Leia estas instruções:
1

Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no
espaço reservado para isso. Caso se identifique em qualquer outro local deste Caderno, você será
eliminado do Concurso.

2

Este Caderno contém, respectivamente, uma proposta de Redação, e trinta questões de múltipla
escolha assim distribuídas: 01 a 20  Conhecimentos Específicos, 21 a 30  Língua Portuguesa.

3

Se o Caderno contiver alguma imperfeição gráfica que impeça a leitura, comunique isso
imediatamente ao Fiscal.

4

Na Redação, você será avaliado exclusivamente por aquilo que escrever dentro do espaço
destinado ao texto definitivo.

5

Escreva de modo legível. Dúvida gerada por grafia ou rasura implicará redução de pontos.

6

Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma resposta correta.

7

Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.

8

Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir esclarecimentos aos
Fiscais.

9

Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.

10

Você dispõe de, no máximo, três horas e meia para elaborar, em caráter definitivo, a Redação,
responder às questões de múltipla escolha e preencher a Folha de Respostas.

11

O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.

12

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e este Caderno.

Assinatura do Candidato: ______________________________________________________________

Prova de Redação
•

Elabore um artigo de opinião no qual você se posicione, fundamentado em argumentos,
em relação à seguinte afirmação:
Saúde é direito de todos e dever do Estado.

OBSERVAÇÕES:
 O texto deverá ser redigido em prosa, no registro padrão da língua portuguesa escrita, de
forma coesa e coerente.
 Ao texto com menos de 15 (quinze) linhas, será atribuído zero.
 NÃO assine a Redação.
ESPAÇO DESTINADO À REDAÇÃO DEFINITIVA
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NÃO assine a Redação.
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Conhecimentos Específicos  01 a 20
01. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a ação, omissão ou
conivência que implique desobediência e/ou inobservância a suas disposições, é
considerada infração
A) criminal.
B) ética.
C) técnica.
D) legal.

02. Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) são conceitos que orientam o sistema,
previstos no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 7º do Capítulo II da Lei
N.º 8.080/1990. Nessa proposta, de acordo com o princípio da integralidade, o SUS deve
A) atender a todos, sem distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção necessária, sem
qualquer custo.
B) disponibilizar recursos e serviços com justiça, de acordo com as necessidades de cada
um, canalizando maior atenção aos que mais necessitam.
C) promover meios para a sociedade participar das gestões públicas em geral e da saúde
pública em particular e garantir as condições para essa participação, assegurando a
gestão comunitária do SUS.
D) oferecer a atenção necessária à saúde da população, promovendo ações contínuas de
prevenção e tratamento aos indivíduos e às comunidades, em quaisquer níveis de
complexidade.
03. De acordo com a Lei 8142/90, as instâncias colegiadas que possibilitam a inserção e
participação social no Sistema Único de Saúde, em cada esfera de governo, são:
A) os conselhos de secretários municipais e de secretários estaduais de saúde.
B) as conferências e o conselho nacional de secretários de saúde.
C) os conselhos nacional e municipais de secretários de saúde.
D) as conferências e os conselhos de saúde.

04. Pacto pela Saúde é o resultado do processo de negociação envolvendo os compromissos da
operacionalização do SUS entre os gestores das três esferas de governo, na perspectiva de
superar problemas políticos, técnicos e administrativos que dificultam a participação mais
efetiva e autônoma dos municípios na gestão do SUS. Esse processo é formado por três
Pactos:
A) o pacto de atenção básica, o pacto de humanização e de participação social.
B) o pacto pela vida, o pacto em defesa do SUS e o pacto de humanização.
C) o pacto pela vida, o pacto em defesa do SUS e o pacto de gestão.
D) o pacto de atenção básica, o pacto de humanização e da integralidade.
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05. A estratégia de saúde da família é o eixo norteador para a organização da atenção básica
nas unidades de saúde e deve ser entendida como
A) um modelo de atenção centrado na relação queixa-conduta com prioridade para as ações
de recuperação da saúde dos indivíduos e das famílias, de forma focalizada nos grupos
em situação de risco e de iniqüidade social.
B) o conjunto de ações, de caráter individual ou coletivo, desempenhadas para a promoção
da saúde e a para prevenção dos agravos, bem como para as ações de assistência aos
problemas de saúde, tendo como porta de entrada do sistema, preferencialmente, a
unidade básica de saúde.
C) o conjunto de ações, de caráter individual, desempenhadas em função da assistência aos
problemas de saúde de interesse em saúde pública de caráter emergencial e focalizado,
como as epidemias, as mortes por causas evitáveis e os grupos de risco.
D) um modelo de atenção centrado na atenção coletiva, com prioridade para as ações de
recuperação da saúde dos indivíduos e das famílias, de forma direcionada às ações de
saúde no nível terciário de atenção, tendo como porta de entrada as urgências e
emergências.
06. Os artigos destinados à penetração através da pele e de mucosas adjacentes, nos tecidos
subepiteliais e no sistema vascular, bem como todos os que estejam diretamente conectados
com esse sistema, são chamados de artigos críticos. Para satisfazer os objetivos a que se
propõem, esses artigos devem sofrer processo de
A) esterilização.
B) desinfecção de alto nível.
C) desinfecção de baixo nível.
D) anti-sepsia.

