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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a seguinte reflexão atribuída ao poeta grego 
Hesíodo, extraída da obra Ética a Nicômaco, 
para responder às questões 1 a 6.

“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas;
Bom, o que escuta os conselhos dos homens 
judiciosos.
Mas o que por si não pensa, nem acolhe a sabedoria 
alheia,
Esse é, em verdade, uma criatura inútil”.
________________________________________

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
interpretação correta sobre o sentido moral dessa 
reflexão.
a) É inútil conhecer as coisas por via indireta, pois 
apenas a experiência pessoal traz benefícios reais.
b) O conhecimento das coisas, direto ou indireto, é 
sempre mais proveitoso do que a ignorância.
c) É preferível conhecer as coisas do mundo por 
ouvir falar do que por experiência própria.
d) O homem que dá ouvidos a conselhos de 
pessoas ignorantes acaba também se tornando um 
ignorante.
________________________________________

02. Releia o primeiro verso da reflexão de Hesíodo: 
“Ótimo é aquele que de si mesmo conhece todas 
as coisas”. Neste caso, a palavra “aquele” é 
classificada gramaticalmente como:
a) Pronome possessivo.
b) Substantivo próprio.
c) Pronome demonstrativo.
d) Substantivo comum.
________________________________________

03. No terceiro verso do texto, aparece a expressão 
“sabedoria alheia”. Assinale a alternativa que indica 
um termo que poderia substituir a expressão “alheia”, 
sem alterar o sentido pretendido pelo poeta.
a) alienada
b) desatenta
c) distante
d) dos outros
________________________________________

04. Assinale a alternativa que apresenta APENAS 
adjetivos que aparecem no texto.
a) Aquele, que, si, esse.
b) Coisas, conselhos, homens, sabedoria.
c) Ótimo, bom, judiciosos, inútil.
d) Conhece, escuta, pensa, acolhe.

05. Considere o segundo verso do texto: “Bom, o 
que escuta os conselhos dos homens judiciosos”. 
Neste caso, a vírgula exerce uma função:
a) adversativa, tendo em vista que se opõe ao 
sentido do verso anterior.
b) meramente estética, pois a sua ausência não 
afetaria o sentido original do texto.
c) metafórica, porque simboliza os homens que 
ignoram conselhos.
d) elíptica, ou seja, serve para evitar a repetição 
desnecessária de palavras.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta um 
significado correto para o adjetivo “judiciosos”, 
conforme empregado no segundo verso do texto.
a) Encantadores.
b) Imprudentes.
c) Levianos.
d) Sensatos.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07. Considerando uma mesma taxa mensal, aplicar 
certa quantia de dinheiro em um regime de juros 
compostos, ao invés de regime de juros simples, é 
mais vantajoso porque:
a) O regime de juros compostos rende, em cada 
mês, a mesma quantia, totalizando um montante 
maior ao fim de um período longo.
b) O rendimento mensal do regime de juros simples 
é cada vez menor, sendo vantajoso apenas em 
compras, mas não em aplicações.
c) A taxa de juros incide sobre um montante cada 
vez maior e não sempre no capital inicial.
d) O regime de juros compostos só é vantajoso 
quando se quer uma rentabilidade menor.
________________________________________

08. Duas pessoas serão escolhidas, por sorteio, 
para um final de semana em um hotel fazenda. 
Sabendo que 10 casais estão concorrendo, qual a 
probabilidade aproximada de que as duas pessoas 
escolhidas sejam casadas uma com a outra?
a) 20%
b) 11%
c) 1%
d) 5%
________________________________________

09. Qual é a menor das raízes da equação 
 ?

a)  
b)  - 2
c)  2
d)  
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10. Um retângulo possui perímetro igual a 24 cm. 
Assinale a alternativa que contém a função que 
expressa sua área em função de um de seus lados.

a)  

b)  

c)  

d)  

