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QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

ENFERMEIRO - ASSISTENCIALENFERMEIRO - ASSISTENCIAL

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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Palavras desafinadas apenas machucam nossos 
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa 
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam 
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de 
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem 
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho, 
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir 
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria. 
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.  

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

De acordo com o texto, 
(A) as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados 

são os homens, justamente porque os homens sabem 
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o 
tempo todo de possíveis riscos. 

(B) todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem 
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para 
educar uma criança. 

(C) as pessoas que criticam a criação que os pais dão para 
os	 seus	 filhos	 têm	 essa	 atitude	 por	 gostar	 demais	 de	
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser 
ouvidos. 

(D) são raras as pessoas que julgam saber mais que os 
outros	a	respeito	da	criação	de	filhos	e	geralmente	elas	
se encontram apenas entre os membros da própria 
família. 

(E) algumas pessoas se consideram melhores que os outros 
na	tarefa	de	criar	filhos,	mas	nem	todas	passaram	pela	
experiência	de	ser	pais,	o	que	dominam	realmente	é	a	
arte de julgar.

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado 
(A)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	modo	quanto	

de tempo. 
(B)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	modo	quanto	

de intensidade. 
(C)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	intensidade	

quanto de negação. 
(D)	 pode	ser	considerado	tanto	um	advérbio	de	intensidade	

quanto de tempo.
(E)	 pode	 ser	 considerado	 tanto	 um	 advérbio	 de	 tempo	

quanto de negação.

Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para 
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”, 
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração 
em destaque é de  

(A) concessão.
(B)	 finalidade.	
(C) consequência.
(D) proporção.
(E) conformidade. 

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

Os melhores pais não têm filhos

Isabel Clemente
 
Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos 

pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas 
recomendações interessantes, da saída da maternidade 
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender, 
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários, 
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas 
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas 
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A 
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas 
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.

Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta 
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança. 
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia 
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo 
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças 
devem se adaptar enquanto estão passando por essa 
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida. 
Felizmente, essa fase dura pouco.

O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no 
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho, 
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a 
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima 
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de 
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da 
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé: 
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.

Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais 
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho 
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança. 
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta 
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe 
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la 
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda 
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os 
filhos dela jamais dariam chiliques.

Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de 
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal, 
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à 
sociedade dos educadores teóricos.

Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados 
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como 
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade. 
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de 
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram 
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi 
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob 
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso. 
Desconfie.

Homens costumam ser as principais vítimas dessas 
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem 
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca 
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida 
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada 
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas 
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a 
sua vida.

QUESTÃO 03
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da 
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.

(A)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	ou	Júnior	gosta	de	cachorros.
(B)	 Júlia	gosta	de	gatos	ou	Júnior	não	gosta	de	cachorros.
(C)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	se,	e	 somente	se	Júnior	não	

gostar de cachorros.
(D)	 Júlia	 não	 gosta	 de	 gatos	 ou	 Júnior	 não	 gosta	 de	

cachorros.
(E)	 Júlia	não	gosta	de	gatos	e	Júnior	não	gosta	de	cachorros.

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro 
branco, um preto e um azul não necessariamente 
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a 
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina. 
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa 
de José não se chama Maria e não dirige um carro 
branco. Os nomes das esposas que dirigem os 
carros branco, preto e azul são respectivamente:

(A) Cristina, Regina e Maria.
(B) Cristina, Maria e Regina.
(C) Maria, Cristina e Regina.
(D) Maria, Regina e Maria.
(E) Regina, Cristina e Maria.

ele	é	termo	introdutório.	
(C) introduz uma negação em relação ao período do qual ele 

é	termo	introdutório
(D)	 introduz	uma	dúvida	em	relação	ao	período	do	qual	ele	é	

termo introdutório. 
(E) introduz uma noção de temporalidade em relação ao 

período	do	qual	ele	é	termo	introdutório.