07. A higienização simples das mãos é uma das medidas mais eficazes e menos dispendiosas
para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde e tem como
finalidade
A) remover os microrganismos que colonizam as camadas superficiais da pele retirando a
sujidade propícia à permanência e à proliferação de microrganismos.
B) promover a remoção de sujidades e de microrganismos, reduzindo a carga microbiana das
camadas profundas da pele, com auxílio de um anti-séptico.
C) reduzir a carga microbiana das mãos, através da utilização de gel alcoólico a 70% ou de
solução alcoólica a 70% com 1-3% de glicerina.
D) eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota residente, além de
proporcionar efeito residual na pele do profissional.
08. O aleitamento natural, no decorrer dos anos, tem-se constituído tema fundamental para a
garantia da saúde da criança. Quanto ao estímulo ao aleitamento materno, deve-se
A) orientar as mães sobre o aleitamento materno exclusivo por 120 dias e a complementação
com os alimentos da família por 2 anos ou mais.
B) apoiar as mães para iniciarem a amamentação 6 horas após o parto, quando elas tiverem
repousado.
C) capacitar as equipes de atenção básica para acolher a gestante o mais precocemente e
orientá-la quanto aos benefícios da amamentação.
D) garantir à nutriz o uso de complemento quando ocorrer dificuldade na amamentação
exclusiva.
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09. A lipodistrofia é uma das complicações causadas pelo uso contínuo de insulina pelos
diabéticos. Para preveni-la, a equipe de enfermagem deve
A) fazer calor local após a aplicação de insulina.
B) massagear com firmeza o local escolhido, após aplicação da insulina.
C) administrar insulina, por via intramuscular ou subcutânea.
D) aplicar insulina, por via subcutânea, em locais alternados.

10. O vírus da hepatite B é transmitido através de sangue ou fluidos corpóreos, como exsudato
de feridas, sêmen, secreção cervical e vaginal de pessoas portadoras do vírus, sendo que o
sangue contém a mais alta concentração do vírus. É indicado aos profissionais de saúde,
como profilaxia pré-exposição a esse vírus,
A) imunoglobulinas para hepatite B.
B) vacinação anti-hepatite B.
C) soro anti-hepatite B.
D) quimioprofilaxia para hepatite B.

11. As vacinas indicadas para as crianças menores de 7 anos de idade são BCG, anti-hepatite B,
vacina contra rotavírus humano, tetravalente, anti-poliomielite e tríplice viral. Essas vacinas
devem ser administradas, respectivamente, pelas vias:
A) intradérmica, intramuscular, oral, subcutânea, oral e intramuscular.
B) intradérmica, intramuscular, oral, intramuscular, oral e subcutânea.
C) intramuscular, oral, subcutânea, oral, e intramuscular e intradérmica.
D) intramuscular, oral, subcutânea, oral, intradérmica e intramuscular.

