesmo fim e a 
mesma estrutura textual. 

C) Memorando é utilizado para comunicação entre unidades públicas distintas ou em níveis diferentes 
de um mesmo órgão. 

D) Memorando e ofício são documentos de uso restrito ao espaço da administração pública. 

E) Ofício segue a mesma estrutura e organização textual de memorando. Enquanto, no memorando, o 
destinatário é identificado pelo nome e pelo cargo que ocupa; no ofício, o destinatário deve ser 
identificado apenas pelo cargo que ocupa. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES 

 
 

11ª QUESTÃO. Deve-se distribuir   caneta,   lapiseira e   borracha em   caixas, sendo que em cada 

caixa pode ficar nenhum objeto ou um único objeto ou mais de um objeto. O número de possíveis 

distribuições é igual a 

A)     

B)     

C)     

D)     

E)     

 

 

12ª QUESTÃO. Uma loja de produtos esportivos vende todas as bolas de basquetebol pelo mesmo 

preço unitário igual a   reais, todas as bolas de handebol pelo mesmo preço unitário igual a   reais, e 

todas as bolas de futebol pelo mesmo preço unitário igual a   reais. João comprou na loja   bolas de 

basquetebol,   bolas de handebol e   bolas de futebol, pagando um total de          . Carlos comprou 

na loja   bolas de basquetebol,   bolas de handebol e   bolas de futebol, pagando um total de 

         . O valor da soma (     ) é igual a 

A)        

B)        

C)        

D)       

E)       

 

 

13ª QUESTÃO. Em um grupo de pessoas, 

    pessoas falam inglês; 

    pessoas falam espanhol; 

    pessoas falam francês; 

   pessoas falam inglês e espanhol; 

   pessoas falam inglês e francês; 

   pessoas falam espanhol e francês; 

   pessoas não falam nenhum dos três idiomas; 

 nenhuma pessoa fala os três idiomas. 

 

O total de pessoas do grupo é igual a 

 

A)    

B)    

C)    

D)    

E)    
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14ª QUESTÃO. Numa escola, a mesma prova foi aplicada para as turmas A e B. A média aritmética 

das notas dos alunos da turma A foi igual a     e a dos alunos da turma B foi igual a    . O número de 

alunos da turma B é igual ao quádruplo do número de alunos da turma A. A média aritmética das notas 

de todos os alunos das turmas A e B foi igual a 

A)     

B)     

C)     

D)     

E)     

 

 

15ª QUESTÃO. Uma grandeza positiva   é inversamente proporcional à raiz quadrada de uma 

grandeza positiva  . Para que a grandeza   aumente   %, a grandeza   deve sofrer uma redução 

percentual de 

A) 
   

  
% 

B) 
   

 
% 

C) 
   

  
% 

D) 
   

  
% 

E) 
   

  
% 

 

 

16ª QUESTÃO. Uma loja vende um fogão cujo preço à vista é            , em   prestações mensais 

iguais, sendo a primeira prestação paga no ato da compra. Devem ser pagos juros compostos de   % 

sobre o saldo devedor. O valor de cada prestação é igual a 

A)             

B)             

C) R$ 1.211,00 

D)             

E)             

 

 

17ª QUESTÃO. A função quadrática  ( )         , com    , tem valor mínimo igual a  . Então, 

 (  ) é igual a 

A)   

B)   

C)   

D)   

E)   
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18ª QUESTÃO. Uma loja vendeu       unidades de certo produto no primeiro semestre de 2015. Em 

cada mês daquele semestre, o número de unidades do produto vendidas pela loja foi igual ao triplo do 

número de unidades vendidas no mês anterior. O número de unidades do produto vendidas pela loja em 

fevereiro de 2015 foi igual a 

A)     

B)     

C)     

D)    

E)    

 

 

19ª QUESTÃO. Dizemos que uma moeda é honesta quando, ao ser lançada, a probabilidade de se 

obter cara na face voltada para cima é igual à probabilidade de se obter coroa. Cinco moedas honestas 

são lançadas simultaneamente. A probabilidade de se obter exatamente   moedas com caras nas faces 

voltadas para cima é igual a 

A)        

B)        

C)        

D)        

E)        

 

 

20ª QUESTÃO. Sejam     ,      e      valores assumidos por uma variável quantitativa 

discreta. Se a variância de   ,    e    é igual a    ⁄ , então a soma dos possíveis valores para   é igual 

a 

A)      

B)    

C)      

D)    

E)      
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INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES 

 
 

As questões abaixo assumem que se está usando Microsoft Windows 7 Professional com Microsoft 

Office Professional Edição 2013 ou então Ubuntu Linux 14.04.1 LTS com LibreOffice 4.2, todos em suas 

versões em Português do Brasil. As configurações do mouse (botões esquerdo e direito) são as usadas 

para usuários destros (configuração padrão). Clicar significa pressionar o botão esquerdo do mouse. 

