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Nome do candidato: 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

• O candidato receberá do fiscal: 

Um Caderno de Questões contendo 26 (vinte e cinco) questões objetivas de múltipla escolha. 

Uma Folha de Respostas para a Prova Objetiva. 

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão 

corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno 

completo. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
• A totalidade da Prova terá a duração de duas horas e trinta minutos incluindo o tempo para preenchimento da Folha de 

Respostas da Prova Objetiva. 

• Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 1h (uma hora) de prova, devendo, ao sair, 

entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da Prova Objetiva. A Folha de 

Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção. 

• O candidato não poderá levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período de sigilo. 

• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos. 

• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal 

volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no 

sanitário e, depois da utilização deste ser submetido a revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o 

candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso. 
• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento, não podendo permanecer nas 

dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários. 

 

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA 

 

• Preencha os dados do candidato, em letras de forma, no Caderno de Questões e na Folha de Respostas. 

• Na folha de resposta deve estar devidamente preenchida todos os campos e deve conter ASSINATURA DO CANDINATO. 

• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

• Use caneta transparente de tinta azul ou preta. 

• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas. 

• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham 
mais de uma resposta, emendas ou rasuras. 

• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme exemplo abaixo: 

 

QUESTÕES A B C D 

1     

2     

 

• Todas as questões deverão ser respondidas. 

 

 

 

 

Espaço reservado para anotação das respostas - O candidato poderá destacar e levar para conferência. 

 

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  

19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.    
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INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder 

a questão 1. 

 

Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos 

A oferta de produtos industrializados e a falta de 

tempo têm sua parcela de responsabilidade no 

aumento da silhueta dos jovens. “Os nossos hábitos 

alimentares, de modo geral, mudaram muito”, observa 

Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia (SBEM), no Rio de 

Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, 
estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar 

pouco leite e comer menos frutas e feijão. 

Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso 

de gordura por causa da gula, surge como marca da 

nova geração: a preguiça. “Cem por cento das meninas 

que participam do Programa não praticavam nenhum 

esporte”, revela a psicóloga Cristina Freire, que 

monitora o desenvolvimento emocional das 

voluntárias. 

Você provavelmente já sabe quais são as 

consequências de uma rotina sedentária e cheia de 

gordura. “E não é novidade que os obesos têm uma 

sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, 

endocrinologista da Associação Brasileira para o 

Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, 

se há cinco anos os estudos projetavam um futuro 

sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças 

que viriam na velhice já são parte da rotina deles. “Os 

adolescentes já estão sofrendo com hipertensão e 

diabete”, exemplifica Claudia. 

DESGUALDO, P. Revista Saúde. Disponível em: 

http://saude.abril.com.br. Acesso em: 28 jul. 2012 

(adaptado). 

Sobre a relação entre os hábitos da população 

adolescente e as suas condições de saúde, as 

informações apresentadas no texto indicam que 

a) a falta de atividade física somada a uma 
alimentação nutricionalmente desequilibrada 

constituem fatores relacionados ao aparecimento de 

doenças crônicas entre os adolescentes. 

b) a diminuição do consumo de alimentos fontes de 

carboidratos combinada com um maior consumo de 

alimentos ricos em proteínas contribuíram para o 

aumento da obesidade entre os adolescentes. 

c) a maior participação dos alimentos 

industrializados e gordurosos na dieta da população 

adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e 

açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. 

d) a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes 
entre os adolescentes advém das condições de 

alimentação, enquanto que na população adulta os 

fatores hereditários são preponderantes. 
 

 

2 - Leia este trecho. 

(...) Da garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno 

escorre uma coisa espessa que é leite, sangue... não 

sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da 

noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, 

amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom 

a que chamamos aurora. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

No fragmento anterior, Carlos Drummond de Andrade 

constrói, poeticamente, a aurora. O que permite 

visualizar este momento do dia corresponde: 

a) a objetos confusos mal redimido da noite. 

b) à garrafa estilhaçada e ao ladrilho sereno. 

c) à aproximação suave de dois corpos. 

d) ao enlace amoroso de duas cores. 

