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c LÍNGUA PORl\JGUESA ) 

Texto para responder às questões de 01 a 15. 

Os papéis da mulher 

Sou mulher, sou Marta e só posso escrever. 
Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência. Porque 
eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar. Deixei 
de ter posse da minha própria voz. Se viesses agora, 
Marcelo, eu ficaria sem fala. A minha voz emigrou 
para um corpo que já foi meu. E quando me escuto 
nem eu mesma me reconheço. Em assuntos de amor 
só posso escrever. Não é de agora, sempre foi assim, 
mesmo quando estavas presente. 

E escrevo como as aves redigem o seu voo: 
sem papel, sem caligrafia , apenas com luz e 
saudade. Palavras que, sendo minhas, não moraram 
nunca em mim. Escrevo sem ter nada que dizer. 
Porque não sei o que te dizer do que fomos. E nada 
tenho para te dizer do que seremos. Porque sou 
como os habitantes de Jerusalém. Não tenho 
saudade, não tenho memória: meu ventre nunca 
Qerou vida, meu sangue não se abriu em outro corpo. 
E assim que envelheço: evaporada em mim, véu 
esquecido num banco de igreja. 

Só te amei a ti , Marcelo. Essa fidelidade levou
me ao mais penoso dos exílios: esse amor afastou
me da possibilidade de amar. Agora, entre todos os 
nomes, só me resta o teu nome. Só a ele posso pedir 
o que antes te pedia a ti: que me faça nascer. Porque 
eu preciso tanto de nascer! De nascer outra, longe de 
mim, longe do meu tempo. Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, mas não vazia. Para se estar vazia é preciso 
ter dentro. E eu perdi a minha interioridade. 

Por que não escreveste nunca? Não é de te ler 
que mais tenho saudade. É o som da faca rasgando o 
envelope que trazia a tua carta. E sentir, de novo, uma 
carícia na alma, como se algures estivessem 
golpeando um cordão umbilical. Engano meu: não há 
faca, não há carta. Não há parto de nada, nem de 
ninguém. 

t'? I. 

Vês como fico pequena quando escrevo para 

É por isso que eu nunca poderia ser poeta. O 
poeta se engrandece perante a ausência, como se a 
ausência fosse o seu altar, e ele ficasse maior que a 
palavra. No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim. 

Este é o meu conflito: quando estás, não existo, 
ignorada. Quando não estás, me desconheço, 
ignorante. Eu só sou na tua presença. E só me tenho 
na tua ausência. Agora, eu sei. Sou apenas um nome. 
Um nome que não se acende senão em tua boca. 

[ ... ] 
Mia Couto. Antes de nascer o mundo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009. P.131-132. 

(Questão 01 ),_ ____________ _ 

Sobre o texto pode-se afirmar que: 

I. Marta afirma que há, entre ela e os habitantes de 
Jerusalém algo em comum: são livres como aves 
emseuvoo. 

11 . A ausência de Marcelo parece interromper o 
"existir" natural de Marta. Dessa forma, sua vida 
passa a ser guiada pela escrita. 

11 1. Marta demonstra conhecer os poetas de tal forma 
que se identifica plenamente com eles. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I e 11. 

B) 11 1. 

C) 11 . 

O) ll ell l. 

E) I. 

(Questão 02 ),_ ____________ _ 

Qual das afirmações a seguir traduz a ideia do trecho 
destacado em "Não é de agora, sempre foi assim, 
MESMO QUANDO ESTAVAS PRESENTE"? 

A) Apesar de distante, Marcelo está presente na 
memória de Marta e isso a preenche. 

B) Embora com Marcelo, Marta sempre se sentiu 
sozinha. 

C) Só Marcelo a faz nascer e sentir a possibilidade 
de amar, de nascer outra. 

O) Enquanto Marcelo esteve presente, Marta sentia
se plena. 

E) Marta não consegue viver longe de Marcelo, mas 
a memória a fortalece. 

-----------------------------~-----------------------------



C Questão 03 )~-o------------

Sobre os elementos destacados do fragmento 
"Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 
alcançar.", leia as afirmativas. 

I. Houve uma inadequação na sintaxe de 
colocação do pronome TE. 

11. A expressão DE OUTRO MODO poderia ser 
substituída, sem perda de sentido contextual ou 
correção, por AO CONTRÁRIO. 

111. Os pronomes EU e TE são pessoais e, no 
contexto, são acompanhados por um 
substantivo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) 11. 

B) l el l. 

C) I. 

O) ll ell l. 

E) I e 11 1. 

