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QUESTÕES 01 A 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Com base na Lei 8.080 de 19 de setembro de 
1990, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e 
municipais de previdência social deverão integrar-
se à direção correspondente do Sistema Único de 
Saúde (SUS), conforme seu âmbito de atuação, 
bem como quaisquer outros órgãos e serviços de 
saúde.
b) O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração dos 
planos de saúde, em função das características 
epidemiológicas e da organização dos serviços em 
cada jurisdição administrativa.
c) A assistência à saúde é restrita à iniciativa privada.
d) A União poderá executar ações de vigilância 
epidemiológica e sanitária em circunstâncias 
especiais, como na ocorrência de agravos inusitados 
à saúde, que possam escapar do controle da direção 
estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que 
representem risco de disseminação nacional.
________________________________________
02. “Considerando a grande extensão territorial 
do País, que impõe distâncias significativas entre 
municípios de pequeno e médio porte e seus 
respectivos municípios de referência para a atenção 
hospitalar especializada e de alta complexidade, 
necessitando, portanto, de serviços intermediários 
em complexidade, capazes de garantir uma cadeia 
de reanimação e estabilização para os pacientes 
graves e uma cadeia de cuidados imediatos e 
resolutivos para os pacientes agudos não-graves.”
O texto acima se refere a qual Lei / Portaria?
a) Portaria nº 2.048, de 05 de novembro de 2002.
b) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
c) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
d) Portaria nº 1.864, de 29 de setembro de 2003.
________________________________________
03. Considera-se como nível pré-hospitalar móvel 
na área de urgência, o atendimento que procura 
chegar precocemente à vítima, após ter ocorrido um 
agravo à sua saúde que possa levar a sofrimento, 
sequelas ou mesmo à morte, sendo necessário, 
portanto, prestar-lhe atendimento e/ou transporte 
adequado a um serviço de saúde devidamente 
hierarquizado e integrado ao Sistema Único de 
Saúde. Sobre a equipe profissional que compõe 
este serviço móvel assinale a alternativa que traz 
as afirmativas corretas de cargo e definição.

I - Coordenador do Serviço: Médico responsável 
pelas atividades médicas do serviço.
II – Responsável de Enfermagem: Enfermeiro 
responsável pelas atividades de enfermagem.
III – Médico Intervencionista: Médicos que, com 
base nas informações colhidas dos usuários são 
os responsáveis pelo gerenciamento, definição 
e operacionalização dos meios disponíveis e 
necessários para responder a tais solicitações.

IV – Auxiliar e Técnico de Enfermagem: atuação 
sob supervisão imediata do profissional enfermeiro.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________
04. COMSUS é o Programa Estadual de apoio aos 
Consórcios Intermunicipais de saúde. Sobre esse 
tema, assinale a alternativa que traz as informações 
corretas.

I - O COMSUS é um programa da Secretaria de 
Estado da Saúde do Rio de Janeiro (SES) que 
nasce com o propósito de qualificar a atenção 
ambulatorial secundária do Estado para atender as 
necessidades de saúde da população.
II – Tem como objetivo Alinhar o modelo de atenção 
dos Consórcios Intermunicipais de Saúde (CIS) de 
acordo com as redes de atenção à saúde prioritárias 
– Rede Mãe Paranaense, Rede de Urgência e 
Emergência, Rede de Atenção à Saúde do Idoso, 
Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência e Rede 
de Atenção à Saúde Mental.
III – Tem Como estratégia Gerencial a assinatura de 
Termo de Adesão e Convênio com a definição de 
metas e indicadores.
IV – Dentre as ações do programa uma é ampliar o 
acesso a exames de imagem, por meio de criação 
da Central de Laudos à Distância.

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que traz a Portaria que 
trata sobre os Planos de Ação Regional e Municipal 
da Rede Cegonha.
a) Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011.
b) Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011.
c) Portaria nº 793, de 24 de abril de 2012.
d) Portaria nº 650, de 05 de outubro de 2011.
________________________________________

06. Conforme o código de ética do profissional de 
enfermagem, correlacione as colunas a seguir e 
assinale a alternativa correta.