 

3 - Assinale a alternativa que contém uma afirmação 

incorreta. 

a) Ditongo é o encontro de uma vogal e uma 

semivogal na mesma silaba 

b) Tritongo é o encontro de uma semivogal+ 

uma vogal + uma semivogal 

c) Hiato é o encontro de duas vogais que 

ficam em sílabas diferentes 

d) Ditongo é a separação de uma vogal em 

silabas diferentes. 

 

4 - Assinale a alternativa que completa corretamente a 

lacuna. A peça ______ assistimos é hilariante. 

 

a) que 

b) a qual 

C) a que 

d) da qual 

 

5 - As palavras órgão, rubrica e fórceps, são 

respectivamente: 

 

a) paroxítona, proparoxítona, proparoxítona 
b) paroxítona, paroxítona, paroxítona 

c) proparoxítona, proparoxítona, proparoxítona 

d) proparoxítona, paroxítona, proparoxítona 

 

 

6 - Uma empresa contratou um instituto de pesquisa 

para colher a opinião sobre seu novo produto, o 

instituto distribuiu 100.000 unidades de questionários 

em várias cidades do Brasil. Ao fazer a análise dos 

questionários, observou-se que 10% dos questionários 
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foram inválidos por apresentarem rasuras e 

duplicidade de resposta e 5% não foram devolvidos. A 

quantidade de questionários válidos para a pesquisa 

foi: 

 

a) Maior que 90.000 questionários 

b) Maior que 95.000 questionários 

c) 85.000 questionários  

d) 95.000questionários 

 

 

7 - Em um bairro com 149 idosos, contatou-se que 101 

receberam a vacina antitetânica, 84 receberam vacina 
contra a gripe e 31 não foram vacinados. Quantos 

desses idosos receberam as duas vacinas? 

 

a) 17 

b) 31 

c) 36 

d) 67 

 

 

8 - Na prescrição realizada pelo médico consta a 

administração de um determinado medicamento na 
dosagem de 75g. Como o frasco padrão desse 

medicamento tem 75mg, a quantidade de frasco 

utilizada será de: 

 

a) 10 

b) 100 

c) 1.000 

d) 10.000 

 

 

9 - Marisa recebeu como salário R$ 1.485,00. Ela 

depositou em caderneta de poupança de 2 vezes o 
valor gasto com suas despesas habituais e ainda 

sobrou R$110,00. Quais os valores de suas despesas e 

do deposito na caderneta de poupança, 

respectivamente? 

 

a) R$458,33 e R$916,33 

b) R$450,00 e R$900,00 

c) R$900,00 e R$450,00 

d) R$470,00 e R$940,00 

 

 
10 - Um grupo de alunos de enfermagem resolveu 

comprar garrote por metro. Em uma loja o metro do 

garrote é vendido por R$ 4,00, e o rolo com 

120metros de garrote é vendido 132,00. Eles reuniram 

todos os alunos (240) e compraram o rolo. Sabendo 

que cada aluno ficou com 0,50cm. Quanto cada aluno 

gastou? 

 

a) R$0,55 

b) R$0,50 

c) R$1,00 

d) R$2,50 

 

 

11- São princípios do SUS: 

a) universalidade, pessoalidade e legalidade. 

b) igualdade, legalidade e universalidade 

c) universalidade, igualdade e equidade 

d) eqüidade, universalidade e legalidade. 

 

 

12-Leia as sentenças abaixo. 
 

 

I. A responsabilidade do Poder Público, em relação à 

saúde, não exclui o papel da família, da comunidade e 

dos próprios indivíduos. 

 

II. A direção do SUS será exercida em cada esfera de 

governo, pelos seguintes órgãos: Ministério da Saúde 

Secretaria do Estado de Saúde, Secretaria Municipal 

de Saúde. 

 
III. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

 

IV.O novo modelo de atenção à saúde baseia-se no 

modelo epidemiológico e no modelo terapêutico. 

 

a) I, II e IV, apenas. 
b), II e III, apenas. 

c) II e III, apenas 

d) II, III e IV, apenas. 

