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Leia o texto abaixo para responder às questões 1 a 5. 
 

A tentação da cantina escolar 
Quase tudo o que é perigoso e tentador se encontra lá. E 
não apenas ao alcance das mãos, mas longe da vista dos 
pais também. A cantina escolar é, junto com o 
sedentarismo, uma das principais responsáveis pelo 
sobrepeso dos adolescentes. Pesquisa da Unifesp 
entrevistou 625 estudantes de colégios públicos e 
particulares da cidade de São Paulo, com idade entre 10 
e 15 anos, e concluiu que 23% deles apresentavam 
excesso de peso ou obesidade. Nas escolas particulares, 
esse índice chegou a 33%, 10 pontos acima do verificado 
na rede pública. Três fatores ajudam a explicar por que 
há mais gordinhos nas escolas privadas do que nas 
públicas. O primeiro é que, nas particulares, os alunos 
gastam 27% a mais com compras na cantina, o que não 
é nada bom para eles, dadas as preferências de consumo 
que a pesquisa revelou: salgadinhos (fritos ou assados) 
em primeiro lugar, seguidos por sanduíches e sucos com 
açúcar. O segundo motivo é que na rede pública os 
alunos recebem merenda escolar. E isso é muito bom 
para eles. "A merenda é planejada para ser saudável e 
ainda reduz o apetite por produtos menos nutritivos", 
afirma a nutricionista Isa de Pádua Cintra Sampaio, uma 
das coordenadoras do estudo. Por último, são os 
exercícios - ou melhor, a falta deles - o que ajuda a 
deixar os alunos dos colégios particulares em pior forma 
que os da rede pública. Segundo a pesquisa, 76% dos 
estudantes de escolas pagas praticam menos de trinta 
minutos por dia de atividade física moderada. Nas 
escolas públicas, esse índice é menor, de 61% - 
consequência do fato de os alunos brincarem mais ao ar 
livre e, frequentemente, terem de fazer grandes 
deslocamentos a pé. Menos videogame e salgadinhos, 
mais exercícios e dieta balanceada, portanto, são a 
melhor receita para livrar os adolescentes dos seus 
quilinhos extras - e dos problemas que vêm com eles. 

                                           Veja – junho de 2010 
QUESTÃO 01 
 Infere-se do texto que: 
a) os alunos de colégios particulares têm mais 
probabilidade de ficarem obesos porque são mais ociosos 
e gulosos. 
b) os alunos de colégios públicos não têm probabilidade 
de ficarem obesos porque não há cantinas nestes 
colégios. 
c) a obesidade está presente em todos os adolescentes 
que consomem salgadinhos, refrigerantes e não fazem 
exercício físico. 
d) a obesidade atinge mais os adolescentes de escola 
particular porque estes têm mais possibilidade de gasto 
nas cantinas e são mais sedentários que os de escolas 
públicas. 
 
QUESTÃO 02 
Assinale a opção que contenha um verbo que substitua 
adequadamente o sublinhado na frase:  “há mais 
gordinhos nas escolas privadas do que nas públicas”  
a) Devem haver mais gordinhos nas escolas privadas do 
que nas públicas. 
b) Tem mais gordinhos nas escolas privadas do que nas 
públicas. 

c) Existem mais gordinhos nas escolas privadas do que 
nas públicas. 
d) Deve existir mais gordinhos nas escolas privadas do 
que nas públicas. 
 
QUESTÃO 03 
Em “Segundo a pesquisa”, o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem que haja alteração semântica, por: 
a) como. 
b) de acordo com. 
c) com base na (em+a). 
d) conforme. 
 
QUESTÃO 04 
As expressões sublinhadas possuem o mesmo valor 
sintático, exceto: 
a) “Nas escolas públicas, esse índice é menor, de 61%” 
b) “afirma a nutricionista Isa de Pádua Cintra Sampaio, 
uma das coordenadoras do estudo” 
c) “Nas escolas particulares, esse índice chegou a 
33%” 
d) “O segundo motivo é que na rede pública os alunos 
recebem merenda escolar” 
 
QUESTÃO 05 
Observe os termos sublinhados em: 
I – Três fatores ajudam a explicar 
II – “esse índice chegou a 33%” 
III – “que a pesquisa revelou” 
IV – “o que ajuda a deixar os alunos dos colégios 
particulares” 
V – “terem de fazer grandes deslocamentos a pé” 
     A classificação morfológica dos “a” destacados 
consta na opção: 
a) I, II e III – preposições  /  IV e V – artigos. 
b) I, III e IV – preposições  /  II e V – artigos. 
c) I, II, IV e V – preposições  /  III – artigo. 
d) III e IV – preposições  /  I, II e V – artigos. 
 