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a notícia abaixo, a respeito da atual 
corrida presidencial norte-americana, e assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“O Partido Democrata decidiu na terça-feira que 
_______________ será a candidata à eleição 
presidencial de novembro. É a primeira vez que 
um grande partido dos Estados Unidos indica uma 
mulher para o cargo de comandante-chefe”. (Jornal 
El País, 27/07/2016).

a) Donald Trump
b) Hillary Clinton
c) Michelle Obama
d) Sarah Palin
________________________________________

12. Neste ano, o Congresso Nacional aprovou a 
admissibilidade do impeachment de Dilma Rousseff. 
Com isso, assumiu a presidência interinamente 
Michel Temer. Neste novo cenário político, o cargo 
de Ministro das Relações Exteriores foi confiado a:
a) Aécio Neves (PSDB).
b) Eduardo Cunha (PMDB).
c) José Serra (PSDB).
d) Luís Inácio Lula da Silva (PT).
________________________________________

13. Em relação ao conceito de “democracia”, 
assinale a alternativa INCORRETA.
a) O conceito de democracia remonta à experiência 
de autogoverno dos cidadãos atenienses, na Grécia 
Antiga.
b) A palavra “democracia” é formada por dois 
vocábulos de origem grega (demos+kracia) que 
juntos significam “governo exercido por muitos”.
c) Além de ser um regime político, o atual 
conceito de democracia envolve também atitudes, 
comportamentos e concepções morais.
d) Numa democracia direta, como a brasileira, as 
decisões políticas são tomadas diretamente pelos 
cidadãos, e não por representantes eleitos por eles.

14. Leia a análise abaixo, sobre um importante 
aspecto da atualidade, e assinale a alternativa que 
preenche de forma correta a lacuna.

“Ao longo de setenta anos, a ______________ 
vinha sendo vista como solução para os problemas 
do mundo. Ao longo desse período, o comércio 
internacional, os fluxos de capital e a migração 
aumentaram de forma constante. E havia uma 
ampla aceitação de que todos se beneficiam com 
ela. Inúmeros estudos e uma classe média em 
expansão na China e na Índia pareciam comprovar 
isso”. (DW Notícias, 04/07/2016, com adaptações).

a) cultura ocidental
b) globalização
c) crise econômica
d) mídia

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A tração esquelética consiste na inserção de 
pinos, fios ou parafusos através do osso e fixando 
estes em um equipamento de tração para exercer 
uma força de tração direta, constante e longitudinal 
no membro. Assinale a alternativa correta em 
relação aos cuidados de enfermagem com o 
paciente em uso de uma tração esquelética. 
a) Quando aplicar a tração de Buck, certifique-se 
que as linhas de tração estejam anguladas para 
baixo, a fim de melhorar a força da tração aplicada 
pelos pesos.
b) Para transportar o paciente é necessário 
interromper o peso da tração, elevando os pesos 
aplicados no membro e posicionando-os no leito ao 
lado da tração.
c) Inspecionar regularmente o equipamento para 
certificar-se que os pesos de tração pendem 
livremente, sem tocar no leito ou o chão.
d) Não há necessidade de avaliar o risco de 
infecção no uso da tração esquelética, pois a porta 
de entrada para infecções é mínima uma vez que a 
lesão na pele é protegida pela inserção dos pinos, 
fios ou parafusos.
________________________________________

16. Define-se como constatação imediata de 
condições de danos à saúde, que implicam 
em risco de morte, considerado alta prioridade 
no atendimento, exigindo tratamento médico 
imediato, em morte iminente (exemplo: parada 
cardiorrespiratória, infarto, politrauma, choque 
hipovolêmico, etc.). Esse tipo de atendimento exige 
do profissional de enfermagem qualificação para 
oferecer os cuidados seguros ao paciente. 
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Assinale a alternativa que contém a definição 
correta do tipo de atendimento ou classificação em 
saúde descrito acima.
a) Atendimento de urgência.
b) Atendimento de emergência.
c) Classificação de risco azul.
d) Classificação de risco amarela.
________________________________________