Clicar sobre um ícone significa pressionar o botão esquerdo do mouse quando o cursor estiver sobre a 

área desse ícone na tela. No caso do Excel e do Calc, as configurações para linguagem e números são  

as definidas como padrão para as versões em Português do Brasil. 

 

21ª QUESTÃO. O termo bit é a simplificação em inglês de “dígito binário” (binary digit). Ele representa 

a menor unidade de informação usada na computação e pode assumir apenas dois valores: 0 ou 1, 

corte ou passagem de energia, respectivamente. Outra unidade muito utilizada na computação é o byte. 

Essa unidade equivale geralmente a: 

A) 10 bits. 

B) 8 bits. 

C) 5 bits. 

D) 2 bits. 

E) 1 bit. 

 
 
22ª QUESTÃO. Esquemas de codificação, ou codificação de caracteres, possibilitam uma maneira 

comum para representar um caractere de dados na computação. A alternativa que NÃO apresenta um 

esquema de codificação é: 

A) ASCII. 

B) EBCDIC. 

C) ISO 8859. 

D) ABC. 

E) Unicode. 

 
 

23ª QUESTÃO. O PDF (Portable Document Format) é um formato de arquivo desenvolvido para 

representar documentos de maneira independente do aplicativo, do hardware e do sistema operacional 

usados para criá-los. Sobre o formato PDF e os editores de texto Microsoft Word e LibreOffice Writer, é 

CORRETO afirmar que, em sua configuração original, 

A) ambos os editores possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 

B) ambos os editores não possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 

C) ambos os editores possuem a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF, mas o 
arquivo exportado não exibe as imagens do documento original. 

D) apenas o LibreOffice Writer possui a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 

E) apenas o Microsoft Word possui a funcionalidade de exportar um arquivo para o formato PDF. 
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24ª QUESTÃO. Sobre as funções nativas no LibreOffice Calc, é INCORRETO afirmar: 

A) ABS(Número) – Retorna o valor absoluto de um número. 

B) E(ValorLógico1; ValorLógico2 ...ValorLógico30) – Retorna o valor VERDADEIRO, se todos os 
argumentos forem VERDADEIROS. Se um dos elementos for FALSO, essa função retornará o 
valor FALSO. 

C) LINHA(Referência) – Retorna o número da linha de uma referência de célula. 

D) POTÊNCIA(Base; Expoente) – Retorna um número elevado a outro número. 

E) ÍMPAR(Número) – Retorna o valor VERDADEIRO, se o valor do número for ímpar, ou FALSO, se o 
número for par. 

 

 

25ª QUESTÃO. Nas planilhas eletrônicas Microsoft Excel e LibreOffice Calc há o uso de alguns termos 

básicos. Um deles é “célula”. A definição CORRETA desse termo é: 

A) Campo disponibilizado nas planilhas eletrônicas, como operadores aritméticos, funções 
trigonométricas e funções estatísticas. 

B) Instrução dada ao computador para calcular um resultado tendo como base resultados aritméticos e 
referências a outras planilhas. 

C) Representação de toda faixa horizontal da planilha identificada por números que vão de 1 a 65516. 

D) Elemento básico e identificado como sendo a interseção entre dois vetores (linha e coluna). 

E) Uma representação, como gráficos simples, grafos ou histogramas, que é recriada dinamicamente 
em caso de mudança no conteúdo. 
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LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES 

 

 
26ª QUESTÃO. Um técnico do Núcleo de Tecnologia da Informação da UFES (NTI), após ter sido 

aprovado no estágio probatório, recusava-se a cumprir ordens do Diretor do Núcleo para a prática de 

atos inerentes à sua função. Dizia que outras pessoas deveriam realizar a atividade determinada. Sobre 

as consequências dessa atitude do servidor, é CORRETO afirmar: 

A) O Diretor do NTI deverá aplicar uma advertência privada, mas como o técnico possui estabilidade 
não poderá ser demitido. 

B) O técnico terá sua estabilidade revogada conforme a Lei nº 9.784/99 (Processo Administrativo no 
âmbito da Administração Pública Federal). 

C) O técnico poderá ser demitido por insubordinação grave. 

D) A recusa do servidor não ensejará sua demissão, pois somente haverá insubordinação grave se o 
técnico se recusar a cumprir ordens do Reitor da UFES.   

E) O técnico poderá continuar no cargo, porque o servidor pode recusar-se a cumprir ordens quando 
outros servidores também podem praticar o ato ordenado.  

 
 

27ª QUESTÃO. De acordo com a Lei nº 9.784/99, o agente público que praticar ato administrativo que 

negue, limite ou afete direitos ou interesses de alguém deverá 

A) motivar sua decisão. 

B) submeter o ato à homologação do seu chefe imediato. 

C) notificar o Ministério Público da sua decisão. 

D) instaurar processo administrativo. 

E) submeter o ato a uma comissão de recurso administrativo, antes de comunicar ao interessado a 
sua decisão. 

