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PORTUGUÊS 

01) Assinale a alternativa em que o vocábulo “que” possui valor morfológico de pronome 

relativo: 

a) Estudou tanto que passou no vestibular. 
b) Espero ansiosamente que venhas. 
c) Alegra-te, que as férias estão chegando. 
d) Estes anos felizes que não voltam mais. 
 

02) Analise as seguintes orações:  

“Votou naquele candidato, embora pertencesse à oposição.” 

“Pesquisou muito para que a doença fosse solucionada.” 

”A reunião foi suspensa quando ele chegou.” 

”Ele chegou atrasado porque seu despertador não tocou.” 

O valor semântico das conjunções grifadas nas orações acima equivalem respectivamente a: 

a) Concessão, finalidade, tempo, causa. 
b) Condição, consequência, causa, tempo. 
c) Proporção, finalidade ,condição, tempo. 
d) Concessão, condição, tempo, consequência. 
 
03) Assinale a opção que preenche corretamente as lacunas: 

Nós saímos ___ pé ___ pretexto de economizarmos 
gasolina, mas na verdade estávamos ___ procura de 
aventuras, ___ concretizar sonhos. 
 
a) À-a-à-a 
b) A-a-à-a 
c) À-à-a-à 
d) A-à-a-à 
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04) Escolha a alternativa que preenche corretamente os espaços abaixo: 
 
______você não fez as compras que pedi? Esqueceu o dinheiro ou não entendeu o ______ de 
uma lista tão extensa? Acredito que é _____ você está sempre com a cabeça na lua. De fato, 
talvez esta seja a causa ____esperei em vão. 
 
a) Por que, porque, porquê, por que 
b) Porque, por que, porque, porquê 
c) Por quê ,porquê, por que, porque 
d) Por que, porquê, porque, por que. 
 
 
05) Analise as seguintes orações: 
 

”Mauro é um rapaz bem robusto.” 

“Este aluno é um santo, só falta se pendurar no ventilador.” 

“Seu olhar aterrador estilhaçou o copo sobre a mesa.” 

“Meteu-se em camisa de onze varas.” 

 

As figuras de linguagem presentes nas orações acima correspondem respectivamente a: 
 
a) Metonímia, metáfora, eufemismo, ironia. 
b) Ironia, anáfora, metáfora, metonímia. 
c) Eufemismo, ironia, hipérbole, metáfora. 
d) Metáfora, hipérbole, metonímia, hipérbole. 
 
06) A alternativa que apresenta a separação correta das sílabas das palavras abaixo é: 
 
a) A-bso-lu-to, ob-so-le-to, psi-co-lo-gi-a. 
b) A-rris-ca-do, di-gno, p-neu. 
c) Su-ces-so, o-bs-tá-cu-lo, pa-ra-guai-o. 
d) En-xa-guei, ad-vo-ga-do, nas-cer. 
 
07) Assinale a alternativa que apresenta uma palavra com 7 letras e 6 fonemas: 
a) Crescer. 
b) Alguém. 
c) Admirar. 
d) Horrível. 
 
08) As palavras abaixo estão corretamente acentuadas na alternativa: 
 
a) Heróico, chapéu, anéis. 
b) Mecânico, colméia, órfão. 
c) Rúbrica, clímax, jóia. 
d) Látex, ímpar, herói. 
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09) O uso do hífen está correto nas palavras da alternativa: 
 
a) Inter-relação, super-homem, anti-inflamatório. 
b) Auto-estima, minissérie, autoescola. 
c) Contra-indicação, anti-séptico, pré-escolar. 
d) Arqui-inimigo, co-optar, semi-círculo. 
 
10) A alternativa que apresenta todas as palavras corretamente grafadas é: 
 
a) Xarope, chícara, garçom, socegado. 
b) Sanduíche, hambúrguer, ameicha, beringela. 
c) Xampu, muçarela, expiar, tacha. 
d) Eceção, obsessão, taxa, bucha. 
 
 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

11) Um dos princípios constitucionais do SUS garante, ao cidadão, o direito de ser 

atendido desde a prevenção de doenças até o mais difícil tratamento de uma patologia, 

não excluindo nenhuma doença. 

Qual das alternativas abaixo corresponde a esse princípio? 

  a) Integralidade. 

  b) Igualdade. 

  c) Intersetorialidade. 

  d) Gestão participativa. 

