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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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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. O Teste do Pezinho é um exame simples, 
porém de grande importância para garantir o 
desenvolvimento saudável da criança. Em relação 
à Triagem Neonatal, assinale a alternativa correta.
a) Deve ser realizado em todas as crianças recém-
nascidas, a partir de 72 horas de vida até, no 
máximo, 60 dias após nascimento.
b) Para uma boa coleta deve-se ordenhar o 
calcanhar da criança e, se possível, coletar o sangue 
em ambos os lados do papel filtro para garantir uma 
boa amostragem.
c) Após realizar a assepsia do calcanhar com álcool 
70%, a punção deve ser feita imediatamente, pois 
a presença do álcool junto com o sangue evita 
momentaneamente infecções e contaminação da 
amostra.
d) Em cidades com condição de temperatura 
ambiente muito baixa, o aquecimento prévio do 
pé do bebê deve ser considerado, pois leva à 
vasodilatação e, consequentemente, a um aumento 
do fluxo sanguíneo, que favorece a boa coleta.
________________________________________

16. Durante uma Parada Cardiorrespiratória (PCR) 
a artéria de escolha para verificação da frequência 
cardíaca indireta é a:
a) Radial.
b) Carótida.
c) Poplítea.
d) Subclávia.
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17. Assinale a alternativa que apresenta todas 
as doenças que a vacina pentavalente confere 
proteção, após a terceira dose. 
a) Difteria, Rotavirose, Hepatite A (conjugada), 
poliomielite e sarampo. 
b) Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B 
(recombinante) e Haemophilus influenzae B 
(conjugada).
c) Sarampo, Caxumba, Rubéola, Varicela e 
Haemophilus influenzae A (conjugada).
d) Coqueluche, Hepatite C (recombinante), Tétano, 
Caxumba e Rubéola.
________________________________________

18. Dentre as técnicas abaixo, assinale a alternativa 
que apresenta a mais indicada para os primeiros 
socorros de um paciente vítima de múltiplas picadas 
de abelhas, até a chegada deste ao pronto socorro.
a) Fazer a raspagem do local com uma lâmina limpa, 
após a remoção, lavar o local com água e sabão 
para prevenir a ocorrência de infecção secundária e 
aplicar bolsa de gelo para controlar a dor.
b) Retirar os ferrões com pinça, lavar os locais da 
picada com álcool 70% para prevenir a ocorrência 
de infecção secundária e dar à vítima analgésicos 
e antitérmico a fim de aliviar a dor e diminuir reação 
alérgica.
c) Passar sobre o local pomadas à base de lidocaína 
para ajudar a controlar a dor, oferecer bebida que 
contenha álcool a fim de evitar que o veneno se 
espalhe com rapidez e enfaixar os locais da picada 
com ataduras ou pano limpo.
d) Fazer compressas quentes na região das picadas 
para aliviar a dor, passar gel ou óleos caseiros no 
local com intuito de diminuir o edema e manter a 
vítima deitada até a chegada ao pronto socorro 
mais próximo.
________________________________________

19. Ao avaliar os sinais vitais de um paciente, o 
técnico de enfermagem observou que o pulso 
estava com uma frequência abaixo dos valores 
de normalidade, e a respiração estava difícil, 
trabalhosa. Assim, o profissional deverá descrever 
estes sinais nas anotações de enfermagem, 
respectivamente, como:
a) Bradicardia e Dispneico.
b) Filiforme e Taquipneico.
c) Bradisfigmia e Dispnéico.
d) Arrítmico e Bradipneico
________________________________________

20. O médico prescreveu 150 mg de Cefoxitina 
para ser administrado em um paciente, porém na 
unidade há frascos de 1g que deve ser diluído em 
10ml de água destilada.  Após a diluição quanto 
deve ser aspirado?

a) 2,0ml.
b) 2,5 ml.
c) 1,0 ml.
d) 1,5 ml.
________________________________________

