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 O Caderno de questões possui 50 

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

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. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. 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 (sessenta) 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 
ruídos, 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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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Discursos masculinos sobre prevenção e promoção 
da saúde do homem

Matheus Trilico, Gabriela R. de Oliveira,
Marinei Kijimura, Sueli M. Pirolo

A promoção da saúde é uma proposta de 
política mundial, contemporânea na saúde pública 
e disseminada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) a partir de 1984. Aprovada na Carta de Ottawa, 
traz a saúde em seu conceito amplo, relacionando-a 
com qualidade de vida decorrente de processos 
complexos interligados a fatores como alimentação, 
justiça social, ecossistema, renda e educação. 
Também trabalha com o princípio de autonomia dos 
indivíduos e das comunidades, reforçando assim o 
planejamento e o poder local. 

Nesse mesmo sentido, a Declaração de Alma-Ata, 
em 1978 , estabelece a proposta da ‘atenção primária 
à saúde’ e amplia a visão do cuidado à saúde: sai da 
visão hierárquica do conhecimento especializado, 
incentiva o envolvimento da população e destaca 
os fatores necessários para propiciar a qualidade 
de vida e o direito ao bem-estar social. A atenção 
primária à saúde está estreitamente vinculada à 
‘promoção da saúde’ e à prevenção de enfermidades, 
não abandonando as dimensões  setorial e técnica e 
incluindo outras dimensões.

No Brasil, a Estratégia Saúde da Família responde a 
essa ampliação do cuidado ao buscar a promoção da 
qualidade de vida e intervenção nos fatores que geram 
riscos, por meio de ações programáticas abrangentes 
e ações intersetoriais. Nessa perspectiva, entende-se 
importante a Política Nacional de Atenção à Saúde do 
Homem.

Criada em 2009, essa política procura incluir a 
masculinidade nas questões clínica e epidemiológica, 
oferecendo uma proposta singular de cuidado de 
promoção e recuperação da saúde. Ela se fundamenta 
na idiossincrasia do gênero masculino - termo que, 
para o campo da pesquisa, refere-se apenas a áreas 
estruturais e ideológicas que envolvem relação 
entre os sexos, delimitando então um novo terreno 
evidenciam na literatura que os homens sofrem 
influência dessa representação da masculinidade, 
imprimindo a idealização de sucesso, poder e força.

Estudos comparativos entre homens e mulheres 
comprovam que os homens são mais vulneráveis 

às doenças, sobretudo às enfermidades graves 
e crônicas, e morrem mais precocemente que as 
mulheres. A despeito da maior vulnerabilidade e das 
altas taxas de morbimortalidade, os homens não 
buscam, como as mulheres, os serviços de atenção 
básica.

Segundo estatísticas do Ministério da Saúde, o 
homem é mais vulnerável à violência, seja como autor, 
seja como vítima. A prevalência de dependentes de 
álcool também é maior para o sexo masculino: 19,5% 
dos homens são dependentes de álcool, contra 6,9% 
das mulheres. Em relação ao tabagismo, os homens 
usam cigarros também com maior frequência do que 
as mulheres, o que acarreta maior vulnerabilidade 
a doenças cardiovasculares, cânceres, doenças 
pulmonares obstrutivas crônicas, doenças bucais e 
outras.

A masculinidade hegemônica seria aquela ligada à 
legitimidade do patriarcado, que garante a dominação 
dos homens e a subordinação das mulheres. Ela não 
diz respeito a um estilo de vida, mas a configurações 
que formam as relações de gênero. Novos grupos 
podem desafiar antigas soluções e construir uma 
nova hegemonia. Hoje, essa demonstração de força, 
controle e não vulnerabilidade cede espaço, tirando 
do homem moderno toda essa supremacia.

No bojo dessas representações de masculinidade, 
busca-se o subjetivo contido na discussão de 
masculinidade e saúde e a consequente importância 
para tal, quando atribuída às políticas específicas 
de saúde pública voltada para o gênero masculino. 
Torna-se, então, necessário compreender suas 
representações no contexto do diálogo relacional 
ao gênero masculino, visando à promoção de saúde 
articulada ao princípio de autonomia dos indivíduos.