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia 
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado 
significa, EXCETO

(A) orgulho.
(B) altivez.
(C)	 modéstia.	
(D)	 embófia.
(E)	 páfia.	

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos 
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi 
utilizado 

(A) para atender à regência do substantivo “resposta”, que 
tem função de objeto direto na oração. 

(B)	 para	atender	à	regência	do	verbo	“dar”,	que	é	um	verbo	
transitivo direto. 

(C) por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
(D) por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
(E) por tratar-se de uma locução prepositiva de base 

feminina.

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe 
teórica” refere-se

(A) a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e 
prática, em exercer a função de mãe.

(B) a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a 
respeito	de	criação	de	filhos,	e	coloca	tal	conhecimento	
em prática. 

(C) a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a 
respeito	da	criação	de	filhos,	pelo	menos	dos	filhos	dos	
outros. 

(D) a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto 
na teoria a função de mãe e a exerce com muita 
complacência. 

(E) a uma pessoa que só tem conhecimento prático a 
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que 
está falando. 

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado, 
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógico-
semântica estabelecida no período é de 

(A) proporção. 
(B) conformidade. 
(C)	 finalidade.	
(D) concessão. 
(E) consequência. 

Em “...da saída da maternidade até a porta da 
escola.”, o termo destacado 

(A)	 é	um	advérbio	que	indica	inclusão.	
(B)	 é	 uma	 preposição	 que	 indica	 uma	 situação	 de	

posterioridade em relação a um limite próximo. 
(C)	 é	um	advérbio	que	indica	exclusão.	
(D)	 é	 uma	 preposição	 que	 indica	movimento,	 no	 caso,	 no	

tempo e no espaço. 
(E)	 é	 uma	 conjunção	 que	 indica	 uma	 situação	 de	

anterioridade em relação a um limite. 

“A maior diferença entre você e essas pessoas é 
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como 
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser 
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou 
sintático por

(A) portanto. 
(B) logo. 
(C) porquanto. 
(D) assim. 
(E)	 porém.

Em “Talvez alguns desses conselheiros não-
requisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz 
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o 
termo destacado 

(A) introduz uma certeza em relação ao período do qual ele 
é	termo	introdutório.	

(B)	 introduz	uma	afirmação	em	relação	ao	período	do	qual	

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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(E) o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada 
a	contratação	à	prévia	aprovação	em	concurso	público	
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da 
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é 
INCORRETO afirmar que

(A)	 o	órgão	de	orientação	superior	da	EBSERH	é	o	Conselho	
de Administração, composto por nove membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.

(B) a EBSERH será administrada por uma Diretoria 
Executiva,	composta	pelo	Presidente	e	até	seis	Diretores,	
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Presidente	 da	República,	 por	 indicação	 do	Ministro	 de	
Estado da Educação.

(C) o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH, 
compõe-se de três membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação.

(D)	 conselho	 Consultivo	 é	 órgão	 permanente	 da	 EBSERH	
que	tem	as	finalidades	de	consulta,	controle	social	e	apoio	
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.

(E) a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva 
distribuição de competências serão estabelecidas pela 
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho 
Fiscal.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto               
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de 
duração da EBSERH é

(A) de 30 anos, prorrogável por igual período.
(B) indeterminado.
(C) de 5 anos, prorrogável. 
(D) de 15 anos, improrrogável.
(E) de 10 anos, renovável por igual tempo.

De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da 
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre 
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO

(A)	 Diretoria	de	Atenção	à	Saúde	e	Gestão	de	Contratos.	
(B) Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
(C) Diretoria Administrativa Financeira.
(D) Auditoria Interna.
(E)	 Diretoria	 de	 Gestão	 de	 Processos	 e	 Tecnologia	 da	

Informação.

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 
2011, é INCORRETO afirmar que

(A)	 é	necessária	a	realização	de	licitação	para	a	contratação	
da	 EBSERH	 pela	 administração	 pública	 para	 realizar	
atividades relacionadas ao seu objeto social.