 
 

28ª QUESTÃO. De acordo com o Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/90), NÃO é caso de demissão 

do servidor: 

A) Insubordinação grave em serviço. 

B) Crime punido com pena de prisão. 

C) Ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular. 

D) Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. 

E) Improbidade administrativa. 

 
 

29ª QUESTÃO. Sobre a improbidade administrativa, é CORRETO afirmar: 

A) A lei exige que o ato, cumulativamente, importe em enriquecimento ilícito do agente público, cause 
lesão ao patrimônio público e atente contra os princípios da Administração Pública.  

B) A improbidade administrativa é exclusiva dos agentes públicos. 

C) O administrador da pessoa jurídica de direito privado que receber verba pública ou participar do seu 
desvio também fica sujeito às sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa. 

D) A Lei nº 8.429/92, além da perda da função pública, faz previsão de quais atos de improbidade 
administrativa também serão punidos com a prisão do agente público ímprobo.  

E) O agente público somente perderá seu cargo se cumulativamente for condenado à suspensão dos 
direitos políticos por período superior a 10 anos. 
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Leia com atenção o texto a seguir para responder à 30ª questão. 
 

 

Juiz que dirigiu carro de Eike é afastado do cargo e será investigado 
 
Flávio Roberto de Souza foi flagrado dirigindo carro apreendido de Eike. Investigação vai apurar indícios de 
irregularidades do magistrado. 
 

O Órgão Especial do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro (TRF2) decidiu nesta quinta-feira (5), por 
unanimidade, pelo afastamento do juiz federal Flávio Roberto de Souza das funções do cargo, bem como 
decidiu abrir investigação para apurar os indícios de irregularidades na atuação do magistrado. 
 

O afastamento aconteceu porque o juiz foi flagrado dirigindo um dos carros do empresário Eike Batista que 
estavam apreendidos. Também estavam no prédio onde ele vive, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, um outro 
automóvel e um piano. 
 
Licença médica 
 

Na terça-feira (3), uma junta médica formada por três médicos, reunida pelo TRF2, concedeu licença para o 
juiz até o dia 8 de abril. O magistrado foi afastado do caso Eike Batista por decisões do Conselho Nacional de 
Justiça e do próprio TRF-RJ. 
 

O problema de saúde que obrigou o afastamento do juiz não foi divulgado. Porém, o laudo afirma que “a 
concessão da licença médica não é impeditiva para que o juiz responda por seus atos em uma apuração 
disciplinar”. 
 

Também na terça, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro decidiu afastar o 
juiz Flávio Roberto de Souza do processo que tem o empresário Eike Batista como réu, por manipulação do 
mercado e uso indevido de informações privilegiadas. Todas as decisões tomadas pelo magistrado foram 
anuladas, com exceção do bloqueio dos bens do empresário. 
 

Os bens de Eike Batista seguem apreendidos. Após a sindicância contra Flávio Roberto ter sido aberta, o juiz 
substituto determinou a devolução de alguns bens que estavam em posse do magistrado, dois carros e um 
piano. Ele é o fiel depositário, o que significa que eles ficam em sua posse, mas que não pode utilizá-los. O 
dinheiro de contas, outros carros, incluindo o Porshe que o juiz foi flagrado dirigindo, e outro bens seguem com 
a Justiça Federal. 
 
(Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/juiz-que-dirigiu-carro-de-eike-e-afastado-do-cargo-e-
sera-investigado.html>. Acesso em: jan. 2016.) 

 

 
 

30ª QUESTÃO. Se constatada a veracidade dos fatos descritos no texto acima, de acordo com o 

Código Penal Brasileiro, o juiz praticou, em tese, o crime de: 

A) Corrupção passiva. 

B) Peculato. 

C) Facilitação de contrabando ou descaminho. 

D) Prevaricação. 

E) Violação de sigilo funcional. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 

 

31ª QUESTÃO. Considerando a Portaria nº 648, de 28 de março de 2006, do Ministério da Saúde, julgue 

as afirmativas abaixo, colocando V para as que forem VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

( ) A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 
que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 
reabilitação e a manutenção da saúde. 

( ) Visando à operacionalização da Atenção Básica, definem-se como áreas estratégicas para atuação em 
território estadual a eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, 
o controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde da mulher, 
a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde. 

( ) Para a Unidade Básica de Saúde (UBS) com Saúde da Família em grandes centros urbanos, 
recomenda-se o parâmetro de uma UBS para até 30 mil habitantes, sendo localizada dentro do território 
pelo qual tem responsabilidade sanitária, garantindo os princípios da Atenção Básica.  

 
A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 
 
A) V-V-V. 

B) V-F-V. 

C) F-F-F. 

D) V-F-F. 

E) F-V-V. 

 
32ª QUESTÃO. Com base na Lei Federal nº 8.080/90, considere as afirmações a seguir. 

I. Os critérios e valores para a remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão 
estabelecidos pela direção municipal do Sistema Único de Saúde e aprovados no Conselho Municipal de 
Saúde. 
II. Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde 
individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos. 
III. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos 
bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica 
do país. 
IV. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a 
saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Está CORRETO o que se afirma APENAS em 
 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV.  