Texto adaptado. Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi-
d=S1981-77462015000200381&lng=pt&nrm=iso

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa que corresponde ao tema 
central do texto.

(A) Saúde pública no Brasil. 
(B) Direitos sobre a promoção da saúde para todos os 

integrantes de uma família.
(C) A Organização Mundial da Saúde e os estatutos 

que regem a OMS.
(D) Promoção à saúde e o cuidado na prevenção de 

doenças femininas.
(E) Masculinidade e saúde do homem.
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QUESTÃO 02
De acordo com o texto, 

(A) após a disseminação da proposta sobre a promoção 
da saúde, a Declaração de Alma-Ata estabeleceu a 
proposta de atenção primária à saúde e ampliou a 
visão a respeito do cuidado da saúde. 

(B) no Brasil, o Programa Saúde da Família atendeu 
até 2009 somente pacientes do sexo feminino. 

(C) em estudos realizados, constatou-se que as 
mulheres, por serem mais frágeis, são mais 
suscetíveis a doenças graves.

(D) o percentual de homens que bebem e fumam é o 
triplo do percentual de mulheres que fazem uso da 
bebida e do fumo.

(E) a proposta da promoção da saúde envolve um 
espaço de atuação que extrapola o setor saúde, 
apontando para uma articulação com o conjunto de 
outros setores.

QUESTÃO 03
“Nesse mesmo sentido, a Declaração de 
Alma-Ata, em 1978, estabelece a proposta da 
‘atenção primária à saúde’ e amplia a visão do 
cuidado à saúde: sai da visão hierárquica do 
conhecimento especializado...”. 
Com relação aos termos em destaque, 
independentemente do contexto em que podem 
estar inseridos, assinale a alternativa correta 
referente ao que se afirma. 

(A) São todos invariáveis. 
(B) “Nesse”   varia somente em gênero. 
(C) “amplia” e “especializado” podem variar em gênero 

e número, e em pessoa, tempo e modo verbais. 
(D) Somente “amplia” pode variar em pessoa e número, 

e em tempo e modos verbais. 
(E) Somente o termo “especializado” é invariável. 

QUESTÃO 04
“A despeito da maior vulnerabilidade e das 
altas taxas de morbimortalidade, os homens 
não buscam, como as mulheres, os serviços de 
atenção básica”.  
A expressão em destaque NÃO pode ser 
substituída, sem que haja prejuízo semântico, 
por

(A) A respeito da maior vulnerabilidade e das altas 
taxas de morbimortalidade.

(B) Embora haja maior vulnerabilidade e altas taxas de 
morbimortalidade.

(C) Apesar da maior vulnerabilidade e das altas taxas 
de morbimortalidade.

(D) Ainda que haja maior vulnerabilidade e altas taxas 
de morbimortalidade.

(E) Mesmo com a maior vulnerabilidade e com as altas 
taxas de morbimortalidade.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa em que todas as palavras 
apresentam um encontro consonantal.

(A) Tempo – Crise – Planta.
(B) Chaveiro – Subsolo – Crise.
(C) Trator – Carta – Subsolo.
(D) Carreira – Professor – Passatempo.
(E) Pilha – Carta – Problema.

QUESTÃO 06
Em “No bojo dessas representações de 
masculinidade, busca-se o subjetivo contido na 
discussão de masculinidade...”, 

(A) o pronome “se”, adequadamente, encontra-se em 
posição de ênclise.

(B) o pronome “se”, adequadamente, encontra-se em 
posição de próclise.

(C) o pronome “se”, inadequadamente, encontra-se 
em posição de ênclise.

(D) o pronome “se”, inadequadamente, encontra-se 
em posição de próclise. 

(E) não há a necessidade do pronome “se” nessa 
situação.