17. No trauma de tórax é considerada uma 
gravidade no qual o tratamento imediato consiste 
na realização da oclusão da lesão com um curativo 
de três pontas que impede o ar de penetrar pela 
ferida na inspiração. 
Assinale a alternativa que indica corretamente 
a qual tipo de trauma de tórax o cuidado descrito 
acima se refere.   
a) Tórax instável.
b) Tórax maciço.
c) Pneumotórax aberto.
d) Pneumotórax hipertensivo.
________________________________________

18. Na enfermagem em saúde mental, valoriza-
se muito o conhecimento sobre a comunicação 
verbal e não-verbal. O uso concomitante de ambas 
oferece instrumentos aos profissionais para que 
desenvolvam intervenções mais apropriadas. 
Relacione as colunas abaixo quanto ao tipo de 
comunicação não-verbal e seu significado. Em 
seguida, assinale a alternativa com a sequência 
correta, de cima para baixo.

(  ) Cinésia
(  ) Tacésia
(  ) Proxêmica
(  ) Paralinguagem

I – É qualquer som produzido pelo aparelho fonador 
que não faça parte do sistema sonoro da língua 
usada. Estes sons demonstram sentimentos, 
características da personalidade, atitudes e 
autoconceitos.
II - É o uso que a pessoa faz do espaço enquanto 
produto cultural específico, como a distância 
mantida entre os participantes de uma interação, a 
distância mantida pode fazer diferença na formação 
do vínculo terapêutico.
III – É tudo que envolve a comunicação tátil: pressão 
exercida, local em que se toca, entre outros. Pode 
ser considerado um modo bastante eficaz para 
efetivar a acolhida e o vínculo terapêutico.
IV – É a linguagem do corpo, os movimentos, 
desde gestos manuais, movimentos dos membros, 
meneios de cabeça, até expressões mais sutis, 
como as faciais. 

a) IV, III, II, I.
b) II, III, IV, I.
c) IV, I, II, III.
d) I, II, III, IV.
________________________________________

19. A Resolução – RDC ANVISA nº15, de 15 de 
março de 2012, dispõe sobre requisitos de boas 
práticas para o processamento de produtos para 
saúde e dá outras providências. Sobre essa 
resolução, assinale a alternativa INCORRETA.
a) Este Regulamento se aplica aos Centros de 
Material e Esterilização - CME - dos serviços de saúde 
públicos e privados, unidades de processamento de 
endoscópios, serviços de terapia renal substitutiva, 
serviços de assistência veterinária, e às empresas 
processadoras envolvidas no processamento de 
produtos para saúde. 
b) São considerados produtos para saúde críticos 
aqueles utilizados em procedimentos invasivos 
com penetração de pele e mucosas adjacentes, 
tecidos subepteliais, e sistema vascular, incluindo 
também todos os produtos para saúde que estejam 
diretamente conectados com esses sistemas.
c) O Serviço de Saúde é co-responsável pela 
segurança do processamento dos produtos para 
saúde, realizado por empresa processadora 
por ele contratada, respondendo solidariamente 
por eventuais danos ao paciente causados pela 
empresa processadora contratada, no que se refere 
às atividades relacionadas ao processamento dos 
produtos para saúde.
d) A qualificação térmica e a calibração dos 
instrumentos de controle e medição dos 
equipamentos de esterilização a vapor e 
termodesinfecção e as requalificações de operação 
devem ser realizadas por laboratório capacitado, 
com periodicidade mínima anual.
________________________________________

20. Amamentar é um processo que envolve 
interação entre mãe e filho, com repercussões no 
estado nutricional da criança, em sua habilidade de 
se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu 
desenvolvimento cognitivo e emocional. Por isso é 
muito importante conhecer e utilizar as definições de 
aleitamento materno. Sobre esse assunto, assinale 
a alternativa INCORRETA.
a) Aleitamento materno exclusivo – quando a criança 
recebe somente leite materno, direto da mama ou 
ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem 
outros líquidos ou sólidos.
b) Aleitamento materno predominante – quando 
a criança recebe, além do leite materno, água ou 
bebidas à base de água (água adocicada, chás, 
infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
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c) Aleitamento materno – quando a criança recebe 
leite materno (direto da mama ou ordenhado), 
independentemente de receber ou não outros 
alimentos.
d) Aleitamento materno complementado – quando 
a criança, além do leite materno, recebe outro tipo 
de leite complementar, sem qualquer ingestão de 
alimentos sólido ou semi-sólido. 
________________________________________