QUESTÃO 06 
Considerando o conjunto dos números inteiros, assinale 
a opção correta. 
a) A operação 2 – 3 Z∉  
b) Z=±±± ,...}3,2,1,0{  

c) Z∈2  

d) Z∈
5

1
 

 
QUESTÃO 07 
Assinale a opção que representa a solução da equação 
2x-2=2. 
a) Múltiplo de 3. 
b) Zero. 
c) 2 
d) 5. 
 
QUESTÃO 08 
Uma máquina tem capacidade para imprimir 2.200 
panfletos em 15 minutos.  Se a máquina ficar ligada 
por 75 minutos, irá imprimir: 
a) 6.600 panfletos. 
b) 7.800 panfletos. 
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c) 10.200 panfletos. 
d) 11.000 panfletos. 
 
QUESTÃO 09 

Resolvendo o sistema 




=−
=+

113

5

yx

yx
encontramos para x 

e y: 
a) x=4 ; y=1 
b) x=1 ; y=4 
c) x=3 ; y=2 
d) x=2 ; y=3 
 
QUESTÃO 10 
Resolvendo a equação 5x² - 50=0, encontramos como 
solução 
a) 5 e -5  
b) -5 e 0 
c) 5 e 1 

d)  10  e    - 10  
 
QUESTÃO 11 
Em um determinado Pronto Socorro, foi prescrito: 
administrar 500ml SF 0,9%  + 1 ampola de Vit C + 2 
ampolas de complexo B + 1 ampola de cloreto de 
potássio. Essa medicação deverá correr em 4h por via 
endovenosa. Qual o gotejamento do soro para atingir 
essa prescrição? 
a) 24gts/min; 
b) 36gts/min; 
c) 125gts/min; 
d) 42gts/min. 
 
QUESTÃO 12 
Quais os pontos que devem ser considerados na 
elaboração da Escala Mensal da equipe de enfermagem? 
Assinale a alternativa incorreta: 
a) Aspectos como da legislação trabalhista e a 

necessidade do conhecimento das normas da 
instituição são pontos que devem ser considerados na 
elaboração da escala mensal; 

b) A dinâmica da unidade e as características da clientela 
são pontos que devem ser considerados na 
elaboração da escala mensal; 

c) As características da equipe de enfermagem e a 
humanização são pontos que devem ser considerados 
na elaboração da escala mensal; 

d) Não é possível considerar as necessidades de cada um 
pois isto implicaria numa discussão de troca de 
benefícios que nenhuma equipe consegue ter nas 
relações de trabalho. A supervisão deve decidir a 
escala sozinha e apresentar a equipe o que resolveu.  

 
QUESTÃO 13 
A Organização Mundial de Saúde estabeleceu as 
seguintes contra-indicações relativas para vacinação com 
BCG, assinale a alternativa incorreta:  
a) peso inferior a 2 Kg e erupção cutânea generalizada;  
b) hipogama globulinemia e desnutrição grave; 
c) tratamento com corticóides e citostáticos e doenças 
agudas febris; 
d) peso superior a 2 Kg e doenças agudas. 

QUESTÃO 14 
Oito dias depois de ter saído da Unidade de Terapia 
Intensiva do Hospital S , o vocalista do Capital Inicial, 
Dinho Ouro Preto, 45 anos, retornou nesta sexta-feira 
à UTI após ser detectada uma infecção hospitalar. 
Apesar da intensificação dos cuidados, não houve piora 
no estado de saúde do cantor, segundo a assessoria de 
imprensa do grupo. Dinho se recupera de um leve 
traumatismo craniano que sofreu em decorrência de 
uma queda de um palco de quase três metros de altura 
durante a Festa do Pijama, realizada em Patos de 
Minas (MG). Sobre a infecção hospitalar é correto 
afirmar: 
a) É uma inflamação adquirida no hospital que não 
existia no momento da internação; 
b) É uma infecção adquirida no hospital que não existia 
no momento da alta; 
c) É uma infecção adquirida no domicilio que  existia no 
momento da internação; 
d) É uma infecção adquirida no hospital que não existia 
no momento da internação; 
 