QUESTÃO 07
Em “A atenção primária à saúde está 
estreitamente vinculada à ‘promoção da 
saúde’ e à prevenção de enfermidades, não 
abandonando as dimensões setorial e técnica e 
incluindo outras dimensões.”,

(A) há um problema de concordância verbal. 
(B) “enfermidades” deveria estar no singular para 

concordar com “prevenção”.  
(C) os termos “setorial” e “técnica”  foram empregados 

adequadamente no singular. 
(D) os termos  “setorial”  e ” técnica” deveriam estar no 

plural para concordar com “dimensões”. 
(E) os verbos “abandonar” e “incluir” estão conjugados 

adequadamente para concordar com os seus 
sujeitos.  

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que apresenta um verbo 
classificado como irregular. 

(A) “...busca-se o subjetivo contido na discussão de 
masculinidade”. 

(B) “...traz a saúde em seu conceito amplo”.
(C) “...refere-se apenas a áreas estruturais e 

ideológicas”.
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(D) “...incentiva o envolvimento da população”.
(E) “...a Estratégia Saúde da Família responde a 

essa ampliação”.

QUESTÃO 09
Em “estabelece a proposta da ‘atenção 
primária à saúde’ e amplia a visão do cuidado 
à saúde”, 

(A) as crases foram empregadas inadequadamente, 
pois, nos dois casos, não há a necessidade de 
artigo antes do termo saúde, podendo aparecer 
antes apenas a preposição “a”, podendo até ser 
substituída por “para”.  

(B) somente a primeira crase foi empregada 
inadequadamente, pois o termo antecedente 
“primária” não rege preposição. 

(C) as crases foram empregadas inadequadamente, 
pois além de estarem distantes dos respectivos 
verbos, “estabelecer” (verbo bitransitivo) e  
“ampliar”, neste último caso, o verbo não rege 
preposição por ser transitivo direto.   

(D) as crases foram empregadas para atender às 
regências, respectivamente, de “atenção” e 
“cuidado”. Nos dois casos, a palavra regida é 
“saúde”, uma palavra de gênero feminino e que, 
portanto, está acompanhada do artigo “a”. 

(E) as crases foram empregadas para atender 
às regências, respectivamente, de “atenção” 
e “visão”. Nos dois casos, o termo regente é 
“saúde”, um termo de gênero feminino e que, 
portanto, está acompanhado do artigo “a”. 

QUESTÃO 10
Em “Segundo estatísticas do Ministério 
da Saúde, o homem é mais vulnerável à 
violência”, o termo em destaque pode ser 
substituído, sem prejuízo semântico, por

(A) apesar de as.
(B) conforme.
(C) através das.
(D) como. 
(E) em lugar das.

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 11
Lucas tinha uma quantia total de R$ 1.240,00.  
Dessa quantia, ele gastou R$ 496,00 para 
pagar seu cartão de crédito. Sabendo disso, 
qual foi a porcentagem que Lucas gastou do 
total para pagar seu cartão de crédito?

(A) 24%
(B) 26%
(C) 32%
(D) 40%
(E) 46%

QUESTÃO 12
Observe a sequência a seguir:

1; 2; 3; 4; 11; 22; 33; 44;111; 222; 333; ...

Seguindo esse padrão, qual deverá ser o 
próximo termo?

(A) 33
(B) 3333
(C) 444
(D) 4444
(E)      555

QUESTÃO 13
Os três filhos de João e Cristina estudam em 
colégios diferentes, e cada colégio possui 
um período de férias diferente um do outro. 
Lívia tem férias do dia 01 ao dia 31 de julho, 
Lúcia tem férias do dia 11 ao dia 26 de julho 
e Miguel do dia 18 ao dia 31 de julho. Sendo 
assim, quantos dias os 3 filhos de João e 
Cristina estarão juntos de férias?

(A) 8 dias.
(B) 9 dias.
(C) 10 dias.
(D) 12 dias.
(E) 15 dias.
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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 14
Um barril está cheio de água. Se forem 
retirados 4/7 de sua capacidade, ainda restará 
138 litros de água. Qual é a capacidade total 
desse barril?