CQue&ão04)~-o-------------

"É por ISSO que eu nunca poderia ser poeta." 
O uso da forma destacada do demonstrativo, no 
contexto, se justifica em razão de: 

A) retomar contexto textual , já apresentado. 

B) faz referência a ideias que serão introduzidas no 
texto. 

C) localizar um elemento textua l no espaço 
extralingu fstico. 

O) referir-se a termos que são externos ao texto. 

E) fazer referência a um termo subsequente. 

C Questão 05 )~-o------------

Do ponto de vista da norma culta , a única substituição 
de posição e/ou uso pronominal que poderia ser feita, 
sem alteração de valor semântico e linguístico, seria: 

A) "No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim." 
No meu caso, não, a ausência deixa-me 
submersa, sem acesso a mim. 

B) "E quando me escuto nem eu mesma, me 
reconheço." 
E quando o escuto nem eu mesma, me 
reconheço. 

C) "Um nome que não se acende senão em tua 
boca." 
Um nome que não acende-se senão em tua boca. 

O) "Porque não sei o que te dizer do que fomos". 
Porque não sei o que dizer-te do que fomos. 

E) "Só te amei a ti , Marcelo." 
Só o amei a ti, Marcelo. 

C Questão 06 )~-o------------

No fragmento, "(1) Porque não sei o que te dizer do 
que fomos. (2) E nada tenho (3) para te dizer do que 
seremos.", as palavras numeradas atribuem , 
respectivamente , ideia de: 

A) explicação, adversidade e concessão. 

B) conformidade, alternância e restrição. 

C) causa, adversidade e finalidade. 

O) explicação, adição e finalidade. 

E) causa, concessão e condição. 

C Questão 07 )~-o------------

Em "Só te amei a ti, Marcelo." a palavra TI: 

A) aponta para um sintagma adjetivai , típico de um 
especificador. 

B) enfatiza a ideia contida no objeto, repetindo-a na 
sequência. 

C) representa o alvo para o qual tende um 
movimento nominal. 

O) completa o sentido de substantivo deverbal. 

E) pretende especificar e pormenorizar o estado do 
amor. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 08 )~-o------------

" E sentir, de novo, uma carícia na alma, como se 
algures estivessem golpeando um cordão umbilical." 
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as 
afirmativas a seguir. 

A) GOLPEANDO, no contexto, constitui um 
gerundismo. 

B) Predomina , no fragmento , a linguagem 
denotativa. 

C) SE atribui ideia de concessão ao contexto. 

D) DE NOVO significa MAIS UMA VEZ. 

E) ALGURES pode ser substitufdo, sem prejufzo do 
sentido, por EM TODA PARTE. 

CQue&ão09)~-o-------------

Sobre as formas verbais destacadas em "Se (1) 
VIESSES agora, Marcelo, eu (2) FICARIA sem fala.", 
é correto afirmar que a(s): 

A) duas formas indicam um fato que acontecerá 
num momento posterior ao discurso. 

B) as duas formas indicam ações que ocorrem no 
momento em que se fala. 

C) a forma (2) se refere a um fato que poderia ter 
acontecido posteriormente a uma situação 
passada. 

D) forma (1) se refere a um fato ocorrido no passado, 
e que não foi completamente terminado. 

E) forma ( 1) foi usada para indicar uma ação que 
ocorreu antes de outra ação passada. 

CQue&ão10)~-o-------------

A oração destacada em "A minha voz emigrou para 
um corpo QUE JÁ FOI MEU.", em relação à principal , 
exerce a função sintática de: 

A) objeto direto. 

B) adjunto adnominal. 

C) sujeito. 

D) complemento nominal. 

E) aposto. 

C Questão 11 )~-o------------

No contexto, o sentido das palavras destacadas em 
"No meu caso, não, a AUS~NCIA me deixa 
SUBMERSA, sem acesso a mim.", fazendo-se as 
alterações necessárias a seu uso na frase, equivale, 
correta e respectivamente, ao de: 

A) existência, inundada. 

B) escassez, submissa. 

C) compleição, afogada. 

D) sumiço, vencida. 

E) alheação, emersa. 

C Questão 12 )~-o-------------

0 elemento destacado em "Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, MAS não vazia." pode ser adequadamente 
substituído, sem mudança de seu sentido original , 
por: 

A) desde que. 

B) porquanto. 

C) salvo se. 

D) portanto. 

E) todavia. 