C) I e III. 

D) II e III. 

E) III e IV. 
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33ª QUESTÃO. Em relação à Lei Federal nº 8.142/90, julgue as afirmativas abaixo, marcando V para as 

que forem VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

( ) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários segmentos 
sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por essa ou pelo 
Conselho de Saúde. 
 

( ) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 
funcionamento definidas em regimento próprio aprovado pelo respectivo Conselho. 
 

( ) Para receberem os recursos de que trata o art. 3º dessa lei, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar com fundo de saúde, relatórios de gestão, plano de saúde e Conselho de Saúde. 
 

( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em 
relação ao conjunto dos demais segmentos . 
 
A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 
 

A) F-V-V-V. 

B) V-F-F-V. 

C) F-V-F-V. 

D) F-F-F-V. 

E) F-F-V-V. 

 
 
34ª QUESTÃO. Considerando o que dispõe a legislação federal vigente sobre política de saúde, é 

INCORRETO afirmar: 

A) Conforme a Lei nº 11.108/05, os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede própria 
ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) acompanhante 
durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 

B) Conforme a Lei nº 9.836/99, as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito 
local, regional e de centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a 
atenção primária, secundária e terciária à saúde. 

C) Conforme a Lei Federal nº 8.142/90, o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua 
na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 

D) Conforme a Lei nº 10.424/02, o atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes 
multidisciplinares que atuarão nos níveis de promoção, proteção e apoio aos pacientes em seu 
domicílio. 

E) Conforme a Lei nº 9.836/99, as populações indígenas terão direito a participar dos organismos 
colegiados de formação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde. 
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35ª QUESTÃO. Considerando a Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, é 

INCORRETO afirmar: 

A) O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas 
deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade 
das infecções hospitalares. 

B) Os membros executores da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) representam o 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações 
programadas de controle de infecção hospitalar. 

C) A Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) do hospital deverá elaborar, implementar, 
manter e avaliar programa de controle de infecção hospitalar, adequado às características e 
necessidades da instituição. 

D) Caberá à autoridade máxima da instituição fomentar a educação e o treinamento de todo o pessoal 
hospitalar em relação ao controle de infecção hospitalar. 

E) O presidente ou coordenador da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) será 
qualquer um dos membros dessa comissão, indicado pela direção do hospital, sendo 
preferencialmente o enfermeiro. 

 
 
36ª QUESTÃO. Julgue as afirmativas abaixo sobre infecções hospitalares, marcando V para as 

VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

( ) São infecções comunitárias as infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 
(vinte e quatro) horas. 

( ) São também convencionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas antes de 72 (setenta e 
duas) horas da internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos realizados 
durante esse período. 

( ) Quando, na mesma topografia em que foi diagnosticada a infecção comunitária, for isolado um germe 
diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do paciente, o caso deverá ser considerado 
como infecção hospitalar. 

( ) Uma incisão cirúrgica potencialmente contaminada é aquela realizada em tecidos recentemente 
traumatizados e abertos, colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil 
descontaminação. 

A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 

A) V-V-V-V. 

B) V-V-V-F. 

C) F-V-V-F. 

D) F-V-V-V. 

E) V-V-F-F. 
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37ª QUESTÃO. Correlacione os conceitos-chave da Classificação Internacional de Segurança do Paciente 

da Organização Mundial de Saúde, na coluna I, com sua descrição, na coluna II. 

coluna I coluna II 

I. Segurança do paciente. (   ) Evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em 
dano desnecessário ao paciente. 

II. Dano.  (   ) Comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer 
efeito dele oriundo, incluindo-se doenças, lesão, sofrimento, morte, 
incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser físico, social ou 
psicológico. 
 

III. Risco.  
 

(    ) Incidente que não atingiu o paciente. 
 

IV. Incidente.  
 

(   ) Redução a um mínimo aceitável do risco de dano desnecessário 
associado ao cuidado de saúde. 
 

V. Near miss.  
 

(    ) Probabilidade de um incidente ocorrer. 
  

VI. Evento adverso. (    ) Incidente que resulta em dano ao paciente. 
 
A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 

A) IV, II, V, I, III, VI. 

B) VI, III, II, I, V, IV. 

C) IV, III, VI, I, V, II. 

D) VI, II, III, IV, V, I. 

E) IV, III, II, I, V, VI. 
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38ª QUESTÃO. O termo Saúde do Trabalhador refere-se a um campo do saber que visa a compreender 

as relações entre o trabalho e o processo saúde/doença. Em relação à saúde do trabalhador, analise as 

afirmativas abaixo.  

I. As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde 
dos trabalhadores, causados, desencadeados ou agravados por fatores de risco presentes nos locais de 
trabalho. Manifestam-se de forma lenta, insidiosa, podendo levar anos. 
 