(A) 322 litros.
(B) 325 litros.
(C) 356 litros.
(D)      421 litros.
(E)      450 litros.

QUESTÃO 15
Se neste ano a quarta-feira de cinzas foi no 
dia 18 de fevereiro, em que dia da semana 
deste mesmo ano foi o dia 03 de fevereiro? 

(A) Sexta.
(B) Sábado.
(C) Domingo.
(D)     Segunda.
(E) Terça.

QUESTÃO 16
De acordo com a Lei nº 12.550/11, que 
autorizou a criação da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH, assinale a 
alternativa correta.

(A)  O Poder Executivo foi autorizado a criar uma 
sociedade de economia mista denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), com personalidade jurídica de direito 
público e patrimônio privado. 

(B)  É vedado à EBSERH criar, com as mesmas 
características, subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social.

(C)  A EBSERH terá por finalidade a prestação 
de serviços gratuitos de assistência médico-
hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico 
e terapêutico à comunidade, assim como a 
prestação às instituições públicas federais de 
ensino ou instituições congêneres de serviços 
de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao 
ensino-aprendizagem e à formação de pessoas 
no campo da saúde pública, observada, nos 
termos da Constituição Federal, a autonomia 
universitária.

(D)  É vedado à EBSERH administrar unidades 
hospitalares, bem como prestar serviços de 

assistência médico-hospitalar, ambulatorial e 
de apoio diagnóstico e terapêutico no âmbito do 
SUS.

(E)  No desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH observará as 
orientações da Política Nacional de Assistência 
Social, de responsabilidade do Ministério da 
Previdência Social.

QUESTÃO 17
De acordo com o que está expresso no 
Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (aprovado pelo 
Decreto nº 7.661/11), a EBSERH fica sujeita à 
supervisão

(A)  do Ministro de Estado da Educação.
(B)  dos Prefeitos Municipais.
(C)  do Secretário da Saúde do Estado e dos Prefeitos 

Municipais.
(D)  do Ministro da Previdência Social.
(E)  do Ministro de Estado da Assistência Social.

QUESTÃO 18
De acordo com o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), aprovado pelo Decreto nº 7.661/11, 
especialmente no que se refere à Diretoria, 
assinale a alternativa correta.

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

(B)  O Presidente e os Diretores da EBSERH serão 
nomeados dentre brasileiros que satisfaçam 
os seguintes requisitos: I - idoneidade moral e 
reputação ilibada; II - notórios conhecimentos 
na área de gestão, da atenção hospitalar e do 
ensino em saúde; e III - pelo menos cinco anos 
de exercício de função ou de efetiva atividade 
profissional que exija os conhecimentos 
mencionados no item II.

(C)  A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez 
por bimestre e, extraordinariamente, sempre 
que convocada pelo Presidente da EBSERH, 
deliberando com a presença da maioria de seus 
membros. 

(D)  O Presidente poderá vetar as deliberações 
da Diretoria, submetendo-as, neste caso, ao 
Conselho de Administração.

(E)  O Presidente e a Diretoria devem apresentar, 
anualmente, ao Conselho de Administração, 
relatório das atividades da EBSERH.
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QUESTÃO 19
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH - 2ª revisão, o Conselho Fiscal

(A)  é formado em caráter provisório quando 
há indícios de irregularidades na gestão do 
Presidente da EBSERH, sendo então composto 
por dois membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Fazenda.

(B)  é órgão permanente da EBSERH, composto por 
nove membros efetivos e respectivos suplentes, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Saúde.

(C)  é formado em caráter provisório quando 
há indícios de irregularidades na gestão do 
Presidente da EBSERH, sendo então composto 
por três membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Saúde.

(D)  é formado em caráter provisório quando 
há indícios de irregularidades na gestão do 
Presidente da EBSERH, sendo então composto 
por seis membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação.