 

 

13-Considere: 

 

I. o sujeito que planeja faz parte da realidade 

juntamente com os outros. 

 

II. admite-se que não há uma realidade única estática. 

 
III. prega-se a neutralidade científica do planejador. 

 

IV. não há dinamicidade nos fenômenos. 

 

V. reconhece o conflito e as relações de poder com os 

quais trabalha. 

 

São características do Planejamento Estratégico 

Situacional as que constam APENAS em 

a) I, II e V. 

b) I e II. 
c) II, III e IV. 

e) I, IV e V. 
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14-Em situação de primeiros socorros, o primeiro 

passo a ser dado após ter-se confirmado a necessidade 

de se iniciar a manobra de ressuscitação 

cardiopulmonar em um paciente, será 

 

a) administrar medicamentos intravenosos. 

b) realizar compressão torácica.  

c) abrir as vias aéreas e checar a respiração 

d) aplicar manobra de ventilação artificial. 

 

 

15- O impulso elétrico que se movimenta pelo coração 

pode ser visualizado por meio de eletrocardiografia, 

cujo produto final é um eletrocardiograma (ECG). 

Cada fase do ciclo cardíaco é refletida em forma de 

ondas, de complexos, de segmentos e de intervalos na 

tela de um monitor cardíaco ou em uma fita de papel 

gráfico (ECG). 

Assinale a alternativa que representa no ECG a 
repolarização ventricular.  

 

a) Complexo QRS.  

b) Onda P. 

c) Onda T.  

d) Onda U. 

 

 

16- De acordo com os Princípios Fundamentais 

contidos no Código de Ética dos profissionais de 

enfermagem, presentes na Resolução COFEN 311/2 

a) exercer suas atividades com competência para a 

promoção do ser humano na sua integralidade, de 

acor- do com os princípios da ética e da bioética. 

b) participar, em algumas situações, da equipe de 

saúde e das ações que visem a satisfazer às 

necessidades de saúde da população e às políticas 

dos planos de saúde. 

c) atuar na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, com autonomia e em 

consonância condicional. 

d) participar de ações que garantam a universalidade 

de acesso aos serviços de saúde, com uma 

qualificada assistência partidária 

 

17- Técnicos de enfermagem, recém-admitidos, foram 
capacitados sobre a toxicologia dos produtos em uso 

na empresa, considerando as vias de penetração, a 

meia-vida biológica e os limites de exposição. 

Visando a identificar os agentes existentes e os 

potenciais de risco associados, em qual fase da higiene 

ocupacional essa capacitação se insere? 

a) Controle. 

b) Reconhecimento. 

c) Classificação. 

d) Avaliação 

 

18- É responsabilidade do Estado o desenvolvimento 

da política de saúde mental, a assistência e a 

promoção de ações de saúde aos portadores de 

transtornos mentais. Segundo a Lei nº 10.216/2001, é 

correto afirmar que: 

a) o acolhimento aos autistas deverá ser feito 

prioritariamente em hospitais da rede privada 

b) o tratamento aos portadores de transtornos 

mentais visará, como finalidade permanente, a 

reinserção social do paciente em seu meio 

c) a assistência aos pacientes com transtornos 

mentais deverá ser feita em hospitais 

psiquiátricos 

d) as internações psiquiátricas deverão ser feitas na 

Unidades de Pronto Atendimento 

 

 

19- As intervenções terapêuticas de enfermagem para 

as alucinações envolvem 

a) compreensão das características da alucinação e a 

identificação do nível de ansiedade relacionado 

b) a visão do funcionamento normal da família e visão 

de paciente em relação a sua família 

c) compreensão das características do humor da 

família e apoio as hierarquias da família. 

d) participação nas alucinações e compreensão do 

comportamento dos pacientes com a família. 

 

20- Segundo o Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem é responsabilidade do técnico de 

enfermagem assegurar ao cliente uma assistência de 

enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, 

negligência ou imprudência. Complete as sentenças 

abaixo com uma das seguintes palavras: dolo, 

imperícia, imprudência e negligência e, ao final, 

responda o que se pede. 

 

1. Comete um ato de ____________________, o 
profissional de saúde que administra um medicamento 

sem certificar-se da dose correta na prescrição médica. 