12. A tuberculose continua sendo uma doença infecciosa de importância epidemiológica no
Brasil, principalmente pela elevada incidência/prevalência e pela dificuldade quanto a seu
controle. Em relação a essa doença, é correto afirmar:
A) A principal manifestação da doença são áreas ou manchas na pele, com distúrbios de
sensibilidade, podendo regredir espontaneamente, estacionar ou evoluir.
B) A vacina BCG protege todos os vacinados contra a tuberculose pulmonar, por isso é tão
importante no tratamento da doença.
C) O tratamento dos doentes é um dos aspectos mais importantes no controle da
tuberculose, que, de maneira geral, deve ser feito em regime ambulatorial.
D) Os pacientes bacilíferos têm pouca importância na transmissão da doença, pois não são
considerados fonte de infecção.
13. A forma mais adequada para o acompanhamento do crescimento de uma criança, nos
serviços básicos de saúde, é o registro periódico do peso, no Gráfico Peso/Idade do Cartão
da Criança. O peso, como dado antropométrico, é utilizado como indicador direto para
avaliar seu
A) estado de higiene.
B) desenvolvimento psicomotor.
C) desenvolvimento psíquico.
D) estado nutricional.
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14. O objetivo do uso dos Equipamentos de Proteção Individual não só proteger os profissionais
de saúde mas também a reduzir os riscos de transmissão de microrganismos. O Ministério
da Saúde recomenda, para os profissionais de saúde, o uso dos seguintes EPIs:
A) luvas, aventais e capotes, máscaras, gorros e óculos de proteção.
B) luvas, aventais e capotes, máscaras, bota e capacete.
C) máscaras, gorros, óculos e caixas para descarte de material perfurocortante.
D) máscaras, gorros, sabão líquido e óculos de proteção.
15. A úlcera de pressão ou escara é uma lesão com tendência à gangrena ou necrose do tecido,
decorrente da pressão exercida, em determinada área corporal, em conseqüência da
imobilidade prolongada no leito. Como formas de prevenção, o profissional de enfermagem
deve
A) deixar em repouso a região afetada e fazer curativo no local.
B) promover a estimulação sensorial e evitar mudanças freqüentes de posição.
C) realizar mudança de decúbito e massagens de conforto no paciente.
D) instalar hidratação venosa e fazer curativo no local.

16. O quadro clínico da dengue clássica geralmente apresenta manifestações como:
A) febre baixa, cefaléia, prostração, dor retroorbitária, petéquias, equimoses ou púrpuras,
sangramentos de mucosas, do trato gastrointestinal e prova do laço positiva.
B) febre baixa persistente, acompanhada de pelo menos dois sinais e sintomas inespecíficos
(cefaléia, prostração, dor retroorbitária, exantema, mialgia e artralgia) e manifestações
hemorrágicas espontâneas, com prova do laço positiva.
C) febre baixa, acompanhada de pelo menos dois sinais e sintomas inespecíficos (cefaléia,
prostração, dor retroorbitária, exantema, mialgia e artralgia) e sinais de choque
hipovolêmico.
D) febre alta, com início abrupto, associada a cefaléia, prostação, mialgia, artralgia, dor
retroorbitária, exantema maculopapular, acompanhado ou não de prurido.
17. A dengue é uma doença de notificação compulsória, devendo, portanto, ser comunicado ao
Serviço de Vigilância Epidemiológica do município, o mais rápido possível,
A) todos os casos suspeitos ou confirmados.
B) somente os casos confirmados.
C) somente os casos de óbitos por dengue.
D) somente os casos confirmados por sorologia ou isolamento viral.

18. Entre as atribuições específicas do técnico de enfermagem nos serviços de Atenção
Básica/Saúde da Família no controle da tuberculose, estão:
A) realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever
medicações, observadas as disposições legais da profissão e conforme os protocolos ou
outras normativas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
B) aplicar a vacina BCG e fazer teste tuberculínico, após capacitação, identificar os
sintomáticos respiratórios e orientar a coleta do escarro para exame.
C) solicitar baciloscopia do sintomático respiratório, para diagnóstico (duas amostras), e raio
X de tórax e dar alta aos pacientes após o tratamento.
D) encaminhar, quando necessário, os casos que necessitam de um atendimento em unidade
de referência, respeitando os fluxos locais e responsabilizando-se pelo acompanhamento.
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19. Durante o pré-natal, a gestante deve ser orientada quanto à imunização com a vacina dupla
adulto, como forma de prevenção específica contra
A) o sarampo e a sífilis congênita.
B) a difteria e o tétano acidental e neonatal.
C) a caxumba e a síndrome da rubéola congênita.
D) a tuberculose meníngea e a miliar.
20. O Planejamento Familiar deve ser tratado dentro do contexto dos direitos reprodutivos, tendo,
portanto, como principal objetivo, garantir um direito básico de cidadania. São métodos
contraceptivos considerados hormonais:
A) vasectomia e ligadura de trompas.
B) billings e DIU de cobre.
C) pílulas combinadas e injetáveis trimestrais.
D) preservativo masculino e pílula de progesterona pura.
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Língua P ortuguesa  21 a 30
O texto abaixo servirá de base para as questões de 21 a 30.