I) DIREITOS
II) DEVERES
III) PROIBIÇÕES

1 - (   ) Aprimorar os conhecimentos técnicos, 
científicos, éticos e culturais, em benefício da 
pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento 
da profissão.
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2 - (   ) 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.
3 - (   ) Disponibilizar seus serviços profissionais à 
comunidade em casos de emergência, epidemia e 
catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais.
4 - (   ) Assinar as ações de Enfermagem que não 
executou, bem como permitir que suas ações sejam 
assinadas por outro profissional. 
5 - (   ) Exercer a Enfermagem com liberdade, 
autonomia e ser tratado segundo os pressupostos 
e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.

a) 1 - I; 2 – II; 3 – I; 4 – I; 5 - III.
b) 1 - II; 2 – I; 3 – II; 4 – III; 5 - I.
c) 1 - I; 2 – III; 3 – II; 4 – I; 5 - II.
d) 1 - II; 2 – III; 3 – I; 4 – II; 5 - II.
________________________________________
07. Os serviços de saúde contam com a 
Biossegurança como um processo funcional e 
operacional não só por abordar medidas de Controle 
de Infecções para proteção da equipe de assistência 
e usuários em saúde, mas por ter um papel 
fundamental na promoção da consciência sanitária, 
na comunidade onde atua e na preservação do 
meio ambiente.
Baseado no texto acima assinale a alternativa 
INCORRETA.
a) A lavagem das mãos é a única medida de 
bloqueio da transmissão de germes. Devemos lavar 
as mãos sempre, antes de iniciarmos uma atividade 
e logo após seu término, assim como fazemos em 
nosso dia a dia antes das refeições e após a ida ao 
banheiro.
b) O nosso contato com microrganismos não 
significa obrigatoriamente que desenvolveremos 
doenças, muito pelo contrário, o homem, os animais 
e as plantas não apenas convivem com os germes, 
mas dependem direta ou indiretamente deles.
c) As luvas protegem de sujidade grosseira. Elas 
devem ser usadas em procedimentos que envolvam 
sangue, fluidos corporais, secreções, excreções, 
membranas mucosas, pele não íntegra e durante a 
manipulação de artigos contaminados.
d) Ao manusear, limpar, transportar ou descartar 
agulhas, lâminas de barbear, tesouras e outros 
instrumentos de corte tenha cuidado para não se 
acidentar. Eles devem ser descartados em caixas 
apropriadas, rígidas e impermeáveis que devem ser 
colocadas próximo a área em que os materiais são 
usados.
________________________________________
08. A lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
dispõe sobre a regulamentação do exercício de 
enfermagem e dá outras providências. Com base 
nesta lei atribua V, para verdadeira, e F, para falsa, 
assinalando a alternativa que traz a sequência 
correta.

1 - (  ) A Enfermagem é exercida privativamente pelo 
Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem e pelo 
Auxiliar de Enfermagem, a Parteira não se insere 
no dispositivo desta lei.
2 - (  ) Cabe privativamente ao Enfermeiro 
o planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços de assistência 
de Enfermagem.
3 - (  ) A Enfermagem e suas atividades Auxiliares 
somente podem ser exercidas por pessoas 
legalmente habilitadas e inscritas no Conselho 
Regional de Enfermagem com jurisdição na área 
onde ocorre o exercício.
4 - (   ) O Técnico de Enfermagem exerce 
atividade de nível médio, envolvendo orientação 
e acompanhamento do trabalho de Enfermagem 
em grau auxiliar, cabendo lhe privativamente a 
participar da orientação e supervisão do trabalho 
de Enfermagem em grau auxiliar.

a) 1 - F; 2 – F; 3 – V; 4 - V.
b) 1 - F; 2 – V; 3 – F; 4 - V.
c) 1 - V; 2 – V; 3 – F; 4 - F.
d) 1 - F; 2 – V; 3 – V; 4 - F.
________________________________________

09.Dentro do objetivo geral que a Política de 
Humanização - HumanizaSUS dispõe, assinale a 
alternativa que traz um conceito INCORRETO.
a)  Acolhimento consiste em atender aquelas 
pessoas que procuram os serviços de saúde 
apresentando algum risco iminente à morte, 
garantindo assim a acessibilidade integral.
b) Demanda Espontânea é o nome dado para 
qualquer atendimento não programado na 
Unidade de Saúde. Representa uma necessidade 
momentânea do usuário. Pode ser uma informação, 
um agendamento de consulta, uma urgência ou 
uma emergência.
c) Ambiência é todo aquele ambiente para 
Acolhimento, onde há o encontro profissional-
usuário. Todavia deve-se primar por um ambiente 
que privilegie a privacidade, o sigilo, o respeito ao 
paciente.
d) Sala de Espera é o ambiente onde os usuários 
aguardam o acolhimento de suas demandas. 
Representa um momento potencial para práticas 
coletivas e de educação popular em saúde dentre 
outras possibilidades criativas.
________________________________________

10. De acordo com os conhecimentos básicos 
sobre medidas de controle de riscos ocupacionais e 
biossegurança, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Dois tipos de aparatos são essenciais para 
amenizar os riscos de acidentes ao trabalhador 
e o risco de contaminação: os Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) e os Equipamento de 
Proteção Coletiva (EPC).  