 

12) No campo do Sistema Único de Saúde, qual o princípio que busca a identificação dos 

sujeitos vistos como totalidade, ainda que não sejam alcançáveis em sua plenitude, 

considerando-se todas as dimensões humanas e possibilidades possíveis de 

intervenção, e que tem permeado discussões nos campos de políticas públicas e 

formação profissional? 

  a) Justiça. 

  b) Autonomia. 

  c) Integralidade.  

  d) Acessibilidade. 

 

13) Ainda sobre a Política Nacional de Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e 

marque com V as afirmativas que forem Verdadeiras e com F as que forem Falsas. 



 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 
( )  Entende-se por território a unidade geográfica única, de construção descentralizada do SUS 

na execução das ações estratégicas destinadas à vigilância, promoção, prevenção, proteção e 

recuperação da saúde. 

( )  A longitudinalidade do cuidado pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com a 

construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários, acompanhando os 

efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas. 

( )  Apesar de não ser uma diretriz formal da atenção básica, a participação da comunidade 

deve ser incentivada, considerando a importância desta para ampliar a autonomia das pessoas 

e coletividades do território. 

( )  É papel da atenção básica elaborar, acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os 

pontos de atenção das RAS. 

Assinale a alternativa correta, de cima para baixo. 

  a) F, F, V, V. 

  b) V, V, F, V. 

  c) V, F, F, F. 

  d) F, V, V, F. 

14) Uma das grandes conquistas oriundas do movimento de Reforma Sanitária da 

década de 80 foi a promulgação da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a qual 

regula em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde e a organização e 

funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o SUS, é correto afirmar 

que: 

a) deve utilizar a vontade política de cada território como critério para o estabelecimento de 

prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.  

  b) é responsável pela formulação das políticas de saneamento básico e meio ambiente. 

  c) tem como um de seus princípios a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. 

  d) dentre suas responsabilidades, está a execução de ações de vigilância sanitária e de 

vigilância epidemiológica, cabendo à iniciativa privada as ações de promoção da saúde do 

trabalhador. 
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15) Ainda sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que: 

a) é vedada a participação complementar da iniciativa privada na oferta de serviços no âmbito 

do SUS. 

 b) consideram-se como fatores determinantes e condicionantes da saúde, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

  c) as ações e serviços de saúde executados pelo SUS serão organizados de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente, sendo a direção do SUS 

responsabilidade exclusiva da União. 

  d) cabe ao Conselho Nacional de Saúde a fiscalização dos recursos financeiros destinados ao 

SUS, não sendo de sua competência a participação no delineamento de políticas e programas 

ministeriais. 

16) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído no Brasil pela Constituição Federal de 

1.988, em seu artigo 196, como forma de efetivar o mandamento constitucional do 

direito à saúde como um “direito de todos” e “dever do Estado”. É regulamentada 

pela Lei n. 8.080/1990, que operacionaliza o atendimento público da saúde. Esta lei 

  a) institui fatores determinantes e condicionantes à saúde como a alimentação, a moradia, o 

saneamento básico, o acesso simultâneo à energia elétrica e ao abastecimento de água, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de 

saúde da população que expressam a organização social e econômica do país. 

  b) define o campo de atuação que inclui execução de ações de vigilância sanitária, de 

vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador, avaliação de qualidade de vida do 

indivíduo, família e comunidade, e assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica 

  c) especifica ações relativas à vigilância nutricional e à orientação alimentar; a formulação da 

política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para 

a saúde e a participação na sua produção e a colaboração na proteção do meio ambiente. 

  d) estabelece para as comissões intersetoriais as seguintes atividades: normatizar e 

coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados e fixar 

diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e 

contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde 

entre os entes federados 

 



 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 
 

17) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de 

saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais. 

Em 1990, foram criadas algumas leis com a finalidade de disciplinar legalmente a 

proteção e a defesa da saúde, entre elas a Lei 8.142/90, que estabelece:  

  a) As conferências de saúde devem ocorrer a cada quatro anos, com representação do 

município, e propor diretrizes para políticas de saúde a nível municipal. 

  b) Os conselhos de saúde são órgãos colegiados de caráter permanente e deliberativo, 

formados por representantes exclusivamente do governo. 

  c) Os conselhos de saúde atuam na formulação de estratégias e no controle da execução de 

políticas de saúde na instância correspondente. 

  d) As conferências de saúde acontecem a cada quatro anos para reavaliar os fatores 

determinantes e condicionantes da saúde, como alimentação e moradia. 