(E)  é, como órgão permanente da EBSERH, 
composto por três membros efetivos e respectivos 
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação.

QUESTÃO 20
De acordo com Regimento Interno - 2ª revisão, 
o órgão de orientação superior da EBSERH é

(A)  o Conselho de Administração.
(B)  o Conselho Consultivo.
(C)  a Comissão de Ética.
(D)  a Diretoria Executiva.
(E)  o Comitê Interno de Gestão do Rehuf.

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

QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
as funções como membro dos Conselhos de 
Saúde

(A)  não serão remuneradas, considerando-se o 
seu exercício de relevância pública e, portanto, 
garante a dispensa do trabalho sem prejuízo 
para o conselheiro.

(B)  serão remuneradas, considerando que o seu 
exercício é de relevância pública, com valor 

correspondente a 1 salário mínimo por ato 
praticado pelo conselheiro, limitado este valor ao 
teto do Regime Geral da Previdência Social.

(C)  serão remuneradas, considerando que o seu 
exercício é de relevância pública,  quando o 
conselheiro tiver que ausentar-se do trabalho, 
oportunidade em que o Estado indenizará o 
empregador.

(D)  serão remuneradas com valores suficientes para 
compensar os dias de trabalho perdidos pelo 
conselheiro.

(E)  não serão remuneradas, porque, devido ao seu 
caráter facultativo e eventual, são exercidas 
somente aos sábados, domingos e feriados, de 
modo que não há necessidade de afastamentos 
ou dispensa do trabalho do conselheiro.

QUESTÃO 22
De acordo com as disposições da   
Constituição Federal, no que se refere à 
Saúde, assinale a alternativa correta.

(A)  A assistência à saúde é privativa da União e 
sem fins lucrativos, motivo pelo qual é vedada 
qualquer participação da iniciativa privada, 
exceto por instituições sem fins lucrativos.

(B)  As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do Sistema Único de Saúde, 
segundo diretrizes deste, somente mediante 
contrato de direito privado, após procedimento 
de licitação na modalidade concorrência.

(C)  É vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas 
com fins lucrativos.

(D)  É possível e sempre admitida a participação 
direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País.

(E)  O Poder Público, por meio de Lei Complementar, 
regulamenta as condições e os requisitos 
que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e 
substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como estabelece as 
regras que permitem sua comercialização.
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QUESTÃO 23
De acordo com as definições trazidas pela 
Lei Orgânica da Saúde - Lei n° 8.080/1990, a 
Vigilância Epidemiológica 

(A)  está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde e é definida como um conjunto 
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 
riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação 
de serviços de interesse da saúde.

(B)  está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde e é definida como um conjunto 
de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos.  

(C)  está incluída no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde e é definida como o controle 
exercido sobre todos os bens de consumo que, 
direta ou indiretamente, se relacionem com 
a saúde, compreendidas todas as etapas e 
processos, da produção ao consumo.

(D)   não está incluída no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde e é definida como um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(E)  não está incluída no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde e é definida como 
o controle exercido sobre todos os bens de 
consumo que, direta ou indiretamente, se 
relacionem com a saúde, compreendidas todas 
as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 24
De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, a 
Conferência de Saúde é uma instância

(A)  singular; presente apenas no âmbito municipal; 
reunir-se-á a cada dois anos com a representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde.

(B)  colegiada; presente apenas no âmbito municipal; 
reunir-se-á a cada dois anos com a representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde.

(C)  singular; presente apenas no âmbito federal; 
reunir-se-á a cada dois anos com a representação 
dos vários segmentos sociais, para avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde.

(D)  colegiada; presente em cada esfera de 
governo; reunir-se-á a cada quatro anos com 
a representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes.

(E)  presente apenas em âmbito estadual e 
federal; reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, 
para avaliar a situação de saúde e propor as 
diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes.

QUESTÃO 25
De acordo com as denominações expostas no 
Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho 
de 2011, considera-se Portas de Entrada: 

(A)  as instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS.