QUESTÃO 15 
As lesões torácicas são decorrentes da ação de um 
agente traumático, podem ser causadas por acidentes 
automobilísticos, atropelamentos, agressões por arma 
branca e arma de fogo. O comprometimento da região 
torácica pode desencadear a insuficiência respiratória 
assim surgindo alguns sinais e sintomas como 
batimento de asa de nariz, cianose, inquietação, 
dispnéia, taquicardia e hipotensão. Diante dessas 
manifestações clínicas quais seriam as condutas gerais 
de emergência: 
a) Despir o paciente para facilitar a avaliação das 
lesões, assegurar a permeabilidade das vias aéreas e 
restabelecer ventilação através da aspiração de 
secreções endotraqueais e retirada de corpos estranhos 
e próteses, intubação endotraqueal, controlar 
hemorragia e administrar O². 
 b) Compressão torácica na ausência de pulso, 
restabelecer ventilação, puncionar acesso venoso 
periférico, administrar CO², retirada de corpos 
estranhos e próteses. 
c) Despir o paciente para facilitar a avaliação das 
lesões, controlar temperatura corporal, controlar 
hemorragia, assegurar a permeabilidade das vias 
aéreas e administrar CO². 
d) Despir o paciente, não realizar aspiração de 
secreções endotraqueais, controlar hemorragia, 
controlar temperatura, administrar HCO².  
 
QUESTÃO 16 
A imobilidade, a cognição ou percepção sensorial 
prejudicada, a perfusão tecidual diminuída, o estado 
nutricional diminuído, as forças de atrito e 
cisalhamento, a umidade aumentada e as alterações de 
pele relacionadas com a idade contribuem, sem 
exceção, para o desenvolvimento de úlceras por 
pressão.O reconhecimento e a intervenção precoces 
são as chaves para o tratamento da integridade da pele 
potencialmente prejudicada. Com base nessa afirmação 
assinale a alternativa que ilustra corretamente os 
estágios da úlcera por pressão: 
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a) Úlcera por pressão estágio I: área de eritema, 
temperatura cutânea elevada e necrose; 
b) Úlcera por pressão estágio III: não há presença de 
eritema e infecção,  
c) Úlcera por pressão estágio IV: úlcera estende até 
músculo e osso subjacentes, sem rompimento de pele. 
d) Úlcera por pressão estágio II: abrasão, bolha e 
edema; 
 
QUESTÃO 17 
A insulina é sempre necessária no tratamento do 
Diabetes Tipo 1, e seu uso deve ser iniciado 
imediatamente após o diagnóstico. As necessidades 
diárias de insulina variam de acordo com a idade, rotina 
diária, padrão alimentar e sobretudo, a presença ou não 
de alguma secreção residual de insulina pelas células ß 
pancreáticas.Assinale a alternativa incorreta sobre a 
insulina: 
a) O tempo de ação da insulina: é o tempo que leva para 
a insulina chegar à corrente sanguínea e começar a 
diminuir seu nível de glicose.  
b) O pico de ação da  insulina: é a hora em que a 
insulina está no seu ponto máximo em termos de 
redução do nível de glicose.  
c) Os diferentes tipos de insulina são de origem: 
humana, bovina e suína. 
d) A insulina é um hormônio que possui ação no 
metabolismo do sódio e é secretada pelas células-alfa 
das Ilhotas de Langerhans do pâncreas. 
 
QUESTÃO 18 
Conforme diretrizes do Programa Nacional de DST e Aids 
- Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde 
do Distrito Federal, o teste anti-hiv deve ser oferecido à 
gestante na 1ª consulta do pré-natal e no 3º trimestre 
de gestação. Essa rotina tem como objetivo: 
a) Facilitar o acesso ao tratamento tardio da doença para 
a gestante; 
b) Dificultar a realização dos exames, pelo aumento de 
pedidos; 
c) Facilitar o acesso ao diagnóstico e o tratamento 
precoce da mulher e prevenir a transmissão vertical do 
HIV; 
d) Não mudará em nada a rotina do pré-natal o exame 
com resultado positivo. 
 
QUESTÃO 19 
O serviço de enfermagem como um grupo organizado de 
pessoas onde há grande complexidade e diversidade de 
atividades realizadas, é evidente a necessidade da 
divisão e distribuição do trabalho entre seus elementos. 
Para tanto, precisa haver a definição da estrutura 
organizacional do serviço de enfermagem, devendo ser 
considerados: 
a) a filosofia, o objetivo, o volume, a complexidade das 
atividades, os recursos disponíveis e os aspectos da 
estrutura compreendendo a divisão do trabalho e 
especialização, hierarquia, autoridade e responsabilidade.  
b) o planejamento,  educação permanente, amplitude da 
supervisão e complexidade das atividades. 
c) a filosofia, a compra e distribuição de materiais; 
d) não há necessidade de considerar a divisão e 
distribuição de trabalho. 