3

b) Braçadeiras, abafadores auriculares e luvas são 
exemplos de Equipamentos de Proteção Coletiva.
c) Entende-se como Equipamento de Proteção 
Individual - EPI, todo dispositivo ou produto, de 
uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado 
à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 
segurança e a saúde no trabalho.
d) De acordo com a Norma Regulamentadora 
(NR-06) do Ministério do Trabalho e Emprego, a 
empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 
gratuitamente, o EPI adequado ao risco, em perfeito 
estado de conservação e funcionamento.
________________________________________

11. Relacione as colunas a seguir, com base nos 
conhecimentos técnicos sobre Terminologias;

( 1 ) Menorragia
( 2) Blenorreia
( 3) Polaciúria
( 4 ) Poliúria
( 5 ) Amenorreia

I - (   ) Ausência de fluxo menstrual.
II- ( ) Secreção abundante das mucosas, 
especialmente da vagina e uretra.
III - (    ) Eliminação urinária frequente.
IV - (   ) Excessiva eliminação urinária.
V - (   ) Aumento excessivo da quantidade do fluxo 
menstrual, que perdura por intervalos regulares, sem 
que se altere a duração habitual da menstruação.

a) I - 1; II – 5; III – 4; IV – 3; V - 2.
b) I - 5; II – 2; III – 3; IV – 4; V - 1.
c) I - 2; II – 5; III – 4; IV – 3; V - 1.
d) I - 1; II – 3; III – 2; IV – 4; V - 5.
________________________________________
12. Embasado na Portaria 1.600 de 7 de junho de 
2011, dentre os componentes que constituem as 
Redes de Atenção às Urgências, é correto afirmar 
que está em sua composição:

I - Atenção Básica em Saúde
II - Sala de Estabilização
III - Força Nacional de Saúde do SUS
IV - Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

13. Como parte de uma equipe de saúde, o 
profissional de enfermagem precisa conhecer e 
atentar-se às intercorrências clínicas obstétricas.
Dentre as intercorrências obstétricas, todas as 
alternativas estão corretas, EXCETO:

a) Eclâmpsia ocorre após a 20ª semana de 
gestação, classicamente pelo desenvolvimento 
gradual de hipertensão e proteinúria.
b) Ameaça de aborto ou abortamento evitável 
presença de sangramento vaginal discreto ou 
moderado, sem que ocorra modificação cervical, 
geralmente com dor do tipo cólica ou peso na região 
do hipogástrio.
c) Descolamento Cório-Amniótico é a presença 
de sangramento vaginal intermitente, geralmente 
de pequena intensidade, indolor e, por vezes, 
acompanhado da eliminação de vesículas (sinal 
patognomônico).
d) Hiperêmese são vômitos contínuos e intensos, 
nos casos graves pode chegar à insuficiência 
hepática, renal e neurológica. 
________________________________________

14. Uma das atribuições do profissional de 
enfermagem são as Anotações de Enfermagem, 
realizadas durante a internação de um paciente, 
acompanhamento domiciliar, entre outros. De 
acordo com as finalidades da Anotação de 
Enfermagem atribua V, para verdadeiro, e F, para 
falso, nas lacunas abaixo, assinalando a alternativa 
que traz a sequência correta. 
I - (   ) Servir para avaliação dos cuidados de 
enfermagem prestados (quanto a qualidade e 
continuidade).
II - (    ) Contribuir com informações para o diagnóstico 
médico e de enfermagem.
III - (    ) Servir de elementos para pesquisa.
IV - (    ) Servir como fonte para a aprendizagem.
V - (  ) Fornecer elementos para auditoria de 
enfermagem.
a) I - V; II – V; III – V; IV – V; V - V.
b) I - F; II – V; III – V; IV – V; V - F.
c) I - F; II – F; III – F; IV – V; V - V.
d) I - V; II – F; III – V; IV – F; V - V.
________________________________________