(B)  o conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade crescente, 
com a finalidade de garantir a integralidade da 
assistência à saúde.

(C)  a descrição geográfica da distribuição de 
recursos humanos e de ações e serviços de 
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada.

(D)  os serviços de saúde específicos para o 
atendimento da pessoa que, em razão de agravo 
ou de situação laboral, necessita de atendimento 
especial.

(E)  os serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS.
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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 26
No serviço de assistência de enfermagem 
pediátrica, usa-se medidas antropométricas. 
Quais são elas?

(A)  Temperatura, perímetro cefálico e torácico.
(B)  Perímetro cefálico e respiração.
(C)  Peso, altura, perímetros cefálico, torácico e 

abdominal.
(D) Pressão arterial, pulso, respiração e temperatura.
(E)  Saturação de oxigênio e pressão arterial.
 

QUESTÃO 27
Criança de 07 meses, apresentando dermatite 
amaniacal, chorosa, com a pele irritada 
e cheiro forte de amônia. Quais são as 
principais causas dessa dermatite?

(A)  Uso de fralda descartável.
(B)  Presença de fungos e falta de higiene.
(C)  Excesso de sabão.
(D)  Sabonetes e talcos.
(E)  Uso de fralda de tecido.

 
QUESTÃO 28

Lesão da articulação causada por um 
movimento violento sem fraturas, porém 
causa muita dor e edema, necessitando de 
imobilização. Pode causar rompimento de 
vasos sanguíneos, tendões e ligamentos. O 
enunciado refere-se à

(A)  convulsão.
(B) infecção. 
(C)  luxação.
(D)  fratura.
(E)  entorse.

QUESTÃO 29
Na classificação dos psicofármacos, quais 
são os psicotrópicos?

(A)  Sedativos-hipnóticos.
(B)  Psicoestimulantes, biotrópicos. 
(C)  antiepiléticos.
(D) sedativos ansiolíticos, antipsicóticos, 

antidepressivos.
(E)  Anti-inflamatórios.

QUESTÃO 30
É indicada sempre que houver incapacidade 
de absorção de nutrientes pelo trato 
gastrointestinal devido a causas anatômicas, 
infecciosas ou metabólicas e faz parte 
também da terapêutica em certas doenças 
que necessitam de repouso intestinal. O 
enunciado refere-se à

(A)  nutrição parenteral.
(B)  nutrição enteral.
(C)  gastrostomia.
(D)  jejunostomia.
(E)  via oral.

QUESTÃO 31
Dentre os dispostos a seguir, assinale aquele 
que é considerado um medicamento e deve 
ser utilizado com cautela e sob prescrição 
médica.

(A)  Gás carbônico.
(B)  Ar comprimido.
(C)  Oxigênio.
(D)  Gás hélio.
(E)  Ar ambiente.

QUESTÃO 32
Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
A pressão arterial (PA) é a resultante da força 
exercida pelo ________ nas paredes das 
________, do volume de sangue     _________, da 
força de contração do coração e da________ 
na parede dos vasos.

(A) coração / artérias / circulante / força
(B) sangue / artérias / circulante / resistência
(C) fluido / varicoses / resistência / força
(D) sangue / varicoses / circulante / repetição
(E) coração / veias / circulante / repetição
 

QUESTÃO 33
Foi fundada em 12 de agosto de 1926, é uma 
sociedade civil com personalidade Jurídica 
que congrega enfermeiro, obstetrizes, 
técnicos e auxiliares de enfermagem e 
estudantes dos cursos de graduação e de 
educação profissional de nível técnico a 
que ela se associa individual e livremente. O 
enunciado refere-se

(A) à ABEn.
(B) ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN).
(C) ao Conselho Regional de Enfermagem (COREN).
(D) à Lei Orgânica número 8.080.
(E) ao Conselho de Ética de Enfermagem.
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QUESTÃO 34
Quando o cliente está impossibilitado de 
urinar espontaneamente, sendo necessária 
a drenagem artificial através de cateteres, 
utiliza-se o

(A) dreno de tórax.
(B) acesso venoso central.
(C) cateterismo vesical.
(D) cateterismo cardíaco.
(E) dreno de penrose.