C Questão 13 ) 

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos 
da construção do texto: 

I. Na frase ". É assim que envelheço: evaporada em 
mim, véu esquecido num banco de igreja.", 
EVAPORADA e ESQUECIDO concordam com 
ENVELHEÇO e VÉU, respectivamente. 

11. A preposição destacada em "sem papel , sem 
caligrafia, apenas COM luz e saudade." 
estabelece, no contexto, uma relação de 
consequência. 

111. O pronome destacado em "Só a ELE posso pedir 
o que antes te pedia a ti" é pessoal oblíquo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I e 111. 

B) I. 

C) I e 11 . 

D) ll el ll . 

E) 111. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 14 )~-o------------

Em "E escrevo como AS AVES REDIGEM O SEU 
VOO: sem papel , sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade.", o segmento destacado é exemplo de uma 
figura de linguagem, denominada: 

A) eufemismo. 

B) pleonasmo. 

C) prosopopeia. 

O) catacrese. 

E) metáfora. 

C Questão 15 ) 

A frase, a seguir, que exemplifica o emprego da 
vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e 
verbo é: 

A) "Só te amei a ti , Marcelo." 

B) "Quando não estás, me desconheço, ignorante." 

C) "Não há parto de nada, nem de ninguém." 

O) "Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 
alcançar." 

E) "Afinal , talvez seja oportuna a tua ausência." 

(~--------~R~A~C~IO~C~ÍN~IO~Lo~·G~I~C~O ________ ~) 

C Questão 16 )~-o------------

As seguintes propos1çoes lógicas formam um 
conjunto de premissas de um argumento: 

Se João não é físico , então Carlos é matemático. 
Se Carlos é matemático, então José não é 
químico. 
José é químico. 

Pode-se afirmar que: 

A) Carlos é químico. 

B) Carlos é matemático. 

C) José não é químico. 

O) João não é físico. 

E) João é físico. 

C Questão 17 )~-o------------

Se as proposições lógicas simples P for verdadeira e 
Q e W for falsas, então pode-se afirmar que as 
proposições P~ Q, P fi (Q fi W) e (P v Q) fi (Q fi W), 
são, respectivamente : 

A) falsa , falsa e falsa. 

B) verdadeira , falsa e verdadeira. 

C) falsa , verdadeira e verdadeira. 

O) verdadeira , verdadeira e verdadeira. 

E) verdadeira , verdadeira e falsa. 

C Questão 18 )~-o------------

Determine o menor ângulo formado pelos ponteiros, 
que marcam a hora e os que marcam os minutos, de 
um relógio analógico quando ele marca exatamente 
14he30min: 

A) 105° 

B) 100° 

C) 95° 

O) 115° 

E) 110° 

C Questão 19 )~-o------------

Sabendo que 30 metalúrgicos fazem 3/7 de 
determinada operação em 15 dias, em uma jornada 
de 8 horas por dia , em quantos dias , 
aproximadamente, a operação estará terminada, 
considerando que foram integrados à equipe 
5 metalúrgicos, porém o regime de trabalho foi 
reduzido em 1 hora por dia? 

A) 20 

B) 15 

C) 10 

O) 25 

E) 5 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 20 )~-o------------

Observe a tabela que mostra as notas durante o ano 
letivo de um aluno na matéria de matemática com 
seus respectivos pesos: 

Dentre as opções, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado mais próximo da média 
ponderada do aluno na matéria de matemática. 

A) 6,00 

B) 6,77 

C) 5,75 

D) 5,20 

E) 5,00 

(~------~N~O~Ç~Õ~E~S~D~E~IN~F~O~R~MA~-~~~CA~------~) 

CQue&ão21)~-o------------------------

Um usuário adquiriu um computador e deseja instalar 
um dispositivo que sirva tanto para entrada de dados 
como saída de dados. Um dispositivo que atende a 
esses requisitos é o( a): 

A) mouse óptico. 

B) leitor de código de barras. 

C) impressora multifuncional. 

D) teclado WiFi. 

E) monitorcomum. 

C Questão 22 )~-o------------

No MS Windows 1 O introduziu-se um navegador no 
lugar do MS Internet Explorer, sendo que ele é uma 
nova caracterrstica desse sistema operacional. Esse 
novo navegador é o: 

A) Opera. 

B) Edge. 

C) Safira. 

D) Mosaico. 

E) Firefox. 

C Questão 23 )~-o------------

Um usuário do sistema operacional MS Windows 7 
digitou a tecla de atalho F3 em uma janela ativa. Isso 
significa que ele deseja: 

A) abrir o campo histórico de endereços da janela. 

B) ativar o Menu Arquivo. 