21. Em relação à Sífilis, assinale a alternativa 
correta.
a) A Sífilis é causada pelo adenovírus, e pode 
apresentar várias manifestações clínicas e 
diferentes estágios: sífilis primária, secundária e 
crônica.
b) Quando o resultado for positivo durante o pré-
natal, a gestante deve aguardar 15 dias após o 
nascimento para iniciar o tratamento e suspender a 
amamentação por 3 dias.
c) A sífilis é transmitida por relação sexual 
desprotegida, por meio de contato com sangue e 
secreções e, ao contrário do HIV, não é transmitida 
de mãe para filho durante o parto.
d) O teste rápido (TR) de sífilis já está disponível nos 
serviços de saúde do SUS, é utilizado em situações 
especiais e como triagem, sendo de fácil execução, 
e o resultado aparece em, no máximo, 30 minutos.
________________________________________

22. É de grande importância que o técnico de 
enfermagem conheça os aspectos principais do 
tratamento de Diabetes a fim de orientar os pacientes 
portadores dessa doença. Assinale a alternativa 
que apresenta as orientações corretas em relação 
ao armazenamento e aplicação da insulina.
a) As insulinas em uso podem ser mantidas na 
geladeira ou em temperatura ambiente entre 15 
e 30 ºC, em local fresco, ao abrigo da luz e sem 
oscilações bruscas de temperatura.
b) As insulinas lacradas (aquelas que ainda não 
estão em uso) necessitam ser armazenadas em 
geladeira em temperatura entre -2°C a -1°C a 
fim de terem sua estabilidade e ação biológica 
preservadas.
c) Insulina com data de validade expirada não deve 
ser usada. Assim, após aberto, o frasco tem duração 
de no máximo, 60 dias desde que sua temperatura 
não seja superior a -0°C.
d) Os locais mais indicados para aplicação da 
insulina são as regiões vasto lateral da coxa (no 
terço médio da coxa), deltoide e dorso glúteo (no 
quadrante superior externo), uma vez que nestas 
regiões não ficam hematomas e suportam uma 
quantidade maior de medicamento.
________________________________________

23. A notificação de doenças traz inúmeros 
benefícios para a população e para a saúde 
pública no geral. De acordo com a lista Nacional 
de Notificação Compulsória de 2016, deverá ser 
notificado o paciente que apresentar as patologias 
abaixo, EXCETO: 
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a) Síndrome de Gilbert.
b) Esquistossomose.
c) Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).
d) Síndrome da Paralisia Flácida Aguda.
________________________________________

24. A esterilização de materiais é fundamental 
para os procedimentos médico-cirúrgicos e de 
enfermagem. Assinale a alternativa correta em 
relação aos processos de esterilização utilizados.
a) A esterilização por vapor saturado sob pressão 
(Autoclave) utiliza quatro parâmetros essenciais 
para deixar o material isento de toda forma viável de 
micro-organismos, são eles: tempo, temperatura, 
pressão e qualidade de vapor.
b) A estufa é o método mais seguro, rápido e 
barato de esterilização, sendo o mais indicado para 
hospitais de médio porte, clínicas odontológicas e 
salões de embelezamento. 
c) Os processos de esterilização por ácido 
peracético – sistema automatizado, são realizados 
em autoclaves por meio da combinação de solução 
de ácido peracético com vapor saturado (processo 
físico-químico), a uma temperatura entre 30°C a 
70°C indicado para artigos termossensíveis.
d) Os invólucros mais adequados e compatíveis ao 
processo de esterilização por vapor saturado sob 
pressão são: papel grau cirúrgico, papel crepado, 
bandeja de plástico com tampa e manta de silicone.
________________________________________

25. O Estatuto da Criança e do Adolescente no 
capítulo I, art. 10º, inciso V, estabelece que: “Os 
hospitais e demais estabelecimentos de atenção 
à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a manter _____________, possibilitando 
ao neonato a permanência junto à mãe”. Entre os 
inúmeros benefícios que esse sistema proporciona 
ao binômio, está, ainda, a diminuição do risco de 
infecção hospitalar. Assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna acima.
a) Contactuação Precoce
b) Alojamento Conjunto
c) Maternidade Compartilhada
d) Acolhimento Mãe e Filho
________________________________________