(B) a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia 
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às 
suas competências mediante contrato com as instituições 
federais de ensino ou instituições congêneres.

(C) no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores 
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição 
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam 
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão 
ser a ela cedidos para a realização de atividades de 
assistência	à	saúde	e	administrativas.

(D) a EBSERH será administrada por um Conselho de 
Administração, com funções deliberativas, e por uma 
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho 
Fiscal e um Conselho Consultivo.

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele 

deu     de suas figurinhas para um de seus irmãos, 

e depois deu     para seu outro irmão. Sendo assim, 

com quantas figurinhas Paulinho ficou?

(A) 12
(B) 48
(C) 54
(D) 60
(E) 72 

De acordo com a questão anterior, qual é a 
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus 
dois irmãos?

(A) 25%.
(B) 30%.
(C) 50%.
(D) 55%.
(E) 60%.

Observe a sequência a seguir: 
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?

(A) 121.
(B) 119.
(C) 117.
(D) 111.
(E) 109.

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 19
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De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica 
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas 
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde 
(SUS) a execução de ações

(A) de vigilância sanitária.
(B) de vigilância epidemiológica.
(C)	 de	saúde	do	trabalhador.
(D) de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica.
(E)	 referentes	à	 fiscalização	e	à	 inspeção	de	alimentos,	

água	 e	 bebidas	 para	 animais	 domésticos	 e	
domesticados.

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise 
as assertivas e assinale a alternativa que aponta 
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos 
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da 
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito 
Federal deverão contar, dentre outros, com:

 I. Fundo de Saúde.

 II. Contrapartida de recursos para saúde no 
respectivo orçamento.

 III. Conselho de Saúde, com composição 
paritária.

 IV. Seguro de Saúde.

(A) Apenas I. 
(B) Apenas II.
(C) Apenas II, III e IV.
(D) Apenas I, II e III.
(E) I, II, III e IV.

 

Assinale a alternativa considerada INCORRETA. 
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial 
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição 
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo, 
ações e serviços de

(A) urgência e emergência.
(B) atenção secundária.
(C) atenção psicossocial. 
(D) atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)	 vigilância	em	saúde.

De acordo com a Constituição Federal, é 
INCORRETO afirmar que

(A)	 a	 pessoa	 jurídica	 em	 débito	 com	 o	 sistema	 da	
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá 
contratar	 com	 o	 Poder	 Público	 e	 dele	 receber	
benefícios	ou	incentivos	fiscais	ou	creditícios.

(B) as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social constarão 
dos respectivos orçamentos, não integrando o 
orçamento da União.

(C) a proposta de orçamento da seguridade social 
será elaborada de forma integrada pelos órgãos 
responsáveis	 pela	 saúde,	 previdência	 social	 e	
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de 
seus recursos.

(D) a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir 
a manutenção ou expansão da seguridade social.

(E) nenhum benefício ou serviço da seguridade social 
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a 
correspondente fonte de custeio total.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal 
que trata das atribuições do Sistema Único de 
Saúde (SUS),  EXCETO

(A) participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(B) ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde.

(C) colaborar na proteção do meio ambiente, nele não 
compreendido o do trabalho.

(D) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento 
científico	e	tecnológico.

(E) executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica,	bem	como	as	de	saúde	do	trabalhador.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21

QUESTÃO 20
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno 
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho 
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data 
de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período. 

(A) três
(B) cinco
(C) dois
(D) dez
(E) quatro
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Segundo a Lei n° 7.498/1986 ao enfermeiro 
incumbe, privativamente,

(A) organização e direção dos serviços de higiene e de 
suas	 atividades	 técnicas	 e	 auxiliares	 nas	 empresas	
prestadoras desses serviços. 

(B) consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre 
matéria	bioquímica.