II. Como consequência da profissão ou pelas condições adversas em que o trabalho é ou foi realizado, 
existem agravos à saúde específicos, tipificados pelos acidentes do trabalho e pelas doenças profissionais. 
A silicose e a LER/DORT exemplificam esse grupo de agravos específicos. 
 

III. Tradicionalmente, os riscos presentes nos locais de trabalho são classificados em: agentes físicos 
(ruído, vibração, calor, frio, luminosidade, ventilação, umidade, pressões anormais, radiação etc.); agentes 
químicos (substâncias químicas tóxicas, presentes nos ambientes de trabalho nas formas de gases, fumo, 
névoa, neblina e/ou poeira); agentes biológicos (bactérias, fungos, parasitas, vírus etc.), e organização do 
trabalho (divisão do trabalho, pressão da chefia por produtividade ou disciplina, ritmo acelerado, 
repetitividade de movimento, jornadas de trabalho extensas, trabalho noturno ou em turnos, organização do 
espaço físico, esforço físico intenso, levantamento manual de peso, posturas e posições inadequadas etc.). 
 

IV. Os principais acidentes que ocorrem com os profissionais da saúde nas unidades básicas são de 
trajeto, com material perfurocortante contaminado e alergias às substâncias químicas utilizadas na 
desinfecção de materiais. 
 

V. LER-DORT, ou doença da modernidade, é a diminuição gradual da audição induzida por índice de 
ruídos elevado no ambiente de trabalho. 

Está CORRETO o que se afirma APENAS em 

A) I, II e IV. 

B) I, II e V. 

C) II, III e IV. 

D) I, II, III e IV. 

E) I, III, IV e V. 
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39ª QUESTÃO. Com base na Resolução COFEN nº 358/09, julgue as afirmações abaixo, marcando V 

para as VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

( ) Ao enfermeiro, cabe, privativamente, o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, 
família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, bem como a 
prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas, face a essas respostas.  
 
( ) O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes: histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, 
prescrição de enfermagem e avaliação. 
 
( ) O Processo de Enfermagem deve estar baseado em uma teoria de grande alcance que oriente a coleta 
de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções 
de enfermagem e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados.  
 
( ) Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 
associações comunitárias, entre outros, o Processo de Saúde de Enfermagem corresponde ao usualmente 
denominado nesses ambientes como Consulta de Enfermagem. 
 

A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 

A) V-V-V-F. 

B) F-F-F-V. 

C) V-F-V-V. 

D) V-F-F-V. 

E) F-V-F-V. 

 
 
40ª QUESTÃO. Considerando o Código de Ética da Enfermagem, NÃO se constitui direito dos 

profissionais de enfermagem: 

A) Atualizar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais. 

B) Associar-se, exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício 
profissional. 

C) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal. 

D) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade. 

E) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros 
procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde. 



18 
 

41ª QUESTÃO. Com base no Capítulo “das Proibições” do Código de Ética da Enfermagem, NÃO se 

constitui proibição para os profissionais de enfermagem: 

A) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica onde não conste a assinatura e o 
número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. 

B) Denegrir a imagem do colega e/ou de outro membro da equipe de saúde, da entidade de classe e/ou 
da instituição onde trabalha. 

C) Publicar trabalho com elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem sua 
autorização. 

D) Executar a assistência de Enfermagem sem o consentimento do cliente ou seu representante legal, 
exceto em iminente risco de vida. 

E) Ministrar medicamentos sem certificar-se da natureza das drogas que o compõem e da existência de 
risco para o paciente. 

 
 
42ª QUESTÃO. Sobre o processo de envelhecimento populacional, são feitas as seguintes afirmações: 

I. O envelhecimento populacional é definido como a mudança na estrutura etária da população, o que 
produz um aumento do peso relativo das pessoas acima de determinada idade, considerada como 
definidora do início da velhice. No Brasil, é definida como idosa a pessoa que tem 60 anos ou mais de 
idade. 
 
II. Os agravos decorrentes das doenças transmissíveis têm sido as principais causas de óbito na 
população idosa no Brasil. 
 
III. A Política Nacional do Idoso assegurou direitos sociais à pessoa idosa, criando condições para 
promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade e reafirmando seu direito à saúde 
nos diversos níveis de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
IV. O aumento da esperança de vida ao nascer em combinação com o aumento do nível geral da 
fecundidade resulta no aumento absoluto e relativo da população idosa. 

Está CORRETO o que se afirma APENAS em 

A) I, III e IV. 

B) II, III e IV. 

C) I e III. 

D) II e III. 

E) I e IV. 
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43ª QUESTÃO. Uma das complicações no pós-operatório é a infecção do sítio cirúrgico (ISC), levando ao 

aumento do tempo de internação, dos custos dos cuidados e do risco de complicações posteriores. Sobre 

esse aspecto, é INCORRETO afirmar: 

A) Múltiplos fatores colocam o paciente em risco de infecção da ferida, um deles é a classificação dessa 
ferida.  As feridas, de acordo com seu grau de contaminação, são classificadas em limpas, 
potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. 