21. A Portaria nº 482, de 1º de Abril de 2014 
institui normas para a operacionalização da 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional (PNAISP). Os serviços de saúde 
prestados a esta população serão realizados por 
equipes multiprofissionais, denominadas Equipes 
de Saúde no Sistema Prisional (ESP), constituídas 
nos seguintes termos: para unidades com até cem 
custodiados: Equipe de Atenção Básica Prisional 
tipo I; ou  Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I 
com Saúde Mental. 
Assinale a alternativa que indica a composição 
mínima dos profissionais da Equipe de Atenção 
Básica Prisional tipo I.
a) Um terapeuta ocupacional; um cirurgião-
dentista; um enfermeiro; um médico; um técnico de 
enfermagem/auxiliar de enfermagem; um técnico 
de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
b) Um cirurgião-dentista; um enfermeiro; um 
médico; um técnico de enfermagem/auxiliar de 
enfermagem; um técnico de higiene bucal/auxiliar 
de saúde bucal.
c) Um educador físico; um terapeuta ocupacional; 
um cirurgião-dentista; um enfermeiro; um médico; 
um técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; 
um técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
d) Um terapeuta ocupacional; um psicólogo; um 
enfermeiro; um médico; um técnico de enfermagem/
auxiliar de enfermagem.
________________________________________
22. No atendimento ao paciente em Parada 
Cardiorrespiratória (PCR) é recomendado o uso das 
cadeias de sobrevivência distintas que identifiquem 
as diferentes vias de cuidados ao paciente que 
sofre uma PCR no ambiente hospitalar ou no 
ambiente extra hospitalar. Assinale a alternativa que 
apresenta a cadeia de sobrevivência recomendada 
ao paciente que sofre uma PCR intra-hospitalar.
a) Vigilância e prevenção – Reconhecimento e 
acionamento do serviço médico de emergência – 
Ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade – 
Rápida desfibrilação – Suporte avançado de vida e 
cuidados pós PCR.
b) Reconhecimento da PCR - Acionamento do 
serviço médico de emergência – Ressuscitação 
cardiopulmonar de alta qualidade – Rápida 
desfibrilação – Suporte avançado de vida e cuidados 
pós PCR – Vigilância e prevenção.

c) Vigilância e prevenção – Ressuscitação 
cardiopulmonar de alta qualidade - Acionamento 
do serviço médico de emergência –– Rápida 
desfibrilação – Suporte avançado de vida e cuidados 
pós PCR.
d) Rápida desfibrilação - Ressuscitação 
cardiopulmonar de alta qualidade - Reconhecimento 
e acionamento do serviço médico de emergência - 
Vigilância e prevenção - Suporte avançado de vida 
e cuidados pós PCR.
________________________________________