QUESTÃO 35
Recomenda-se que os produtos 
hemoterápicos permaneçam 30 minutos 
a determinados graus, para aquecimento 
antes de administrá-lo no paciente. Qual é a 
temperatura ideal?

(A) 30º a 35º.
(B) 20º a 24º.
(C) 16º a 20º.
(D) 36º a 40º.
(E) 40º a 45º.

QUESTÃO 36
A via parenteral é utilizada na administração 
de medicamentos não absorvíveis pelo trato 
gastrointestinal e proporciona ação imediata 
dos medicamentos, além de estar subdividida 
em diversas vias, sendo elas:

(A) vaginal, sublingual, intradérmica e endovenosa.
(B) IM, ID, oral, retal.
(C) auricular, nasal, tópico, oral.
(D) intradérmica, subcutânea, intramuscular e 

endovenosa.
(E) nasal, oftalmológica, intramuscular.

QUESTÃO 37
O banho, mais que uma técnica, é um 
momento importante para a enfermagem 
interagir com o cliente. Sendo assim o banho 
no leito engloba que tipo de higiene?

(A) Apenas íntima e oral.
(B) Higiene ocular, oral, do couro cabeludo e dos 

cabelos, do corpo e íntima.
(C) Apenas ocular e couro cabeludo.
(D) Apenas dos cabelos e íntima.
(E) Apenas oral e ocular.

QUESTÃO 38
É um processo inflamatório do parênquima 
pulmonar, geralmente causado por 
agentes infecciosos, micro-organismos  
(bactérias, fungos, vírus protozoários) e 
broncoaspiração. O enunciado refere-se 

(A) à bronquite.
(B) à asma.
(C) à pneumonia.
(D) a derrame pleural.
(E) a enfisema pulmonar.

QUESTÃO 39
Paciente,  44  anos,   masculino,  raça negra,  
deu entrada no  PA  referindo fraqueza, 
perda de peso gradual, fezes líquidas 
com frequência. No momento apresenta-
se ictérico, abdome ascítico, hipotenso e 
demais SSVV estáveis. Refere ser tabagista 
e etilista há muitos anos. Qual é o provável 
diagnóstico?

(A) HDB.
(B) HDA.
(C) Icterícia.
(D) Cirrose Hepática.
(E) DM.

QUESTÃO 40
Tornou-se mandatória a existência de um 
espaço devidamente estruturado, onde 
os clientes possam ser cuidadosamente 
observados no pós-anestésico-cirúrgico 
imediato. No Brasil, a obrigatoriedade foi 
estabelecida pelo Decreto Federal em 1993 
(resolução CFM nº 1363/93), apesar de já fazer 
parte das previsões das unidades desde 1977 
(portaria 400). Qual seria esse espaço?

(A) Semi-intensiva.
(B) UTI.
(C) SRPA.
(D) Pronto atendimento.
(E) Hemodiálise.

QUESTÃO 41
Paciente feminino, 46 anos, refere perda de 
peso rápido nos últimos 3 meses, poliúria, 
dores em MMII, visão turva. No momento, 
refere cefaleia intensa e mal-estar geral. Qual 
é a hipótese diagnóstica?

(A)  Dor precordial.
(B)  Diabetes.
(C)  Trombose.
(D) HDA.
(E)  HAS.
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QUESTÃO 42
Prescrição médica solicita Soro Glicosado a 
10%. Temos disponível soro glicosado a 5% 
de 500ml e ampola de glicose 50% de 20 ml. 
Para chegar à solução solicitada pelo médico, 
quantas ampolas de glicose 50% devemos 
utilizar?