B) As infecções do sítio cirúrgico são classificadas em superficial e profunda, sendo que as infecções 
profundas envolvem qualquer parte do sítio anatômico (órgãos, espaços ou cavidades). 

C) São considerados alguns riscos para a ISC, relacionados ao paciente: idade, diabetes mellitus, estado 
nutricional, tabagismo, infecções a distância e duração da internação pré-operatória.  

D) Como medida de prevenção para a ISC, recomendam-se o preparo adequado da pele, o uso de 
material esterilizado, a paramentação cirúrgica da equipe e a profilaxia antimicrobiana. 

E) Os sinais e sintomas da infecção da ferida compreendem a elevação da temperatura corporal do 
paciente, inchação, calor, dor ou secreção na ferida. Os sinais locais podem estar ausentes quando a 
infecção é profunda. 

 
44ª QUESTÃO. Paciente em terceiro dia de pós-operatório de tireoidectomia total apresenta parestesias 

de mãos e pés, câimbras, sinais de Trousseau e de Chevostek positivos, irritabilidade e ansiedade. O 

distúrbio metabólico apresentado por esse paciente denomina-se 

A) Hipocalcemia. 

B) Hipernametria. 

C) Hipercalcemia. 

D) Hipocalemia. 

E) Hipercalemia. 

 
45ª QUESTÃO. Paciente com trauma raquimedular há um ano, com lesão em nível de cervical completa 

por acidente automobilístico, realizando cateterismo vesical intermitente, é admitido, no hospital, 

proveniente de um Pronto Atendimento, com temperatura de 39ºC, taquicardia, taquidispnéia, rebaixamento 

do nível de consciência, palidez cutânea e hipotensão, mesmo após reposição volêmica.  O paciente está 

em choque 

A) anafilático. 

B) cardiogênico. 

C) séptico.  

D) neurogênico. 

E) obstrutivo. 
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46ª QUESTÃO. A pele é o maior órgão do corpo humano e é indispensável à vida humana por suas várias 

funções. Entre elas, termorregulação, proteção dos órgãos internos e equilíbrio hídrico. A lesão cutânea 

está classificada INCORRETAMENTE em 

A) Mácula – mudança na coloração da pele, plana e impalpável.  

B) Pápula – massa elevada, frequentemente regular, com tamanho e colorações variados e contendo 
líquido livre em uma cavidade. 

C) Placa – massa sólida e elevada com borda circunscrita, maior que 0,5 cm. 

D) Vesícula – massa palpável circunscrita, elevada, contendo líquido seroso. 

E) Pústula – massa palpável circunscrita elevada, contendo líquido purulento. 

 
47ª QUESTÃO. Em relação à administração de medicamentos, é CORRETO afirmar: 

A) A região deltoideana é recomendada para grandes volumes de medicamentos, pois há pouco potencial 
para lesões quando se faz uso desse local.  

B) Elevadas doses (superiores a 1 ml) de medicamentos hidrossolúveis podem ser administradas 
subcutaneamente, pois o tecido não é sensível a soluções irritantes e a grandes volumes.  

C) O músculo da região do vasto lateral da coxa é pouco desenvolvido, não sendo recomendado para 
injeção intramuscular.  

D) A via intramuscular fornece uma absorção mais rápida do medicamento do que a via subcutânea, 
porque os músculos têm maior vascularidade. 

E) Os seis certos da administração de medicamentos incluem: o medicamento certo; a dose certa; o 
paciente certo; a via de administração certa; o horário certo e a validade certa. 

 
48ª QUESTÃO. Julgue as afirmações a seguir sobre serviços públicos de saúde, marcando V para as 

VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 

( ) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento 
integral e participação da comunidade. 
 
( ) São de relevância pública as ações e os serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita 
diretamente ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
 
( ) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, 
segundo diretrizes desse, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as com fins lucrativos. 

A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 

A) V-V-V. 

B) F-V-V. 

C) V-V-F. 

D) F-F-V. 

E) V-F-V. 
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49ª QUESTÃO. Com base no Manual de Pré-natal e Puerpério do Ministério da Saúde, considere os 

parâmetros abaixo para a atenção pré-natal e puerperal. 

I. Atenção à mulher e ao recém-nascido na primeira semana após o parto, com realização das ações da 
“Primeira Semana de Saúde Integral” e da consulta puerperal, até o 42º dia pós-parto. 
 
II. Imunização antitetânica: aplicação de vacina dupla tipo adulto até a dose imunizante (segunda) do 
esquema recomendado ou dose de reforço em gestantes com esquema vacinal completo há mais de 5 
anos. 
 
III. Realização de, no mínimo, cinco consultas de pré-natal, sendo, preferencialmente, três no segundo 
trimestre e duas no terceiro trimestre da gestação. 
 