18) De acordo com o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, a equipe técnica 

mínima para a atenção de até 500 pessoas presas deverá ser composta por:  

a) assistente social, enfermeiro, odoniólogo, nutricionista, assistente social e técnico de 

enfermagem.  

b) médico, enfermeiro, odontólogo. psicólogo, assistente social, auxiliar de enfermagem e 

auxiliar de consultório dentário.  

  c) psicólogo, odontólogo. enfermeiro, auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultório 

dentário. 

  d) enfermeiro, odontólogo, psicólogo, assistente social, técnico de enfermagem e auxiliar de 

consultório dentário.  

19) A Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. No Art. 5º estão descritos os objetivos do 

Sistema Único de Saúde SUS. É CORRETO afirmar que:   

a) I - identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; II - a 

formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a 

observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei; III - a assistência às pessoas por 

intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas;  
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  b) I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - 

integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e 

serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema; III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral;   

  c) I - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; II 

- direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; III - divulgação de informações 

quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; 

  d)  I - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de 

recursos e a orientação programática; II - participação da comunidade; III - descentralização 

político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo;  

20) Uma das características exigidas para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS) é a orientação do fluxo de usuários, na Rede de Atenção à Saúde, entre unidades de 

diferentes complexidades. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta, quanto ao 

princípio do SUS que melhor define essa premissa. 

  a) Hierarquização.  

  b) Integralidade. 

  c) Regionalização.  

  d) Universalidade.  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) A Febre Amarela é uma doença: 
 
a) Infecciosa, não contagiosa, causada por protozoário, que acomete pele e mucosa. 
 
b) Infecciosa febril de início abrupto, cujo espectro pode variar desde um processo inaparente 
até formas graves. Sua ocorrência está relacionada às precárias condições de infraestrutura 
sanitária e alta infestação de roedores. 
 
c) Infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos por vetores. 
 
d) Infecciosa febril aguda, transmitida por vetores, que possui dois ciclos epidemiológicos 
distintos (silvestre e urbano). Reveste-se da maior importância epidemiológica por sua 
gravidade clínica e elevado potencial de disseminação em áreas urbanas. 
 
 
22) A hanseníase é uma doença crônica granulamatosa, proveniente de infecção causada 
pelo Mycobacterium leprae. Considerando a sua magnitude, potencial incapacitante e por 
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acometer a faixa etária economicamente ativa, é necessário realização de ações para 
redução da carga da hanseníase no Brasil. As ações a serem desenvolvidas são: 
 
a) Educação em saúde, investigação epidemiológica para o diagnóstico oportuno de casos, 
tratamento até a cura, prevenção e tratamento de incapacidades, vigilância epidemiológica, 
exame de contatos, orientações e aplicação de BCG. 
 
b) Educação em saúde, vigilância epidemiológica, aplicação de BCG em todos os contatos, 
realização de fisioterapia, realização de exame dermatoneurológico, vigilância de contatos. 
 
c) Educação em saúde, realização de exames, aplicação de BCG, vigilância epidemiológica, 
busca ativa, atendimento de demanda espontânea.  
 
d) Busca ativa de casos novos, realização de fisioterapia, realização de exames, preenchimento 
da ficha de notificação no SINAN, tratamento de reações hansênicas, aplicação de BCG.  
 
 
23) A flebite é definida como a inflamação de uma veia, a qual pode ser categorizada como 
química, mecânica ou bacteriana; no entanto, dois ou mais desses tipos de irritação ocorrem 
com frequência de maneira simultânea. 
A avaliação do grau da lesão é de grande importância para a cura da mesma. Sendo assim, 
qual alternativa contempla corretamente a definição do grau e critérios clínicos da flebite? 
 
a) Grau 1 – eritema do sítio de acesso, com ou sem dor. 
 
b) Grau 2 - dor no sítio de acesso com eritema; formação de estrias; drenagem purulenta. 
 
c) Grau 3 – dor em local de acesso; eritema e/ou edema; 
drenagem purulenta. 
 
d) Grau 4 – formação de estrias; cordão venoso palpável; ausência de drenagem purulenta. 
 