3

6

9

O pior cego
AO DELEGADO, o assaltante contou que estava apenas começando na carreira do
crime. E começando mal, tinha de reconhecer. Fracassara em sua primeira tentativa de
assalto e agora estava ali, na delegacia, prestes a curtir uma temporada na prisão. Mas
alguma coisa aprendera com o insucesso. Na verdade, duas coisas.
A primeira delas: facilidades são enganosas. Vendo o cego, achara que ali estava a
vítima ideal: um homem que caminhava com dificuldade, tateando o chão com sua
bengala. E que levava um celular preso à cintura, pedindo para ser arrebatado. Agora:
como poderia ele imaginar que um cego, e ainda por cima franzino, teria tamanha força
nos braços? E fora exatamente isso que acontecera: o cego o prendera num abraço
poderoso, que nada tinha de afetivo: queria apenas imobilizá-lo até que chegasse a
polícia.

12

15

18

Segunda coisa: fora um erro colocar o celular na cueca. Aliás, isso ele já deveria
saber, depois daquela experiência dos caras presos com um monte de dólares nas
cuecas. Um incidente que divertira todo o país e que poderia lhe ter servido de
advertência.
Esses erros ele não mais cometeria. Daí por diante, na senda do crime, manteria os
olhos bem abertos. Como dizia um vizinho seu, o pior cego é aquele que não quer ver. E o
vizinho seguramente sabia do que estava falando. Porque era cego e nunca fora
assaltado.
SCLIAR, Moacyr. Folha de São Paulo. Cotidiano. São Paulo, 07 de abril de 2008. Disponível em:< www.folhadesaopaulo.com.br.>.
Acesso em: 02 maio 2008.

21. Na delegacia, o assaltante
A) critica a atitude das pessoas presas com dólares nas cuecas.
B) contesta a sua temporada na prisão após o assalto.
C) promete ficar de olhos abertos aos erros alheios.
D) justifica o seu erro alegando ser inexperiente.
22. A leitura do texto permite afirmar que
A) a própria experiência serve de aprendizado.
B) a experiência alheia é inútil para o aprendizado.
C) a humildade do assaltante leva-o ao fracasso.
D) o erro alheio conduz o assaltante ao sucesso.
23. Um dos erros do assaltante foi
A) ser afetuoso com sua vítima.
B) contar o crime ao delegado de plantão.
C) ouvir o conselho do cego.
D) agir considerando apenas as aparências.
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24. Dentre os provérbios abaixo, aquele que pode ser aplicado ao trecho sublinhado na linha 5 é:
A) “Mais vale prevenir do que remediar.”
B) “Nem tudo que reluz é ouro.”
C) “Antes tarde do que nunca.”
D) “Há males que vêm para o bem.”

25. Semanticamente, a expressão prestes a

(linha 3)

tem o mesmo valor que:

A) na iminência de.

C) na pertinência de.

B) na eminência de.

D) na impertinência de.

26. Na linha 6, o uso dos dois-pontos serve para
A) fazer uma enumeração.

C) esclarecer algo que foi dito.

B) indicar um trecho longo.

D) sinalizar uma dúvida.

27. Em “[...] o cego o prendera num abraço poderoso [...]”
função sintática de
A)

adjunto adverbial.

B) objeto indireto.

(linha 9) ,

o termo sublinhado exerce a

C) adjunto adnominal.
D) objeto direto.

28. Dos trechos “o pior cego é aquele que não quer ver”
assaltado” (linha 18), pode-se inferir que,

(linha 17)

e “Porque era cego e nunca fora

A) no primeiro trecho, a cegueira advém de uma condição; no segundo, constitui-se numa
opção.
B) no primeiro trecho, a cegueira advém de uma opção; no segundo, constitui-se numa
condição.
C) no primeiro trecho, a cegueira advém de uma condição; no segundo, constitui-se numa
condição.
D) no primeiro trecho, a cegueira advém de uma opção; no segundo, constitui-se numa
opção.
29. A palavra ideal
sublinhada em:

(linha 6)

equivale, morfológica, sintática e semanticamente, à que está

A) A mulher tinha uma vida ideal.
B) Seu ideal era ser presidente.
C) Ela não era o ideal de beleza de sua época.
D) O ideal seria irmos juntos ao cinema.
30. Pode-se afirmar que a expressão Esses erros

(linha 16)

A) amplia o que foi explicitado no primeiro e segundo parágrafos.
B) modifica o que foi explicitado no primeiro e terceiro parágrafos.
C) sintetiza o que foi explicitado no segundo e terceiro parágrafos.
D) introduz o que foi explicitado no primeiro e no terceiro parágrafos.
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