QUESTÃO 20 
A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica DPOC, é um 
estado patológico caracterizado por limitação do fluxo 
de ar que não é totalmente reversível. Atualmente a 
DPOC é a quarta causa principal de mortalidade e a 
décima segunda de incapacidade nos EUA. Com relação 
as patologias pulmonares assinale a alternativa correta 
que define as terminologias: 
a) policitemia: diminuição da concentração de 
eritrócitos; 
b) ciática: inflamação nos alvéolos ciáticos; 
c) fungemia: infecção sanguínea causada por fungos; 
d) anemia: diminuição dos glóbulos brancos. 
 
QUESTÃO 21 
A enfermeira reúne informações a respeito dos 
sintomas e atividades do paciente que apresenta 
angina de peito, sobretudo aquelas que precedem e 
precipitam as crises. 
Uma das perguntas que deve ser feita ao paciente é:”-
A nitroglicerina alivia a angina?” Com relação a essa 
medicação assinale a alternativa correta: 
a) É usado nas crises de dor na vagina; 
b) É um broncodilatador; 
c) É um vasodilatador coronariano; 
d) É um vasoconstrictor das artérias coronárias. 
 
QUESTÃO 22 
Os corticoides são úteis para aliviar as cefaleias e as 
alterações do nível de consciência. Um exemplo de 
corticóide é a dexametasona e a prednisona. Em uma 
prescrição o médico colocou para o paciente tomar 
15mg de prednisona uma vez ao dia por 5 dias, 10mg 
por mais 5 dias e 5mg por mais 5 dias consecutivos. O 
paciente teve acesso a medicação na farmácia, sendo 
que a caixa continha 20 comprimidos de 5mg cada.  
Com base na prescrição pode-se afirmar que o paciente 
deveria receber qual quantidade de comprimidos a 
cada 5 dias? 
a) 3, 2 e 1 comprimido; 
b) 4, 5 e 3 comprimidos; 
c) 3, 2 e 2 comprimidos; 
d) 15, 10 e 5 comprimidos. 
 
QUESTÃO 23 
A influenza pandêmica (H1N1) 2009 é uma doença 
respiratória causada pelo vírus tipo A, que afeta 
principalmente as vias aéreas superiores e, 
ocasionalmente, as inferiores. Este novo subtipo do 
vírus da influenza pandêmica (H1N1) 2009 é 
transmitido de pessoa a pessoa, principalmente por 
meio da tosse ou espirro e secreções respiratórias de 
pessoas infectadas. Essa doença é chamada de 
pandêmica por quê? 
a) é uma epidemia que atinge grandes proporções; 
b) é uma epidemia que atinge poucas pessoas; 
c) é uma epidemia que atinge poucas cidades; 
d) é um epidemia que atinge grandes cidades; 
 
QUESTÃO 24 
Define-se o óbito materno como aquele ocorrido 
durante a gestação ou até 42 dias após o seu término, 
independentemente da duração ou localização da 
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gravidez, por qualquer causa relacionada com ou 
agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em 
relação a ela, porém não por causas acidentais ou 
incidentais. São medidas responsáveis pela redução da 
mortalidade materna no Brasil: 
I-  prevenção da gestação indesejada; 
II – maior acesso ao pré-natal de qualidade; 
III – menos acompanhamento e melhor intervenção; 
a) todas estão corretas; 
b) apenas I está correta; 
c) apenas III está incorreta; 
d) I e III estão corretas 
 
QUESTÃO 25 
O diagnóstico de aborto séptico deve ser considerado 
quando uma mulher em idade reprodutiva apresenta 
atraso menstrual, sangramento vaginal, acompanhado de 
dor abdominal e febre. Pode ser espontâneo ou 
provocado por instrumentos como sondas, cateteres, 
agulhas, grampos, etc. Algumas vezes, decorre de um 
quadro de membranas rotas, não percebido pela 
paciente. Outros sinais e sintomas vão ocorrer 
dependendo da gravidade do caso entre eles: 
a)Sudorese/calafriose/taquicardia/taquisfigmia/taquipnea 
b) Hipotensão arterial e decorticação; 
c) Cianose, icterícia e herniação; 
d) Agitação/obnubilação e descerebração. 
 