(C)	 prescrição	da	assistência	médica.	
(D) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves 

com risco de vida com prescrição de medicações.
(E) cuidados de Enfermagem de maior complexidade 

técnica	 e	 que	 exijam	 conhecimentos	 científicos	
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.

Segundo a Lei n° 7.498/1986 ao enfermeiro incumbe 
como integrante da equipe de saúde, EXCETO 

(A) participação na elaboração de medidas de prevenção 
e controle sistemático de danos que possam ser 
causados	aos	pacientes	durante	a	assistência	médica.	

(B) participação nos programas de higiene e segurança 
do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças 
profissionais	e	do	trabalho.

(C) participação na elaboração e na operacionalização do 
sistema de referência e contra-referência do paciente 
nos	diferentes	níveis	de	atenção	à	saúde.

(D) participação no desenvolvimento de tecnologia 
apropriada	à	assistência	de	saúde.

(E)	 participação	 em	bancas	 examinadoras,	 em	matérias	
específicas	 de	 Enfermagem,	 nos	 concursos	 para	
provimento de cargo ou contratação de Enfermeiro ou 
pessoal	Técnico	e	Auxiliar	de	Enfermagem.

A atenção obstétrica e neonatal deve ter como 
características essenciais a qualidade e a 
humanização, conforme indicativo do ministério 
da saúde. Com relação ao assunto, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 É	 dever	 dos	 serviços	 e	 profissionais	 de	 saúde	
acolher	 com	dignidade	a	mulher	e	o	 recém-nascido,	
enfocando-os como sujeitos de direitos. 

(B) Entende-se por humanização: a  valorização de dois 
sujeitos implicados no processo de produção de 
saúde	–	usuários	e	gestores;	fomento	da	dependência	
desses	sujeitos;	a	coparticipação	entre	eles.

(C) A atenção com qualidade e humanizada não depende 
da provisão dos recursos necessários, da organização 
de rotinas ou do estabelecimento de relações 
baseadas	em	princípios	éticos.

(D)	 O	principal	objetivo	da	atenção	pré-natal	e	puerperal	
é	 acolher	 a	 mulher	 desde	 o	 início	 da	 gravidez,	
assegurando,	 no	 fim	 da	 gestação,	 o	 nascimento	
de uma criança saudável e a garantia do bem-estar 
materno e neonatal.

(E)	 Uma	 atenção	 pré-natal	 e	 puerperal	 qualificada	
e humanizada se dá por meio da incorporação 
de condutas acolhedoras e sem intervenções 
desnecessárias	e	do	fácil	acesso	a	serviços	de	saúde	
de qualidade.

Estados e municípios necessitam dispor 
de uma rede de serviços organizada para a 
atenção obstétrica e neonatal, com mecanismos 
estabelecidos de referência e contra-referência, 
considerando os seguintes critérios, EXCETO

(A)	 vinculação	 de	 unidades	 que	 prestam	 atenção	 pré-
natal	às	maternidades/	hospitais,	conforme	definição	
do gestor local.

(B) garantia dos recursos humanos, físicos, materiais e 
técnicos	necessários	à	atenção	pré-natal,	assistência	
ao	 parto	 e	 ao	 recém-nascido	 e	 atenção	 puerperal,	
com	 estabelecimento	 de	 critérios	 mínimos	 para	 o	
funcionamento das maternidades e unidades de 
saúde.

(C) captação precoce de gestantes na comunidade.
(D) garantia de atendimento a algumas gestantes que 

procurem	os	serviços	de	saúde.
(E) garantia da realização dos exames complementares 

necessários.

São princípios gerais e diretrizes para atenção 
obstétrica e neonatal:

(A) incentivo ao parto cesárea com a redução da cesárea 
desnecessária.

(B) garantia de acompanhante apenas durante o trabalho 
de parto e no parto.

(C) transferência da gestante e/ou do neonato em 
transporte adequado, mediante vaga assegurada em 
outra unidade, quando necessário.