24) O pâncreas, que se localiza no abdome superior, exerce funções endócrinas, bem como 
exócrinas. As funções exócrinas incluem as secreções de enzimas pancreáticas no trato 
gastrintestinal (GI) através do ducto pancreático. As funções endócrinas incluem a secreção 
de insulina, glucagon e somatostatina diretamente na corrente sanguínea. Em relação ao 
glucagon, é correto afirmar que: 
 
a) Exerce um efeito hipoglicemiante ao interferir na liberação do hormônio do crescimento 
pela hipófise. 
 
b) Consiste em diminuir o nível de glicemia, permitindo a entrada de glicose nas células do 
fígado, músculo e outros tecidos, onde é armazenada como glicogênio ou utilizada para a 
produção de energia. 
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c) Seu efeito consiste principalmente em elevar o nível de glicemia, convertendo o glicogênio 
em glicose no fígado. O glucagon é secretado pelo pâncreas em resposta a uma diminuição nos 
níveis de glicemia.  
 
d) Promove o armazenamento das gorduras no tecido adiposo e a síntese de proteínas em 
diversos tecidos do corpo.  
 
 
25) No diabetes tipo 1 a insulina exógena deve ser administrada durante toda vida, visto que 
o organismo perde a capacidade de produzi-la. Considerando as complicações da terapia 
com insulina, as afirmativas estão corretas, exceto: 
 
a) Reações alérgicas locais, lipo-hipertrofia. 
 
b) Resistência à insulina injetável, lipo-hipertrofia. 
 
c) Lipodistrofia causada por insulina, reações alérgica sistêmicas. 
 
d) Icterícia, lipodistrofia causada por insulina. 
 
 
26) O débito cardíaco refere-se ao volume de sangue bombeado por cada ventrículo durante 
determinado período. Em relação ao débito cardíaco, marque a alternativa correta. 
 
a) O débito cardíaco em um adulto em repouso é de cerca de 5 ℓ/min, porém varia muito, 
dependendo das demandas metabólicas do organismo. 
 
b) O débito cardíaco é calculado multiplicando-se o volume sistólico pela frequência cardíaca. 
 
c) O volume sistólico é o volume de sangue ejetado a cada batimento cardíaco. 
 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
27) Tratando-se de pulsos arteriais, os fatores a serem avaliados no exame do pulso são a 
frequência, ritmo, qualidade, configuração da onda do pulso e qualidade do vaso arterial. 
Marque a alternativa incorreta: 
 
a) É tão importante avaliar o ritmo do pulso quanto a frequência. As variações menores na 
regularidade do pulso são normais. 
 
b) Com o uso de escalas, o pulso deverá ser avaliado unilateralmente. 
 
c) A frequência de pulso pode aumentar durante a inalação e alentecer durante a expiração. 
Esse fenômeno, chamado de arritmia sinusal, ocorre mais comumente em crianças e adultos 
jovens. 
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d) Os déficits de pulso comumente ocorrem com a fibrilação atrial, flutter atrial, contrações 
ventriculares prematuras e graus variados de bloqueio cardíaco. 
 
 
28) O impulso elétrico que viaja através do coração pode ser visualizado por meio da 
eletrocardiografia, cujo produto final é um Eletrocardiograma (ECG). Cada fase do ciclo 
cardíaco é refletida por traçados específicos na tela de um monitor cardíaco ou em uma fita 
de papel 
gráfico de ECG. Para um ECG padrão de 12 derivações, 10 eletrodos (6 sobre o tórax e 4 nos 
membros) são aplicados no corpo. Quais derivações correspondem aos eletrodos de 
membros e eletrodos torácicos, respectivamente? 
 
a) Eletrodos de membros fornecem as seis primeiras derivações: derivações I, II, II, aVR, aVL e 
aVF. Os eletrodos torácicos fornecem as derivações V ou precordiais, V1 a V5. 
 
b) Eletrodos torácicos fornecem as seis primeiras derivações: derivações I, II, III, aVR, aVL e 
aVF. Os eletrodos de membros fornecem as derivações V ou precordiais, V1 a V6. 
 
c) Eletrodos de membros fornecem as seis primeiras derivações: derivações I, II, III, aVR, aVL e 
aVF. Os eletrodos torácicos fornecem as derivações V ou precordiais, V1 a V6. 
 
d) Eletrodos torácicos fornecem as derivações V ou precordiais, V1 a V6. Eletrodos de 
membros fornecem as derivações I, II, II, aVR, aVL e aVF. 
 