QUESTÃO 26 
Trata-se da rotura completa ou incompleta da parede 
uterina, que ocorre sobretudo além da 28ª semana 
gestacional e durante o trabalho de parto, precedida, em 
sua maioria, por quadro clínico de iminência de rotura 
uterina, o que facilita sua prevenção. Por esta razão, a 
sua frequência representa um indicador da qualidade da 
assistência obstétrica prestada nos Serviços em que 
ocorre. São causas mais frequentes: 
a) Hipercontratilidade uterina em pacientes com cirurgias 
uterinas anteriores (sobretudo cesariana corporal e 
miomectomias); 
b) Cicatrizes de craniotomia corporal anterior; 
c) Insistência do parto por via alta em casos de 
desproporção fotopélvica não diagnosticada (parto 
obstruído somado ao não-uso de partograma); 
d) Traumas internos e manobras de versão 
interna/externa feitas lentamente. 
 
QUESTÃO 27 
Segundo o Calendário de vacinação do Ministério da 
saúde, a  partir dos 20 (vinte) anos, gestante, não 
gestante, homens e idosos que não tiverem 
comprovação de vacinação anterior ou  documentação 
com esquema incompleto devem iniciar o esquema ou 
completar o esquema já iniciado da seguinte vacina: 
a) dT; 
b) dP; 
c) SCR; 
d) MMR. 
 
QUESTÃO 28 
O câncer do colo do útero, também chamado de cervical, 
demora muitos anos para se desenvolver. As alterações 
das células que podem desencadear o câncer são 

descobertas facilmente no exame preventivo 
(conhecido também como Papanicolaou), por isso é 
importante a sua realização periódica. A principal 
alteração que pode levar a esse tipo de câncer é a 
infecção pelo papilomavírus humano, o HPV, com 
alguns subtipos de alto risco e relacionados a tumores 
malignos. Sobre o resultado é incorreto afirmar: 
a)  Negativo para câncer: se esse for o  primeiro 
resultado negativo, deverá fazer novo exame 
preventivo depois de um ano. Se  já tem um resultado 
negativo no ano anterior, deverá fazer o próximo 
exame preventivo depois de  três anos; 
b) Alteração (NIC I): repetir o exame depois de seis 
meses; 
c) Outras alterações (NIC II e NIC III): o médico 
decidirá a melhor conduta e complementará com 
outros exames, como a colposcopia; 
d) Infecção pelo HPV: deverá repetir o exame depois 
de dez meses;  
 
QUESTÃO 29 
A AIDS é a sigla em inglês da síndrome da 
imunodeficiência adquirida. É causada pelo HIV, vírus 
que ataca as células de defesa do nosso corpo. Com o 
sistema imunológico comprometido, o organismo fica 
mais vulnerável a diversas doenças. O próprio 
tratamento dessas doenças, chamadas oportunistas, 
fica prejudicado. A AIDS não se manifesta da mesma 
forma em todas as pessoas. Mas os sintomas iniciais 
geralmente são semelhantes e comuns a outras 
doenças. Os mais frequentes são: 
a) gripe persistente, perda de peso, diminuição da 
força física, febre intermitente (a pessoa fica febril e 
melhora, e febril novamente com muita frequência), 
dores musculares, oligúria, constipação e oartrose; 
b) gripe persistente, perda de peso, diminuição da 
força física, febre intermitente (a pessoa fica febril e 
melhora, e febril novamente com muita frequência), 
dores musculares, suores noturnos e diarreia; 
c) gripe persistente, perda de peso, diminuição da 
força mental, febre intermitente (a pessoa fica febril e 
melhora, e febril novamente com muita frequência), 
dores abdominais, suores diurnos e diarreia; 
d) gripe persistente, aumento de peso, diminuição da 
força física, febre intermitente (a pessoa fica febril e 
melhora, e febril novamente com muita frequência), 
dores musculares, suores noturnos e constipação. 
 