(D)	 garantia	de	atendimento	das	intercorrências	obstétricas	
e neonatais apenas quando do parto normal.

(E) garantia de atendimento a algumas parturientes e 
recém-nascidos	que	procurem	os	serviços	de	saúde	e	
garantia de internamento, sempre que necessário.

QUESTÃO 26

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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que favorecem a proliferação dos mosquitos 
contaminados pelo flavivírus. Com relação à 
vacinação contra febre amarela, é correto afirmar 
que

(A) deve ser administrada aos dez meses de idade e a 
cada dez anos.

(B) deve ser administrada aos nove meses de idade e aos 
dez anos, sendo periódica.

(C) deve ser administrada aos dez meses de idade e aos 
dez anos.

(D) deve ser administrada aos doze meses de idade e a 
cada dez anos, sendo periódica.

(E) deve ser administrada aos seis meses de idade e a 
cada dez anos.

O Brasil apresenta uma alta taxa de envelhecimento 
populacional.  Com relação ao envelhecimento do 
ser humano assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Dependência incompleta: apresenta comprometimento 
de uma das funções vegetativas simples 
(transferência	e/ou	continência),	além	de,	obviamente,	
ser dependente para banhar-se, vestir-se e usar o 
banheiro.

(B) Atividades como transferência, continência e 
alimentação são funções vegetativas simples, 
portanto, mais difíceis de serem perdidas.

(C) Independência: representa o comprometimento de, 
pelo	 menos,	 uma	 das	 funções	 influenciadas	 pela	
cultura e aprendizado (banhar-se e/ou vestir-se e/ou 
uso do banheiro).

(D) O comprometimento dos principais sistemas funcionais 
gera as incapacidades e, por conseguinte, as grandes 
síndromes geriátricas.

(E) O desconhecimento das particularidades do processo 
de envelhecimento pode gerar intervenções capazes 
de	 piorar	 a	 saúde	 do	 idoso,	 conhecidas	 como	
Iatrogenia. 

A desnutrição, frequente em pacientes 
hospitalizados, deve ser prevenida e tratada, pois 
o estado nutricional prejudicado aumenta o risco 
de complicações e piora a evolução clínica dos 
pacientes. Com relação à terapia nutricional (TN), 
assinale a alternativa correta.

(A) A TN tem pouca importância na evolução do paciente 
grave, sendo considerada um indicador de qualidade 
no atendimento de pacientes críticos.

(B) A alimentação enteral e a parenteral são consideradas 
métodos	seguros	porém	pouco	eficazes	para	fornecer	
nutrientes para pacientes que não podem ou não 
conseguem ingerir a quantidade adequada por via 
oral.

(C)	 A	TN	 corresponde	a	 uma	estratégia	 terapêutica	 que	
pode reduzir a severidade da doença, diminuir as 
complicações, diminuir tempo de permanência na UTI, 
e impactar favoravelmente os resultados.

(D) Todos os pacientes que apresentem ingestão total de 
nutrientes	e	calorias	pela	via	oral	suficientes,	devem	
iniciar terapia nutricional enteral (TNE). 

A assistência de enfermagem é importante durante 
todo o período do parto e pós-parto. Com relação 
ao quarto período, podemos afirmar que

(A) denomina-se quarto período do parto (ou de 
Greenberg)	ao	período	de	pós-parto	imediato,	após	a	
dequitação. Não há na literatura consenso sobre sua 
duração exata, entretanto, inicia-se após a dequitação 
da placenta. 

(B)	 é	período	de	menor	risco	materno,	com	possibilidade	
de pequenas hemorragias, principalmente por atonia 
uterina. 

(C) os sinais vitais, especialmente pressão arterial e 
pulso, devem ser mensurados a cada quatro horas. Da 
mesma forma, deverá ser feito controle praticamente 
contínuo da retração uterina e do sangramento. 