23. Os benzodiazepínicos estão entre os fármacos 
mais prescritos e utilizados em todo o mundo. São 
utilizados como ansiolíticos, relaxantes musculares 
e hipnóticos. São medicamentos que, se utilizados 
em altas doses, podem ser tóxicos ao organismo. 
Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta.
a) Mortes por overdose de benzodiazepínicos podem 
ocorrer, por serem medicamentos que deprimem o 
sistema nervoso central. A ingestão de álcool etílico 
concomitante ao uso dos benzodiazepínicos não 
trazem maiores riscos aos pacientes.
b) Os benzodiazepínicos são fármacos relativamente 
seguros. Depressão respiratória e cardiovascular 
ocorrem somente em circunstâncias especiais 
como injeção intravenosa muito rápida ou disfunção 
hepática. 
c) As consequências do uso abusivo se expressam 
no aparecimento de efeitos tóxicos com 
manifestações que incluem estimulação central 
profunda como psicoses, convulsões, arritmias 
ventriculares, insuficiência renal aguda e disfunção 
hepática grave.
d) A tríade pupilas puntiformes, depressão 
respiratória e coma é um quadro sugestivo de 
intoxicação aguda por ingestão de altas doses por 
via oral de benzodiazepínicos.
________________________________________
24. Nos acidentes provocados pelas abelhas, a 
vítima pode ser acometida por uma ou poucas 
picadas, ou atacada por enxames desses insetos, 
sofrendo múltiplas picadas. A respeito desse 
assunto, assinale a alternativa INCORRETA.
a) As reações tóxicas locais, em que se observa 
apenas dor, eritema e edema, não muito intenso 
no local da picada, requerem apenas aplicação 
de compressas frias, uso de analgésicos, além da 
retirada dos ferrões.
b) A remoção dos ferrões deve ser feita 
exclusivamente com pinças, evitando retirá-los com 
lâminas, pois estas podem provocar a compressão 
dos reservatórios de veneno, o que resulta na 
inoculação do veneno ainda existente no ferrão.
c) Pacientes com reações locais extensas, em 
que o local da picada é a boca ou o pescoço, 
devem permanecer sob observação, devido à 
possibilidade de evoluírem com obstrução de vias 
aéreas superiores.
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d) Após 2 minutos do acidente, todo o veneno 
presente na glândula já foi inoculado, sendo 
irrelevante a forma como o ferrão é retirado da 
vítima.
________________________________________

25. Sobre a vacina da Hepatite A, assinale a 
alternativa correta.
a) O volume da vacina a ser administrado é de 1,0 
ml por via intramuscular.
b) O Programa Nacional de Imunização recomenda 
a vacinação de crianças de 18 meses até menores 
de 5 anos de idade.
c) O Programa Nacional de Imunização recomenda 
a vacinação de crianças de 12 meses até menores 
de 2 anos de idade.
d) O volume da vacina a ser administrado é de 1,0 
ml por via subcutânea.
________________________________________

26. A vacina pneumocócica 23 valente (Pn23) é 
indicada para a proteção contra infecções invasivas 
pelo pneumococo, em idosos de 60 anos e mais não 
vacinados que vivem acamados e/ou instituições 
fechadas. Sobre a vacina Pn23, assinale a 
alternativa correta.
a) Em usuários com 60 anos ou mais não vacinados 
que vivem acamados e/ou em instituições fechadas, 
deve ser administrada uma dose, e uma dose 
adicional dez anos após a dose inicial.
b) Em usuários com 60 anos ou mais não vacinados 
que vivem acamados e/ou em instituições fechadas, 
deve ser administrada uma dose, e uma dose 
adicional cinco anos após a dose inicial.
c) A vacina é constituída por proteínas dos toxoides 
de 23 sorotipos de pneumococo.
d) A vacina é constituída por polissacarídeos 
capsulares bacterianos purificados do Streptococcus 
pneumoniae com 23 sorotipos de pneumococo.
________________________________________

27. As queimaduras são lesões decorrentes de 
agentes tais como a energia térmica, química 
ou elétrica capazes de produzir calor excessivo 
que danifica os tecidos corporais e acarreta a 
morte celular. Sobre as queimaduras, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a) O paciente queimado apresenta risco de 
desequilíbrio na temperatura corporal. A queimadura, 
dependendo de sua extensão e profundidade, 
pode levar rapidamente à hipotermia pela perda da 
capacidade de regulação da temperatura corporal, 
devida à integridade da pele prejudicada.
b) O enfermeiro deve estar atendo às queixas 
respiratórias no paciente queimado, sinais de 
obstrução e diminuição da permeabilidade das vias 
aéreas, queimaduras de face, na região perioral 
e/ou região cervical, queimaduras de vibrissas e 
presença de escarro com fuligem.