QUESTÃO 30 
As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são 
causadas por vários tipos de agentes. São transmitidas, 
principalmente, por contato sexual sem o uso 
consistente da camisinha, seja feminina, seja 
masculina, com uma pessoa que esteja infectada e, 
geralmente, se manifestam por meio de feridas, 
corrimentos, bolhas ou verrugas. Algumas DST são de 
fácil tratamento e rápida resolução. Outras têm 
tratamento mais difícil ou podem persistir ativas, 
apesar da sensação de melhora. A sífilis congênita é 
resultado da infecção do feto pela bactéria causadora 
da sífilis. Essa infecção se dá através da placenta de 
uma mulher grávida que esteja infectada pela sífilis. É 
uma doença grave e pode causar má formação do feto, 
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sérias consequências para a saúde da criança ou até a 
morte. O causador da sífilis é: 
a) o Treponema pallidum; 
b) o Trypanosoma cruzi; 
c) o Herpes Zoster; 
d) o Treponema sifilium; 
 
QUESTÃO 31 
Queimaduras são lesões da pele, provocadas pelo calor, 
radiação, produtos químicos ou certos animais e 
vegetais, que causam dores fortes e podem levar a 
infecções.Utilizando a regra dos nove, classifique o 
paciente com queimadura em: MSD e E, genitais e 
cabeça. 
a) 38%; 
b) 28%; 
c) 48%; 
d) 27%. 
 
QUESTÃO 32 
A dieta fornecida por sonda é chamada dieta enteral e é 
planejada para fornecer todos os nutrientes normalmente 
ingeridos pela boca e que são essenciais à recuperação e 
à manutenção da sua saúde.A sondagem enteral é um 
procedimento realizado pelo enfermeiro, após a 
passagem da sonda são necessários SOS seguintes 
testes para a confirmação da localização: 
a) aspirar  suco entérico com seringa de 10 ml (seringas 
menores são contra-indicadas, porque oferecem pressão 
excessiva e podem danificar a sonda e lesar a mucosa 
gástrica);  
b) introduzir de 10 a 20 ml de ar através da sonda e 
auscultar com estetoscópio, logo abaixo do abdome 
(deve-se auscultar um ruído, indicando que a 
extremidade da sonda está no estômago e está pérvia); 
c)  mergulhar em liquido extremidade distal da sonda e 
verificar se há saída de bolhas de ar. Isto indica que ela 
está nas vias gástricas.  
d) aspirar  suco gástrico com seringa de 20 ml (seringas 
menores são contra-indicadas, porque oferecem pressão 
excessiva e podem danificar a sonda e lesar a mucosa 
gástrica);  
 
QUESTÃO 33 
Gasometria trata-se do procedimento realizado através 
da punção arterial para a medição direta da 
concentração do íon hidrogênio (pH), da pressão de 
oxigênio (PO2) e da pressão do dióxido de carbono 
(PCO2), entre outros fatores, no sangue. Permite avaliar 
o estado de oxigenação, ventilação e condições ácido-
básica do paciente. Sobre a gasometria é correto 
afirmar: 
a) No sangue arterial os valores de normalidade para 
PaCO² são de 25 a 65mmHg; 
b) No sangue arterial os valores de normalidade para 
PaO² são de de 70 a 100mmHg; 
c) No sangue arterial os valores de normalidade para 
PaCO² são de 5 a 65mmHg; 
d) No sangue arterial os valores de normalidade para 
PaO² são de de 7 a 10mmHg; 
 
 
 

QUESTÃO 34 
Quanto às diferenças entre Vacinas Vivas e Vacinas não 
Vivas assinale a alternativa incorreta: 
a) As vacinas vivas são constituídas de 

microorganismos atenuados, obtidas de cepas 
naturais. 

b) As vacinas vivas provocam infecção similar à natural, 
tem em geral grande capacidade protetora, com 
apenas uma dose e conferem imunidade a longo 
prazo. 

c) A vacina não- viva tem sua produção a partir da 
seleção de microorganismos avirulentos. O 
patógeno é cultivado sob condições adversas em 
meios de cultura. 

d) A vacina não- viva apresenta riscos aos pacientes 
imunocomprometidos. 

 
QUESTÃO 35 
São sinais  do choque hipovolêmico: 
a) hipotensão, palidez, oligúria e acidose metabólica; 
b) hipertensão, alcalose metabólica, hipopneia e pele 
quente; 
c) enchimento capilar rápido, palidez, oligúria e acidose 
metabólica; 
d) alcalose metabólica, hipotensão, sede e polaciúria. 
 