(D) nesta fase, devem-se considerar as seguintes 
questões:	verificação	constante	da	contração	uterina	
(a cada quatro horas), revisão do canal de parto sendo 
desnecessária a reparação das lesões porventura 
existentes, por tornar o processo mais traumático.

(E)	 a	 remoção	da	puérpera	para	a	 sala	de	 recuperação	
(quando necessária) e enfermaria de alojamento 
conjunto somente deverá ser efetuada durante o 
quarto período.

Em 2014, o Ministério da Saúde incluiu a vacina 
contra o HPV no Calendário Nacional de Vacinação 
e ela será fornecida gratuitamente, pelo Sistema 
Único de Saúde. Com relação à vacina do HPV, é 
correto afirmar que

(A)	 é	de	dose	única	e	deve	ser	administrada	em	meninos	
e meninas.

(B) são duas doses e deve ser administrada apenas em 
meninas.

(C)	 é	de	dose	única	e	deve	ser	administrada	apenas	em	
meninas.

(D) são três doses e de devem ser administradas apenas 
em meninas.

(E) são três doses e devem se administradas em meninas 
e meninos.

Uma criança de quatro meses de idade deve ser 
vacinada com

(A) vacina pentavalente, pneumocócica10, poliomielite e 
rotavírus.

(B) vacina meningocócica, pneumocócica10 e rotavírus.
(C) vacina pentavalente, pneumocócica10, poliomielite e 

meningocócica.
(D) vacina pentavalente, meningocócica, poliomielite e 

rotavírus.
(E) vacina meningocócica, pneumocócica10, poliomielite 

e rotavírus.

A febre amarela é uma doença característica 
de algumas regiões como América Central, 
América do Sul e África. Típica de locais quentes, 

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33
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O que é a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem – SAE?

(A)	 Atividade	 da	 classe	 de	 enfermagem,	 que	 identifica	
situações	 de	 saúde/doença,	 subsidiando	 ações	 de	
assistência de Enfermagem que possam contribuir 
para a promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação	da	saúde	do	indivíduo.

(B)	 Atividade	 privativa	 do	 enfermeiro,	 utiliza	 método	 e	
estratégia	 de	 trabalho	 científico	 para	 a	 identificação	
das	situações	de	saúde/doença,	subsidiando	ações	de	
assistência de Enfermagem que possam contribuir para 
a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 
saúde	do	indivíduo,	família	e	comunidade.

(C) Atividade realizada pelo enfermeiro em que sistematiza 
a	 assistência	 realizada	 pelo	 técnico	 e	 auxiliar	 de	
enfermagem.

(D) Atividade da classe de enfermagem, que simula 
situações	 de	 saúde/doença,	 subsidiando	 ações	 de	
assistência que possam contribuir para a promoção, 
prevenção,	 recuperação	 e	 reabilitação	 da	 saúde	 do	
indivíduo.

(E)	 Atividade	 realizada	 pelo	 médico	 onde	 sistematiza	
a	 assistência	 realizada	 pelo	 enfermeiro,	 técnico	 e	
auxiliar de enfermagem.

Conforme a resolução do COFEN 358/2009, o 
Processo de Enfermagem organiza-se em cinco 
etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes que são:

(A)	 histórico	 de	 enfermagem,	 diagnóstico	 médico,	
planejamento de enfermagem, incorporação e 
avaliação de enfermagem.

(B) histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 
planejamento de enfermagem, incorporação e 
consolidação de enfermagem.

(C)	 histórico	 de	 enfermagem,	 diagnóstico	 médico,	
planejamento	médico	de	enfermagem,	implementação	
e	avaliação	médica.

(D)	 histórico	 de	 enfermagem,	 diagnóstico	 médico,	
planejamento de enfermagem e  avaliação de 
enfermagem.

(E) histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 
planejamento de enfermagem, implementação e 
avaliação de enfermagem.