15. De acordo com o Protocolo atualizado do 
Suporte Básico de Vida, ao atender um paciente em 
parada Cardio respiratória a equipe de enfermagem 
deve iniciar as manobras de ressuscitação 
cardiopulmonar (RCP) visando à manutenção 
dos sinais vitais desse paciente até que seja 
encaminhado para unidade especializada. Assinale 
a alternativa correta:
a) É necessário realizar 3 insuflações com aporte 
de oxigênio para 30 compressões torácicas.
b) É necessário realizar 30 compressões torácicas 
para 2 insuflações com aporte de oxigênio.
c) A cada 3 ciclos de RCP a equipe deverá reavaliar 
a vítima. 
d)  É necessário realizar 20 compressões torácicas 
para 2 insuflações com aporte de oxigênio.
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16. Segundo Virginia Henderson (1966), o conceito 
de enfermagem é “ajudar o indivíduo, saudável ou 
doente, na execução das atividades que contribuem 
para conservar a sua saúde ou a sua recuperação, 
de tal maneira, devendo desempenhar esta 
função no sentido de tornar o indivíduo o mais 
independente possível, ou seja, a alcançar a sua 
anterior independência”.
De acordo com os fundamentos, técnicas e 
conhecimento sobre a atuação do profissional de 
enfermagem, é correto afirmar, EXCETO:
a) Sinais vitais são aqueles que evidenciam o 
funcionamento e as alterações da função corporal, 
destaca-se a pressão arterial, o pulso, a temperatura 
corpórea e a respiração.
b) A Pressão Arterial pode ser medida nas 
coxas, porém com manguitos especiais e com o 
estetoscópio localizado no oco poplíteo.
c) A respiração é a troca de gases dos pulmões com o 
meio exterior, seu objetivo é a absorção do oxigênio 
e eliminação do gás carbônico. A frequência normal 
em adultos é de 14 a 20 movimentos respiratórios/
minuto.
d) A palpação do pulso é um dos procedimentos 
clínicos mais antigos da prática médica, o pulso 
deve ser verificado somente na artéria radial, 
carótida ou braquial.

QUESTÕES 17 A 19 - MATEMÁTICA

17. Uma corda será cortada para passar em volta 
de todo o triângulo a seguir de forma bem justa. 
Qual deve ser o seu comprimento?

a) 14 cm.
b) 12 cm.
c) 7 cm. 
d) 6 cm.
________________________________________
18. Para o sistema de equações abaixo, qual das 
alternativas indica corretamente o valor de x e y?

a) x = 2 e y = 1.
b) x = 3 e y = 1.
c) x = 1 e y = 3.
d) x = 2 e y = 3.
________________________________________

19. No Brasil utiliza-se muito a medida de volume 
“litro”. Quantos mililitros há em um litro?

a) 100.
b) 1000.
c) 106.
d) 10.

QUESTÕES 20 A 27 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda as questões de 
20 a 25.

A importância da doação regular de sangue

 Doar sangue é um ato de solidariedade. 
Cada doação pode salvar a vida de até quatro 
pessoas. E é este pensamento que Adalto Carvalho 
leva a cada vez que pratica o ato. Doador frequente 
há 15 anos, o motorista conta que se orgulha de 
poder ajudar. “Sei que já salvei muitas vidas com 
isso e quero salvar muitas vezes mais. Chego a 
doar até quatro vezes por ano. Falo muito para 
os mais jovens da importância de doar sangue. É 
muito bom a pessoa fazer isso”, conta.
Os anos de doação renderam a Adalto histórias 
emocionantes. Ele pôde presenciar a gratidão 
de uma família, após ajudar a salvar a vida de 
uma criança. “Estava trabalhando e me ligaram 
pedindo que eu doasse, pois tinha uma criança 
que necessitava. Estava completando três meses 
e dois dias que eu tinha doado pela última vez. A 
família me agradeceu muito, queriam até me pagar, 
mas a doação é um ato voluntário e eu tenho muito 
orgulho em fazer isso”, relembra.

(Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/35615-a-
importancia-da-doacao-regular-de-sangue.html)

20. Assinale a alternativa que completa 
CORRETAMENTE a seguinte afirmação: “De 
acordo com o texto, o motorista Adalto _______”.
a) doa sangue somente quando convocado.
b) doa sangue em segredo.
c) doa sangue como ato de solidariedade.
d) doa sangue em troca de ajuda financeira.
________________________________________
21. Assinale a alternativa em que a concordância 
verbal está INCORRETA.
a) Os familiares agradeceram o gesto de 
solidariedade do motorista.
b) Qualquer pessoa com as devidas disponibilidades 
podem doar sangue.
c) Com o sangue doado, até quatro vidas são 
salvas.
d) Os mais jovens devem se conscientizar sobre a 
doação de sangue.  
________________________________________
22. Assinale a alternativa em que a palavra “doação” 
é o núcleo do sujeito.
a) Cada doação pode salvar a vida. 
b) Os anos de doação renderam a Adalto histórias 
emocionantes.
c) O ato da doação é uma demonstração de amor. 
d) Adalto incentiva a doação de sangue.
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23. Observe as afirmações abaixo e assinale aquela 
que está classificada corretamente quanto ao tipo de 
frase:
a) Os anos de doação renderam a Adalto histórias 
emocionantes! – afirmativa.
b) Os anos de doação renderam a Adalto histórias 
emocionantes? - exclamativa.
c) Os anos de doação não renderam a Adalto histórias 
emocionantes. - negativa.
d) Os anos de doação renderam a Adalto histórias 
emocionantes. - interrogativa.
_________________________________________

24. Observe os pares de palavras abaixo e assinale 
a alternativa em que os termos NÃO são sinônimos.
a) doar - entregar.
b) criança - infante.
c) salvar - livrar.
d) motorista - dirigente.
_________________________________________

25. Assinale a alternativa em que o acento é 
diferencial.
a) Pôde.
b) Três.
c) Família.
d) Voluntário.

As questões 26 e 27 referem-se à imagem abaixo.

(Disponível em: http://www.blog.saude.gov.br/35615-a-
importancia-da-doacao-regular-de-sangue.html)

26. O gênero anúncio acima tem como objetivo:
a) conscientizar a sociedade sobre a importância da 
doação de sangue.
b) comover doadores a serem mais rápidos nas 
doações.
c) explicar como é feita a doação de sangue.
d) dizer que muitas pessoas estão esperando na fila 
de doação de sangue.

27. Assinale a alternativa que justifica corretamente 
a presença da preposição que antecede o pronome 
“quem”.
a) A preposição é exigência do substantivo “vida”.
b) A preposição é exigência do pronome “quem”.
c) A preposição é exigência do verbo “precisa”.
d) A preposição é exigência da locução verbal “pode 
esperar”.

 QUESTÕES 28 A 30 - CONHECIMENTOS GERAIS

28. Em relação ao território do Estado do Paraná, 
analise as alternativas abaixo e assinale a afirmação 
INCORRETA.
a) A sua capital é a cidade de Curitiba.
b) É menor do que o Estado do Amazonas.
c) Faz divisa com o Estado de São Paulo.
d) O seu litoral é banhado pelo Oceano Pacífico.
________________________________________

29. Em relação aos princípios e conceitos que 
dizem respeito à Ecologia, considere as afirmativas 
a seguir e assinale a que apresenta informação 
INCORRETA.
a) A modificação do ambiente natural pelo homem, 
com o uso do fogo e de outros instrumentos, só 
ocorre a partir do século XIX, com a Revolução 
Industrial.
b) Ecologia é a ciência que estuda a estrutura e o 
funcionamento da natureza, considerando que a 
humanidade é parte integrante dela.
c) Pode-se definir o meio ambiente como o conjunto 
de condições físicas, químicas e biológicas que 
cercam o ser vivo.
d) Por habitat, entende-se o ambiente que 
oferece um conjunto de condições favoráveis ao 
desenvolvimento das necessidades básicas de um 
organismo.
________________________________________
30. Considere as seguintes definições propostas 
para o conceito de globalização e assinale 
a alternativa que apresenta uma explicação 
INCORRETA:
a) É a integração mais estreita dos países e dos 
povos que resultou da enorme redução dos custos 
de transportes e de comunicação.
b) O conceito de globalização implica primeiro e 
acima de tudo um alongamento das atividades 
sociais, políticas e econômicas através das 
fronteiras.
c) Pode definir-se globalização como um processo 
histórico por meio do qual crescem vertiginosamente 
as barreiras nas relações entre os povos.
d) Trata-se de uma força condutora central por 
trás das rápidas transformações sociais, políticas 
e econômicas que têm remodelado as sociedades 
modernas.
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PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 06/11/2017.