26. As quedas são consideradas importantes 
preditores de desfechos desfavoráveis em 
pessoas idosas, tais como fragilidade, morte, 
institucionalização e piora das condições de saúde. 
Em relação à queda de pessoas idosas, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Para identificar qual fator ambiental necessita 
ser ajustado para prevenir quedas, a equipe de 
Saúde da Família, deve realizar uma avaliação 
do ambiente em que o idoso convive sendo, neste 
caso, desnecessária a avaliação funcional.

b) Após a primeira queda, aumenta muito o risco 
de cair novamente e, por medo de cair, os idosos 
diminuem sua mobilidade e consequentemente sua 
sociabilidade.
c) As quedas em pessoas idosas estão relacionadas 
a questões do próprio idoso (instabilidade postural, 
polifarmácia e osteoporose), bem como aos riscos 
no domicílio e aos riscos do ambiente externo.
d) Os idosos com demência podem não saber para 
onde caminham, por isso são capazes de ir para 
lugares perigosos e sofrer quedas.
________________________________________

27. A Assistência pós-cirúrgica geral 
tem como objetivo detectar e prevenir a 
instalação de complicações pós-operatórias e, 
consequentemente, obter uma rápida recuperação. 
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um 
cuidado pós-cirúrgico geral.
a) Promover a movimentação ativa, passiva e 
deambulação precoce se forem permitidas e houver 
condições físicas.
b) Realizar mudança de decúbito de acordo com a 
evolução clínica.
c) Executar a prescrição médica e de enfermagem 
e ainda verificar anotações do centro cirúrgico.
d) Transferir o paciente da maca para a cama e 
mantê-lo na mesma posição em que esteve na sala 
operatória a fim de evitar complicações.
________________________________________

28. A assistência prestada por meio da Visita 
Domiciliar (VD) constitui um instrumento de atenção 
à saúde que possibilita, a partir do conhecimento da 
realidade do indivíduo e sua família, in loco, fortalecer 
os vínculos entre o paciente e o profissional, assim 
como atuar na promoção de saúde, prevenção, 
tratamento e reabilitação de doenças e agravos. 
Diante do exposto está INCORRETO afirmar que:
a) A VD configura-se como uma das modalidades da 
atenção domiciliar à saúde, abrangendo a atenção, 
o atendimento e a internação domiciliares.
b) A VD só se configura como instrumento 
intervencionista das equipes de saúde da família 
quando realizada de maneira repentina a fim de 
observar como de fato a família e indivíduo se 
comportam e encerra-se após o ato da visitação.
c) Propiciar ao indivíduo e à família a participação 
ativa no processo saúde-doença bem como adequar 
o atendimento às necessidades e expectativas 
do indivíduo e de seus familiares fazem parte dos 
objetivos das Visitas domiciliares.
d) Entre os adultos são priorizadas visitas domiciliares 
quando da identificação dos hipertensos, diabéticos, 
portadores de tuberculose e hanseníase que não 
estão aderindo ao tratamento.
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29. As Infecções Respiratórias Agudas (IRA’s) 
constituem uma das principais causas de morbi-
mortalidade em crianças em todo o mundo. Em 
relação às IRA’s é correto afirmar que:
a) Crianças internadas com pneumonia devem ser 
mantidas em decúbito ventral a fim de facilitar a 
saída e drenagem das secreções.
b) A amamentação deve ser suspensa em casos de 
infecção respiratória baixa em crianças menores de 
dois anos de idade, uma vez que as imunoglobulinas 
passadas de mãe para filho pela amamentação 
podem interferir na antibioticoterapia.  
c) Os cuidados mais comuns e indispensáveis 
para crianças com IRA’s são: manter a criança em 
ambiente fechado evitando correntes de ar, ofertar 
alimentos mais sólidos em intervalos de tempos 
mais curtos, e diminuir a oferta de líquidos. 
d) Entre os fatores de risco mais comuns para 
infecções respiratórias em crianças estão a 
desnutrição, desmame precoce e poluição do ar.
________________________________________

30. De acordo com o Código de ética, Resolução 
Cofen 311/2007: “O profissional de enfermagem 
que utilizar-se de veículo de comunicação para 
conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos 
de sua competência, com finalidade educativa e 
de interesse social”, estará realizando o que se 
configura como:
a) Dever.
b) Direito.
c) Responsabilidade.
d) Proibição.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 10/10/2016.