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. Estamos falando de

(A) Candidíase.
(B)	 Sindrome	da	imunodeficiência	adquirida.
(C)	 Gonorréia.
(D) Papiloma vírus.
(E)	 Sífilis.

(E) Uma vez indicada, a TNE deverá ser administrada 
de forma tardia, tão logo  o paciente esteja instável 
hemodinamicamente.

No Brasil, apesar da redução drástica no número 
de casos, a hanseníase ainda se constitui em 
um problema de saúde pública que exige uma 
vigilância resolutiva. Com relação a essa doença, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) É uma doença não-contagiosa, que se manifesta 
principalmente	 através	 de	 sinais	 e	 sintomas	
dermatoneurológicos: lesões na pele e nos nervos 
periféricos,	principalmente	nos	olhos,	mãos	e	pés.	

(B)	 O	 comprometimento	 dos	 nervos	 periféricos	 é	 a	
característica principal da doença, dando-lhe um 
grande potencial para provocar incapacidades físicas 
que podem, inclusive, evoluir para deformidades. 

(C) É uma doença curável, e quanto mais precocemente 
diagnostica e tratada mais rapidamente se cura o 
paciente.

(D) É causada pelo Mycobacterium leprae, ou bacilo de 
Hansen,	que	é	um	parasita	intracelular	obrigatório.

(E)	 O	homem	é	reconhecido	como	única	fonte	de	infecção	
(reservatório),	 embora	 tenham	 sido	 identificados	
animais naturalmente infectados.

Ainda falando sobre a Hanseníase, a mesma pode 
ser diagnosticada através do exame clínico do 
paciente, no entanto o diagnóstico laboratorial é:

(A)	 a	tomografia.
(B) a baciloscopia.
(C)	 a	ressonância	magnética.
(D) o raio X de face.
(E) a avaliação das plaquetas.

Síndrome de etiologia múltipla, decorrente da falta 
de insulina e/ou da incapacidade de a insulina 
exercer adequadamente seus efeitos. Caracteriza-
se por hiperglicemia crônica com distúrbios 
do metabolismo dos carboidratos, lipídeos e 
proteínas. Estamos falando da

(A) pancreatite.
(B) diabetes mellitus.
(C)	 hipertrofia	ovariana.
(D) síndrome de runter.
(E) lupus.

Foram prescritos pelo médico plantonista 540 ml 
de soro glicofisiológico, via endovenosa, para 
correr em 12 horas. Quantas gotas deverão correr 
por minuto? 

(A) 18 gotas por minuto. 
(B) 19 gotas por minuto. 
(C) 14 gotas por minuto. 
(D) 15 gotas por minuto. 
(E) 12 gotas por minuto.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 37

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43
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(D)	 O	vírus	da	hepatite	C	é	o	principal	agente	etiológico	
da hepatite crônica. Sua transmissão ocorre 
principalmente por via oral-fecal. Em percentual 
significativo	de	casos,	não	é	possível	identificar	a	via	
de	infecção.	A	transmissão	sexual	é	pouco	frequente.	

(E)	 O	vírus	da	hepatite	E	(HEV)	é	de	 transmissão	 fecal-
oral. Essa via de transmissão favorece a disseminação 
da infecção nos países em desenvolvimento onde a 
contaminação dos reservatórios de água perpetua a 
doença. 

Foi prescrito 2040ml de soro fisiológico 0,9% para 
ser administrados em 24hs. Quantas microgotas/
min devem ser administradas?

(A) 44 microgotas/min. 
(B) 85 microgotas/min. 
(C) 20 microgotas/min. 
(D) 22 microgotas/min.
(E) 29 microgotas/min.

A Norma Regulamentadora nº32 tem por 
finalidade estabelecer as diretrizes básicas 
para a implementação de medidas de proteção 
à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 
serviços de saúde. Com relação a essas medidas, 
o empregador deve vedar 

(A)	 a	utilização	de	pias	de	trabalho	para	fins	previstos.
(B) o consumo de alimentos e bebidas no refeitório.
(C) o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de 

lentes de contato nos postos de trabalho. 
(D) a guarda de alimentos em locais como refeitórios e 

cozinhas. 
(E) o uso de calçados fechados.