IV. Captação precoce das gestantes com realização da primeira consulta de pré-natal até 140 dias da 
gestação. 

É CORRETO o que se afirma APENAS em 
  
A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e IV.  

D) III e IV. 

E) II, III e IV. 

 
50ª QUESTÃO. Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, considere as afirmações a seguir. 

I. O cancro duro é uma lesão erosada ou ulcerada, geralmente única, indolor, com bordos endurecidos, 
fundo liso, brilhante e secreção serosa escassa. 
 
II. A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica, sujeita a surtos de agudização e 
períodos de latência quando não tratada. É causada pelo Treponema pallidum, um espiroqueta, de 
transmissão sexual ou vertical, que pode produzir, respectivamente, as formas adquirida ou congênita da 
doença.  
 
III. A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) se faz por via parenteral e, sobretudo, pela via sexual, 
sendo considerada doença sexualmente transmissível, entretanto, a transmissão vertical não é causa de 
disseminação do vírus. 
 
IV. A herpes genital é uma virose transmitida predominantemente pelo contato sexual. A transmissão pode 
se dar, também, pelo contato direto com lesões ou objetos contaminados.  

É CORRETO o que se afirma APENAS em 
 
A) I e IV. 

B) II e III. 

C) II e IV.  

D) I, II e IV. 

E) I, II e III. 
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51ª QUESTÃO. Acerca da tuberculose, julgue as sentenças abaixo, marcando V para as VERDADEIRAS 

e F para as FALSAS. 

( ) A busca ativa dos Sintomáticos Respiratórios consiste na atividade de saúde pública orientada a 
identificar precocemente pessoas com tosse por tempo igual ou superior a quatro semanas, consideradas 
com suspeita de tuberculose pulmonar, visando à descoberta dos casos bacilíferos. 
 
( ) A busca ativa dos Sintomáticos Respiratórios deve ser realizada permanentemente pelos serviços de 
saúde, no nível primário, exclusivamente, estratégia recomendada internacionalmente. 
 
( ) Cerca de 90% dos casos de tuberculose são da forma pulmonar e, desses, 60% são bacilíferos. 
 
( ) Taxas de cura inferiores à meta preconizada de 85% e de abandono superiores a 5% demonstram a 
necessidade de aumentar a qualidade na cobertura do tratamento diretamente observado no país. 
 
A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 
 
A) F-F-V-V. 

B) V-V-V-F. 

C) V-F-F-V. 

D) V-F-V-V. 

E) F-V-F-V. 

 
 
52ª QUESTÃO. Com relação à dengue, é CORRETO afirmar: 

A) A infecção pelo vírus da dengue causa uma doença de amplo espectro clínico, incluindo desde formas 
inaparentes até quadros graves, podendo evoluir para o óbito. Entre esses quadros, destacam-se a 
ocorrência de febre hemorrágica da dengue, a insuficiência renal, as manifestações do sistema 
nervoso, a endometrite, as hemorragias graves e o choque.  

B) A prova do laço, durante o exame físico, deverá ser realizada obrigatoriamente somente nos casos 
suspeitos de dengue hemorrágica. 

C) A dengue na criança, na maioria das vezes, apresenta-se como uma síndrome afebril com sinais e 
sintomas inespecíficos: apatia, sonolência, recusa da alimentação, vômitos, diarreia ou fezes 
amolecidas. 

D) O manejo adequado do paciente com dengue depende do reconhecimento precoce dos sinais de 
alarme, do contínuo monitoramento, do tratamento medicamentoso e das transfusões sanguíneas. 

E) Na dengue, a primeira manifestação é a febre, geralmente alta (39ºC a 40ºC) de início abrupto, 
associada à cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, dor retro-orbitária, com presença ou não de 
exantema e/ou prurido. 
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53ª QUESTÃO. Com base na Lei Federal nº 7.498/86, considere as afirmações abaixo. 

I. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, a assistência 
de enfermagem às gestantes, parturientes e puérperas, e o acompanhamento da evolução e do trabalho de 
parto.  
 
II. A enfermagem é exercida privativamente pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem, pelo auxiliar de 
enfermagem e pela parteira, respeitados os respectivos graus de habilitação. 
 
III. O enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, privativamente, a prescrição de 
medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de 
saúde e os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. 
 
IV. O planejamento e a programação das instituições e serviços de saúde incluem planejamento e 
programação de enfermagem. 
 
É CORRETO o que se afirma APENAS em 
 
A) I e II. 

B) II e III. 

C) II e IV.  

D) III e IV. 

E) II, III e IV. 

 
 
54ª QUESTÃO. Em relação ao Manual de Normas de Vacinação do Ministério da Saúde, considere as 

seguintes afirmativas: 

I. A vacina tríplice viral (SCR) imuniza contra sarampo, caxumba e rubéola. 
 
II. A vacina contra hepatite B deve ser aplicada, de preferência, logo após o nascimento, nas primeiras 12 
horas de vida.  
 
III. A vacina contra a febre amarela deve ser aplicada a partir de nove meses de idade, nas áreas 
endêmicas onde há casos de febre amarela em humanos.  
 