(A)  2
(B)  3
(C)  2,5
(D)  1
(E)  1,5

QUESTÃO 43
Temos 1000 ml de soro fisiológico 0,9% para 
serem administrados em 6 horas. Qual número 
de gotas por minuto devemos colocar?

(A)  55 gotas.
(B)  20 gotas.
(C)  100 gotas.
(D)  45 gotas.
(E)  33 gotas.

QUESTÃO 44
No dia 23 agosto, às 10h, no momento de 
administrar os medicamentos, cliente queixa-
se de algia intensa. Ao observarmos o local 
da punção, ele apresenta-se com edema, dor, 
calor e rubor. A data da punção é do dia 17 
agosto. Qual é o tempo máximo para realizar 
a troca do AVP?

(A)  24 h.
(B)  100 h.
(C)  72 h.
(D)  48 h.
(E)  36 h.

QUESTÃO 45
Cliente, 26 anos, masculino, dá entrada no 
hospital com queixa de algia intensa em 
flanco inferior direito, de início súbito a 2 
dias. Ao exame clinico, o médico plantonista 
coloca como hipótese diagnóstica 
apendicite, solicitando exames laboratoriais 
e ultrassonografia para conclusão. Após 
realização dos exames, é confirmado o 
diagnóstico.  Essa cirurgia, de acordo com 
o potencial de contaminação, é classificada 
como

(A) contaminada.
(B) limpa.
(C) potencialmente contaminada.
(D) infectada.
(E) reparatória.

QUESTÃO 46
Deu entrada no hospital, paciente feminina, 
30 anos, para colocação de prótese mamária 
+ lipoaspiração. No momento de fazer o 
relatório, o técnico de enfermagem fica em 
dúvida. Qual seria o termo correto para definir 
a cirurgia?

(A)  Paliativa.
(B)  Reparadora.
(C)  Reconstrutora.
(D)  Necessária. 
(E)  Estética.

QUESTÃO 47
Ao realizar a verificação dos sinais vitais em 
um quarto com pacientes nos dois leitos, a 
lavagem das mãos deve ser realizada

(A)  antes de entrar no quarto e após sair.
(B)  antes de entrar no quarto, após o contato com 

primeiro paciente e após o contato com segundo 
paciente.

(C)  não há necessidade da lavagem das mãos.
(D)  somente após a verificação dos sinais vitais de 

ambos.
(E) somente antes de entrar no quarto. 

QUESTÃO 48
Em administração de medicamentos 
parenterais, utilizamos diferentes ângulos 
na inserção da agulha, sendo elas ID, SC, IM 
e IV. Assinale a alternativa que corresponda 
corretamente aos ângulos.

(A)  ID: 45 graus SC: 10 graus IM: 80 graus e IV: 0 
graus. 

(B)  ID: 0 graus SC: 10 graus IM: 30 graus e IV: 90 
graus. 

(C) ID: 90 graus SC: 10 graus IM: 45 graus e IV: 0 
graus. 

(D)  ID: 15 graus SC: 45 graus IM: 70 graus e IV: 30 
graus.

(E)  ID: 10 graus SC:  45 graus IM: 90 graus  e  IV: 15 
graus. 

 

QUESTÃO 49
O médico prescreveu 300.000 UI de 
Benzilpenicilina Benzatina IM. A farmácia 
fornece apenas FA de 600.000 UI. Se diluir em 
4 ml, quanto devo aspirar?

(A)  1,5 ml.
(B)  2 ml.
(C)  1 ml.
(D)  3 ml.
(E)  1,8 ml.
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QUESTÃO 50
Ao entrar na enfermaria para administrar 
medicamentos, o enfermeiro se depara com 
o paciente caído no chão e constata que está 
diante de uma parada cardiorrespiratória. 
Qual deve ser a sequência de atendimento 
correto nessa situação, de acordo com o 
novo protocolo?

A.   Abertura de vias aéreas.
B.  Ventilação.
C.  Compressão torácica.

(A) ACB. 
(B) ABC. 
(C) BCA.
(D) CAB.
(E) CBA.
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