2. Comete um ato de ____________________, o 

profissional de saúde que deixar uma agulha usada na 

cabeceira do paciente. 

3. Comete um ato de ____________________, o 

profissional de saúde que utilizar o reanimador manual 
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(AMBU) incorretamente, por ausência de prática 

acerca das técnicas de abertura das vias aéreas, 

durante a reanimação cardiopulmonar. 

4. Comete um ato de ____________________, o 

profissional de saúde que transgride um dever legal 

com propósito de causar dano ao paciente. 

 

Marque a alternativa que representa a sequência 

CORRETA de respostas na ordem de cima para baixo: 

 

a).Dolo, imperícia, imprudência e negligência. 
b) Imprudência, negligência, imperícia e dolo. 

c) Imperícia, imprudência, dolo e negligência. 

d).Negligência, imprudência, imperícia e dolo. 

 

 

21- Sobre o Microsoft Word analise as afirmativas: 

 

I. É possível determinar o ponto exato onde termina 

uma página e inicia outra, por meio do comando 

quebra de página. 

II. Para inserir uma tabela o caminho/procedimento é 
Menu Exibir/Tabela e definir a quantidade de linhas e 

colunas necessárias. 

III. Uma vez inserida a tabela é possível acrescentar 

ou diminuir as quantidades de linhas e/ou colunas. 

IV. Quando o nº de linhas de uma tabela excede a 

capacidade da página o restante de seu conteúdo é 

exibido na página seguinte, sendo possível que a linha 

de título seja repetida automaticamente na tabela da 

página seguinte. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

a) Apenas II, III e IV são corretas. 

b) Apenas I, III e IV são corretas. 

c) Apenas II e III são corretas. 

d) Apenas I e IV são corretas. 

 

 

22-Em uma planilha do Microsoft Excel/2010 (Pt-Br), 
ao elaborar uma tabela, o atalho “Ctrl + N” executa o 

comando de: 

 

a) Aplicar ou remover formatação em negrito. 

b) Exibe ou oculta os símbolos de estrutura. 

  c) Insere a hora atual. 

  d) Oculta as linhas selecionadas 

 

23- Considere seus conhecimentos sobre o sistema 

operacional MS Windows 7 Ultimate e assinale a 

alternativa errada. 

a) O botão de energia pode ter sua ação padrão 
configurada por meio do diálogo Propriedades da 

Barra de Tarefas e do Menu Iniciar. 

b) O Snap, o Shake e o Peek são alguns dos recursos 

de área de trabalho que ajudam a organizar as janelas 

abertas. 

c) O acessório Lupa permite ampliar 

momentaneamente uma parte da tela de forma a 

facilitar a leitura de textos e a visualização da região 

ampliada. 

d) O gerenciador padrão de e-mails instalado com o 

MS Windows 7 é o MS Outlook Express. 

 

 

24- No Microsoft Excel 2007 versão em português, a 

formula “AGORA” é responsável por: (Assinale a 

alternativa correta) 

 

a) Retornar o número que representa a data no código 

data-hora. 

b) Retornar a data de hoje formatada com uma data. 

c) Retornar a data e a hora atuais formatadas com 

data e hora. 

d) Retornar o número de série da data atual. 

 

 

25- O menu responsável por incluir uma imagem de 

plano de fundo no Microsoft Excel 2007 versão em 

português é: (Assinale a alternativa correta) 

 

a) Inserir 

b) Layout da página 

c) Exibição 

d) Dados 

26- Web browser (em inglês), browser ou 

navegador de Internet é um programa que permite 

a seus usuários interagir com documentos 
eletrônicos de hipertexto, como as páginas 

HTML e que estão armazenados em algum 

endereço eletrônico da Internet, denominado: 

a) FTP. 

b) Web Address. 

c) URL. 

d) Link. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 
 

Nome do candidato: 

 

 Data de Nascimento:     Número Documento de Identidade: 

              /                  /       

Emprego público pretendido:  

 

 

Assinatura do candidato:  

 

 

QUESTÕES A B C D 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     
 

 