IV. A vacina BCG deve ser aplicada a partir do nascimento, devendo ser feita quando o bebê completar seu 
primeiro mês de vida ou no seu primeiro comparecimento à unidade de saúde. Entretanto, pessoas com 
qualquer idade podem receber a vacina BCG.  
 
Está CORRETO o que se afirma APENAS em 
 
A) I e II. 

B) I e III. 

C) I e IV. 

D) II e IV.  

E) II, III e IV. 
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55ª QUESTÃO. Em relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e ao Diabetes Mellitus (DM), é 

INCORRETO afirmar: 

A) A HAS e o DM são responsáveis pela primeira causa de mortalidade e de hospitalizações no Sistema 
Único de Saúde e representam, ainda, mais da metade do diagnóstico primário em pessoas com 
insuficiência renal crônica submetidas à diálise. 

B) Os fatores de risco para úlcera nos pés são: neuropatia periférica, deformidade nos pés, doença 
vascular periférica, mau controle glicêmico e tabagismo. 

C) A alimentação inadequada, o excesso de peso, o sedentarismo, o tabagismo e o uso excessivo de 
álcool são fatores de risco para HAS que devem ser adequadamente abordados e controlados. 

D) Os sinais e sintomas clássicos que levam à suspeita de DM são poliúria, perda inexplicada de peso, 
fadiga e visão turva. 

E) O diagnóstico de diabetes baseia-se na detecção da hiperglicemia. Existem quatro tipos de exames 
que podem ser utilizados no diagnóstico do DM: glicemia casual, glicemia de jejum, teste de tolerância 
a glicose com sobrecarga de 75g em duas horas (TTG) e, em alguns casos, hemoglobina glicada. 

 
56ª QUESTÃO. O Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Público Federal (SIASS) NÃO 

tem por objetivo coordenar e integrar ações e programas de 

A) promoção de saúde. 

B) formação de equipe multiprofissional. 

C) acompanhamento da saúde. 

D) perícia oficial. 

E) assistência à saúde. 

 
 
57ª QUESTÃO. O exame médico periódico dos servidores da Administração Pública Federal direta, 

autárquica e fundacional está previsto no artigo 206-A da Lei nº 8.112/1990. Em relação a esse exame, é 

INCORRETO afirmar: 

A) Deverá ser realizado anualmente para os servidores com idade acima de 45 anos. 

B) Os servidores expostos a agentes químicos serão submetidos a exames específicos. 

C) Os dados dos exames comporão prontuário eletrônico. 

D) Os servidores que operam raios X ou substâncias radioativas serão submetidos a exames médicos 
complementares a cada seis meses. 

E) É obrigatório para todos os servidores. 
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58ª QUESTÃO. Os exames médicos periódicos NÃO poderão ser prestados 

A) mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666/1993. 

B) mediante convênio ou instrumento de cooperação técnica com órgãos ou entidades da Administração 
Pública Federal. 

C) diretamente pelo Sistema Único de Saúde. 

D) diretamente pelo órgão ou entidade. 

E) por meio de parceria com órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional. 

 
59ª QUESTÃO. Entre os princípios e diretrizes utilizados para a implementação da Política de Atenção à 

Saúde do Servidor (PASS), existem conceitos e procedimentos que devem ser observados pelo 

profissional assistente, pelo perito e pelo servidor. Sobre esses conceitos e procedimentos, é INCORRETO 

afirmar: 

A) O atestado é o documento legal em que o médico ou cirurgião-dentista registram, no âmbito de sua 
responsabilidade profissional, estados mórbidos e outros. 

B) O atestado médico ou odontológico gera a presunção de um direito. 

C) A apresentação do atestado somente é obrigatória nas licenças dispensadas de perícia. 

D) O atestado médico ou odontológico reúne por si só todos os elementos para a concessão de licenças 
motivadas por incapacidade resultante de doença ou lesão. 

E) Para fins de justificativa de faltas ao trabalho, nos casos dispensados de perícia, somente serão 
aceitos, pela Administração Pública Federal, os atestados emitidos por médicos ou cirurgiões-
dentistas. 

 
60ª QUESTÃO. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabeleceu diretrizes gerais de 

promoção à saúde que devem ser observadas pelos órgãos e entidades que compõem o Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) quando da elaboração de suas próprias políticas e projetos 

de promoção à saúde. Das opções a seguir, a que NÃO se refere às premissas e princípios norteadores 

para o desenvolvimento de ações de promoção de saúde, de prevenção de doenças, de melhoria da 

qualidade de vida no trabalho e de educação em saúde é:        

A) Interdisciplinaridade e gestão participativa no desenvolvimento de ações. 

B) Prática corporal e atividade física. 

C) Multideterminação da saúde e abordagem biopsicossocial. 

D) Humanização na atenção à saúde e ambiente de trabalho saudável. 

E) Comunicação, formação e capacitação. 

 