 
29) A diarreia refere-se a uma frequência aumentada de evacuações (mais de três por dia), 
quantidade aumentada de fezes (mais de 200 g/dia) e alteração da consistência das fezes (i. 
e., aumento da liquidez das fezes). A diarreia está habitualmente associada à urgência, 
desconforto perianal, incontinência ou uma combinação desses fatores. Os tipos de diarreia 
incluem as diarreias secretora, osmótica, disabsortiva, infecciosa ou exsudativa. Os conceitos 
dos tipos de diarreia estão corretamente descritos nas afirmativas abaixo, exceto: 
 
a) A diarreia osmótica ocorre quando a água é atraída para o intestino pela pressão osmótica 
de partículas não absorvidas, lentificando a reabsorção de água. Pode ser causada pela 
deficiência de lactase, disfunção pancreática ou hemorragia intestinal. 
 

b) A diarreia disabsortiva combina ações mecânicas e bioquímicas, inibindo a absorção efetiva 
de nutrientes, manifestada por marcadores de desnutrição, que incluem a hipoalbuminemia. 
Os baixos níveis séricos de albumina levam ao edema da mucosa intestinal e formação de 
fezes líquidas. A diarreia infecciosa resulta de agentes infecciosos que invadem a mucosa 
intestinal. 
 
c) A diarreia osmótica ocorre quando a água é atraída para o intestino pela pressão osmótica 
de partículas não absorvidas, aumentando a reabsorção de água. Pode ser causada pela 
deficiência de lactase, disfunção pancreática ou hemorragia intestinal. 
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d) A diarreia exsudativa é causada por alterações na integridade da mucosa, perda epitelial ou 
destruição tecidual por radiação ou quimioterapia. 
 
 
30) Durante as etapas de coleta de dados e diagnósticos do processo de enfermagem, os 
enfermeiros coletam dados de um paciente (ou família/grupo/comunidade), processam-nos 
em informações e, em seguida, organizam em categorias significativas de conhecimento, 
também conhecidas como diagnósticos de enfermagem. A coleta dos dados proporciona a 
melhor oportunidade para os enfermeiros estabelecerem uma relação terapêutica real com 
o paciente. Em outras palavras, coletar dados é uma atividade intelectual e interpessoal. A 
coleta de dados envolve múltiplas etapas; marque a alternativa que contempla todas essas 
etapas: 
 
a) O diagnóstico de enfermagem “constitui a base para a seleção de intervenções de 
enfermagem para o alcance de resultados que são de responsabilidade dos enfermeiros”. O 
processo de enfermagem costuma ser descrito como gradual; na realidade, porém, um 
enfermeiro vai e volta nas etapas do processo. 
 

b) Um diagnóstico de enfermagem precisa conter todos os tipos de indicadores diagnósticos 
(isto é, características definidoras, fatores relacionados e/ou fatores de risco). Diagnósticos 
com foco no problema contêm características definidoras e fatores relacionados. Os 
diagnósticos de promoção da saúde costumam ter apenas as características definidoras, ainda 
que possam ser usados fatores de risco, se melhorar a compreensão do diagnóstico.  
 
c) Coleta de dados inicial (coleta de dados, análise dos dados, agrupamento das informações), 
possíveis diagnósticos (considerar todos os diagnósticos possíveis que combinem com as 
informações disponíveis), coleta de dados em profundidade (coleta de dados focada, análise 
dos dados, confirmação ou rejeição dos possíveis diagnósticos), diagnóstico de enfermagem 
(determinação dos diagnósticos de enfermagem prioritários).  
 
d) A coleta de dados não é papel fundamental dos enfermeiros e não exige uma compreensão 
dos conceitos de enfermagem, nos quais são elaborados os diagnósticos. Coletar dados com a 
única finalidade de preencher um formulário obrigatório ou uma tela de computador é perda 
de tempo e, com certeza, não oferece suporte ao atendimento individualizado dos pacientes.  
 
 