c) Os batimentos das asas do nariz no paciente 
queimado sugerem esforço respiratório em 
decorrência das alterações estruturais e fisiológicas 
do pulmão e/ou metabólicas, em consequência do 
edema causado por calor, aspiração de fumaça ou 
lesão química da mucosa nasofaríngea, ou pelas 
queimaduras circunferenciais no pescoço ou tórax. 
d) As queimaduras de segundo grau podem 
ser superficiais ou profundas. Quando atingem 
a derme de forma superficial, a queimadura é 
frequentemente vermelha brilhante, dolorosa com 
formação de bolhas. Uma queimadura de segundo 
grau profunda atinge todas as camadas da pele e 
pode atingir músculos, costuma ser seca, pálida ou 
marrom, indolor e rígida ao tato.
________________________________________

28. O mundo está envelhecendo, estima-se que, 
para o ano de 2050, existam cerca de dois bilhões 
de pessoas com 60 anos e mais no mundo. 
Sobre a população idosa, assinale a alternativa 
INCORRETA.
a) O conceito de “doença única” em que um único 
problema pode explicar todos os sinais e sintomas, 
não se aplica aos idosos, pois essas costumam 
apresentar uma somatória de sinais e sintomas, 
resultado de várias doenças concomitantes.
b) A sexualidade da pessoa idosa também deve 
integrar a avaliação do mesmo. Estudos mostram 
que 74% dos homens e 68% das mulheres casados 
mantêm vida sexual ativa após os 60 anos. A 
identificação de disfunção nessa área pode ser 
indicativa de problemas psicológicos, fisiológicos 
ou ambos.
c) O processo natural do envelhecimento associa-
se a uma redução da acuidade visual devido às 
alterações fisiológicas das lentes oculares, déficit 
de campo visual e doenças da retina. Apesar disso, 
apenas 40% da população idosa necessita do uso 
de lentes corretivas para enxergar adequadamente.
d) O declínio da altura é observado com o avanço 
da idade em decorrência da compressão vertebral, 
mudanças nos discos intervertebrais, perda do 
tônus muscular e alterações posturais.
________________________________________

29. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins 
desta lei, um conjunto de atividades que se destina, 
através das ações de vigilância epidemiológica e 
vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde 
dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos 
aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho. Assinale a alternativa que indica a lei 
referente à definição acima.
a) Lei 373, de 27 de fevereiro de 2002.
b) Lei 8142, de 28 de Dezembro de 1990.
c) Lei 8080, de 19 de Setembro de 1990.
d) Constituição Federal de 1980.
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30. A presente Norma Operacional Básica (NOB/
SUS/96) tem por finalidade primordial promover 
e consolidar o pleno exercício, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, da função de 
gestor da atenção à saúde dos seus munícipes, com 
a consequente redefinição das responsabilidades 
dos Estados, do Distrito Federal e da União, 
avançando na consolidação dos princípios do SUS. 
Nesse sentido, assinale a alternativa correta sobre 
o papel do Gestor Federal.
a) A elaboração do Plano Nacional, Estadual e 
Municipal de Saúde, contendo as estratégias, as 
prioridades e as metas da programação integrada 
nacional, resultante, sobretudo, das programações 
estaduais e municipais e dos demais órgãos 
governamentais da saúde.
b) A definição e a explicitação dos fluxos financeiros 
próprios do SUS, frente aos órgãos governamentais 
de controle interno e externo e aos Conselhos de 
Saúde, com ênfase na diferenciação entre as 
transferências automáticas a estados e municípios 
com função gestora.
c) A organização, reorientação e a implementação 
dos sistemas de vigilância epidemiológica, de 
vigilância sanitária, vigilância veterinária, vigilância 
do programa de saúde da família, bem como a 
coordenação das atividades relativas à saúde do 
trabalhador e às de execução da vigilância sanitária 
de fronteiras.
d) A construção do Sistema Nacional de Auditoria, 
assim como a execução do controle, avaliação 
e auditoria dos gestores estaduais e municipais, 
mediante a implementação de instrumentos 
operacionais formulados pelos gestores nas três 
esferas de governos.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 10/10/2016.