QUESTÃO 36 
 O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores 
sistemas públicos de saúde do mundo. Em 2008 o SUS 
completou 20 anos, antes de sua criação, a saúde não 
era considerada um direito social sendo adotado um 
modelo de saúde que até então dividia os brasileiros 
em três categorias: os que podiam pagar por serviços 
de saúde privados; os que tinham direito à saúde 
pública por serem segurados pela previdência social 
(trabalhadores com carteira assinada); e os que não 
possuíam direito algum. O Sistema constitui um projeto 
social único que se materializa por meio de ações de 
promoção, prevenção e assistência à saúde dos 
brasileiros. Ele abrange desde o simples atendimento 
ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo 
acesso integral, universal e gratuito para toda a 
população do país. Amparado por um conceito 
ampliado de saúde, o SUS foi criado, em 1988 pela 
Constituição Federal Brasileira, para ser o sistema de 
saúde dos mais de 180 milhões de brasileiros. Sobre o 
SUS é correto afirmar que: 
a) Todos os cidadãos têm direito ao acesso às ações e 
aos serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde promovida pelo Sistema Único de Saúde;  
b) não deve haver informação a respeito de diferentes 
possibilidades terapêuticas de acordo com sua condição 
clínica; 
c) A partir do Pacto pela Saúde,  o gestor municipal 
assina um termo de compromisso para assumir 
parcialmente às ações e serviços de seu território; 
d) A remuneração é feita por serviços produzidos pelas 
instituições credenciadas no SUS. Elas precisam ser 
públicas, e devem estar cadastradas e credenciadas 
para realizar os procedimentos pelo serviço público de 
saúde. 
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QUESTÃO 37 
A Lei Federal 8.142, de 28/12/1990 dispõe sobre: 
a) condições para promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências; 
b) a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social (Inamps) e dá outras providências; 
c) a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências; 
d) a Regulamentação do Sistema Nacional de Auditoria 
no âmbito do Sistema Único de Saúde. 
 
QUESTÃO 38 
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
secção II, explana no Art. 198 que as ações e serviços 
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes. Assinale a 
alternativa correta sobre esse artigo da Constituição 
Federal de 1988: 
I - descentralização, sem direção única em cada esfera 
de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as 
atividades de recuperação, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
a) todas estão corretas; 
b) somente a I está correta; 
c) I e III estão corretas; 
d) somente a III está correta;  
 
QUESTÃO 39 
A Emenda Constitucional nº 29 foi considerado um 
avanço significativo para o setor saúde, assim garantindo 
o que para saúde: 
a) a exclusão do preconceito na saúde; 
b) o financiamento da saúde; 
c) a continuidade da saúde; 
d) a igualdade da saúde; 
 
QUESTÃO 40 
O Art. 200 da Constituição Federal de 1988 revela que o 
sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, nos termos da lei deve-se: 
a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
b) não executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 
c) excluir a participação da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico; 
d) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para saúde, assim não havendo 
a necessidade de fiscalizar e inspecionar alimentos. 
 
QUESTÃO 41 
Segundo a lei 8080 de 19 de setembro de 1990, no 
CAPÍTULO II, Dos Princípios e Diretrizes no Art. 7º As 
ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema 

Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 
a) - integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e não contínuo das ações e 
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos; 
b) universalidade de acesso somente nos níveis 
secundários; 
c) universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência; 
d) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos 
processos de produção de saúde.  
 
QUESTÃO 42 
O advento dos Pactos traz como prioridades: 
 Assinale a alternativa incorreta: 
a)  Saúde do Idoso, buscando atenção integral; 
b) Câncer de Mamas e de Colo Uterino,reduzindo a 

mortalidade por essas causas; 
c) Doenças emergentes e endemia, assim como 

Mortalidade Infantil e Mortalidade Materna 
d) O controle financeiro e a distribuição de recursos do 

governo estadual para o fundo municipal de saúde e 
o seu destino para as ações em saúde coletiva. 

 
QUESTÃO 43 
O SUS tem uma rede de mais de 63 mil unidades 
ambulatoriais e de cerca de 6 mil unidades 
hospitalares, com mais de 440 mil leitos. Sua produção 
anual é aproximadamente de 12 milhões de 
internações hospitalares; 1 bilhão de procedimentos de 
atenção primária à saúde; 150 milhões de consultas 
médicas; 2 milhões de partos; 300 milhões de exames 
laboratoriais; 132 milhões de atendimentos de alta 
complexidade e 14 mil transplantes de órgãos. Além de 
ser o segundo país do mundo em número de 
transplantes, o Brasil é reconhecido internacionalmente 
pelo seu progresso no atendimento universal às 
Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS, na 
implementação do Programa Nacional de Imunização e 
no atendimento relativo à Atenção Básica. Na 
perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os 
gestores do SUS assumem o compromisso público da 
construção do PACTO PELA SAÚDE. Em que ano 
sucedeu a construção do PACTO PELA SAÚDE: 
a) 2005; 
b) 2003; 
c) 2008; 
d) 2006. 
 