Um paciente internado na Clínica médica é 
diagnosticado com meningite viral. Nesse caso, a 
enfermeira deve

(A)	 instituir	o	isolamento	de	aerossóis	para	paciente,	até	
completar 72 horas de antibioticoterapia.

(B)	 instituir	 o	 isolamento	 de	 contato	 para	 paciente,	 até	
completar 24 horas de antibioticoterapia.

(C)	 instituir	o	isolamento	de	gotículas	para	paciente,	até	a	
alta hospitar.

(D)	 instituir	o	 isolamento	de	gotículas	para	paciente,	até	
completar 24 horas de antibioticoterapia.

(E)	 considerar	 que	 não	 é	 necessário	 o	 isolamento	 do	
paciente.

São consideradas doenças sexualmente 
transmissíveis:

(A)	 Cancro	mole,	herpes,	sífilis,	lúpus	e	HIV.
(B)	 Lúpus,	herpes,	sífilis,	linfogranuloma	venéreo	e	HIV.
(C)	 Lúpus,	 hepatite	 C,	 sífilis,	 linfogranuloma	 venéreo	 e	

HIV.
(D)	 Cancro	mole,	herpes,	sífilis,	linfogranuloma	venéreo	e	

HIV.
(E)	 Cancro	mole,	 lúpus,	sífilis,	 linfogranuloma	venéreo	e	

HIV.

Sobre as vulvovaginites, assinale a alternativa 
correta.

(A) Considera-se como vulvovaginite toda manifestação 
inflamatória	 e/ou	 infecciosa	 do	 trato	 genital	 feminino	
inferior,	ou	seja,	vulva,	vagina	e	epitélio	escamoso	do	
colo uterino. 

(B) As vulvovaginites se manifestam por meio de 
corrimento	vaginal	e	apenas	mais	um	sintoma	que	é	o	
prurido vaginal.

(C) Considera-se como vulvovaginite toda manifestação 
inflamatória	 e/ou	 infecciosa	 do	 trato	 genital	 feminino	
inferior,	ou	seja,	vulva,	vagina	com	exceção	do	epitélio	
escamoso do colo uterino. 

(D) As vulvovaginites se manifestam por meio de 
corrimento	vaginal	e	apenas	mais	um	sintoma	que	é	a	
disúria.

(E) As vulvovaginites somente acomete mulheres com 
diversos	parceiros	sexuais	e	profissionais	do	sexo.

São sinais e sintomas da candidíase vulvovaginal, 
EXCETO

(A) prurido vulvovaginal.
(B) ardor ou dor à micção.
(C) corrimento branco, grumoso, inodoro e com aspecto 

caseoso.
(D)	 fissuras	e	maceração	da	pele.
(E) vagina e colo recobertos por placas esverdeadas, 

aderidas à mucosa.

As hepatites virais são doenças provocadas por 
diferentes agentes etiológicos, com tropismo 
primário pelo tecido hepático, que apresentam 
características epidemiológicas, clínicas 
e laboratoriais semelhantes e importantes 
particularidades. Sobre as Hepatites, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) A principal via de contágio do vírus da hepatite A (HBA) 
é	a	fecal-oral;	por	contato	inter-humano	ou	através	de	
água e alimentos contaminados. 

(B)	 Na	hepatite	A,	a	doença	é	autolimitada	e	de	caráter	
benigno.

(C) A transmissão do vírus da hepatite B (HBV) se faz por 
via parenteral, e, sobretudo, pela via sexual, sendo 
considerada doença sexualmente transmissível. 
A	 transmissão	 vertical	 (materno-infantil)	 também	 é	
causa freqüente de disseminação do vírus. 

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 45
QUESTÃO 48

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

QUESTÃO 44
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