QUESTÃO 44 
Dentro da Portaria n.º 399 está situado o I- O Pacto 
pela Vida que é constituído por um conjunto de 
compromissos sanitários, expressos em objetivos de 
processos e resultados e derivados da análise da 
situação de saúde do País e das prioridades definidas 
pelos governos federal, estaduais e municipais. Quais 
são as prioridades do Pacto pela vida: 
a) implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa, buscando a atenção integral; 
b) contribuir para a redução da mortalidade por câncer 
de pulmão, por causa do tabagismo; 
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c) reduzir a mortalidade do adulto, por doenças 
hereditárias; 
d) contribuir para o aumento de usuários do SUS e 
implantar ações de recuperação a pessoas com 
deficiência.  
 
QUESTÃO 45 
A Lei 8080 de 19/09/1990 Dispõe sobre as condições 
para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. Assinale a 
alternativa correta referente essa lei: 
a) Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser 
humano, sendo que o Estado não tem responsabilidade 
de dar as condições para o pleno exercício; 
b) § 1º O dever do Estado é de não garantir a 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais 
que visem à redução de riscos de doenças e de outros 
agravos; 
c) Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, 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; os níveis de saúde da 
população expressam a organização social e econômica 
do País; 
d) Art. 3º A saúde não tem como fatores determinantes 
e condicionantes, 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; os níveis de saúde 
da população expressam a organização social e 
econômica do País. 
 
QUESTÃO 46 
São objetivos do Sistema Único de Saúde SUS: 
a) assistência às pessoas somente por intermédio de 
ações de recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades 
recuperativas; 
b) 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. 
c) não precisa de identificação e divulgação dos fatores 
condicionantes e determinantes da saúde; 
d) excluir a formulação de política de saúde destinada a 
promover, nos campos econômico e social.  
 
QUESTÃO 47 
O Pacto em Defesa do SUS envolve ações concretas e 
articuladas pelas três instâncias federativas no sentido de 
reforçar o SUS como política de Estado mais do que 
política de governos; e de defender, vigorosamente, os 
princípios basilares dessa política pública, inscritos na 
Constituição Federal. Assinale a alternativa incorreta 
sobre suas prioridades: 
a) Mostrar a saúde como direito de cidadania e o SUS 
como sistema público universal garantidor desses direitos 
b) Garantir, no longo prazo, o incremento dos recursos 
orçamentários e financeiros para a saúde. 

c) não precisa aprovar o orçamento do SUS, composto 
pelos orçamentos das três esferas de gestão, 
explicitando o compromisso de cada uma delas. 
d) Alcançar, no curto prazo, a regulamentação da 
Emenda Constitucional nº 29, pelo Congresso Nacional.  
 
QUESTÃO 48 
Na implementação integral de um novo modelo 
assistencial baseado em todas as diretrizes do SUS, a 
questão dos recursos humanos desempenha um papel 
central. A esse respeito é incorreto afirmar: 
a) A atual política de recursos humanos apresenta um  

descompasso entre a teoria e a prática; 
b) As conferências e os planos de saúde do governo 

anunciam qual o perfil dos profissionais de saúde a 
serem formados para atender as necessidades do 
SUS, mas as instituições de ensino continuam 
formando profissionais alheios a essas novas 
demandas. 

c) Os profissionais, a partir da nova política de 
recursos humanos, são formados para a realidade 
do mercado, adequados tanto em qualidade como 
em quantidade; 

d)  As consequências da política de recursos humanos 
leva à uma maior dificuldade quando se faz 
necessário a contratação de profissionais com perfil 
adequado para atuar em Programa Saúde da 
Família (PSF). 

 
QUESTÃO 49 
Sobre a saúde do idoso o PACTO PELA SAÚDE 
disponibiliza sobre: 
a) o estímulo às ações intersetoriais, visando à 
integralidade da atenção; 
b) não evidencia a atenção integral e integrada à saúde 
da pessoa idosa; 
c) a exclusão dos serviços de atenção domiciliar; 
d) o acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
não havendo necessidade do critério de risco.  
 
QUESTÃO 50 
 O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 
8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada 
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder 
Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 
 a) Conselho de Saúde e Conselho Regional de 
Enfermagem; 
 b) Conferência de Saúde e Conselho Regional de 
Medicina; 
c) Conselho Regional de Medicina e Conselho Regional 
de Enfermagem; 
d) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde; 
 
 
 
 
 
 