C) atualizar os itens exibidos. 

D) abrir o campo de pesquisa na própria janela. 

E) mudar o foco do cursor nos frames da janela. 

C Questão 24 )~-o------------

Um usuário está utilizando o pacote Google Does 
para editar um documento no formato .doc. Ele 
deseja inserir um link no texto utilizando teclas de 
atalho. Nesse caso, ele vai digitar as teclas de atalho 
CTRL+ 

A) ALT+K 

B) ALT+F 

C) F 

D) K 

E) H 

C Questão 25 ) 

Um usuário do MS Word 2013 em português precisa 
acrescentar um texto fantasma (como, por exemplo, 
a palavra Confidencial ou Urgente) atrás do conteúdo 
principal da página. O recurso que ele deve utilizar é 
o( a): 

A) SmartArt. 

B) Hiperlink. 

C) Marca D'água. 

D) Imagens On-line. 

E) Janela Instantânea. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 26 )~-o------------

Quando se está preparando um documento em 
formato de mala direta (no caso, Envelope) no MS 
Word 2013 em português, para se incluir um bloco de 
endereço nessa mala direta deve-se teclar no ícone: 

A) 

B) m 
C) ~~ 

D) I ~ hl 
E) 

CQue&ão27)~-o-------------

Um professor construiu uma planilha, com o MS 
Excel2013 em português, que possui a matrícula dos 
alunos, seus nomes e as suas médias do semestre. 
Ele fez uma fórmula , com uma única função, para 
obter a quantidade de alunos cuja média foi maior que 
8,5. A função que ele utilizou para esse caso foi a: 

A) VALOR 

B) CONT.VALORES 

C) CONT.NÚM 

D) MÁXIMO 

E) CONT.SE 

C Questão 28 )~-o------------

Em uma rede de computadores, o sistema 
hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes 
para computadores, serviços ou qualquer máquina 
conectada à Internet ou a uma rede privada, que faz a 
associação entre várias informações atribuídas a 
nomes de domínios e cada entidade participante, é 
conhecido pelo acrônimo: 

A) SLIP. 

B) DNS. 

C) ARP. 

D) BGP. 

E) PPPoA. 

C Questão 29 ) 

Na questão de segurança digital para recepção de 
mensagens em correios eletrônicos, quando se 
deseja definir regras que tratam dos e-mails não 
solicitados, que contém informações indevidas ou 
não requeridas (tais como correntes, boatos, 
propagandas e fraudes), deve-se: 

A) utilizar um filtro anti-spam no software de correio 
para direcionar essas mensagens para uma 
pasta especifica. 

B) criar uma página HTML associado ao software de 
correio com um script CSS para direcionar esse 
tipo de mensagem para a lixeira. 

C) configurar o sistema operacional para receber 
essas mensagens em uma pasta do sistema. 

D) habilitar um serviço do tipo Debian na máquina do 
usuário. 

E) configurar o protocolo SSH no navegador do 
usuário. 

C Questão 30 )~-o------------

Software livre é entendido como qualquer programa 
de computador que pode ser executado, copiado, 
modificado e red istribuído de forma gratuita por 
qualquer usuário. Um exemplo de software livre é o: 

A) banco de dados Oracle. 

B) ilustrador Adobe Photoshop. 

C) navegador MS Internet Explore r. 

D) sistema operacional MacOS. 

E) sistema operacional Linux. 

--------------------------------~--------------------------------



c CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO ) 

CQue&ão31)~------------------------

~e acordo com as bases para instituição do Sistema 
Unico de Saúde (SUS), estabelecidas pela 
Constituição Federal , anal ise as afirmativas a seguir. 

I. O atendimento integral e a participação da 
comunidade são parte das diretrizes 
organizativas do SUS. 

11. A Constituição veda expressamente a 
participação direta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no país, 
porém permite a participação indireta. 

11 1. Uma das atribuições do SUS é incrementar, em 
sua área de atuação, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I e 11 1. 

B) I. 

C) 111. 

O) l ell. 

E) 11. 

CQue&ão32)~-----------------------

A organização dos serviços de saúde em níveis de 
atenção diferenciados, de forma a garantir o acesso 
conforme a complexidade requerida para cada caso, 
diz respeito ao princípio da: 

A) descentralização. 

B) universalidade. 

C) regionalização. 

O) integral idade. 

E) hierarquização. 

C Questão 33 )~------------------------

De acordo com a Lei n° 8.080/1990, os recursos 
financeiros do Sistema Único de Saúde devem ser 
depositados em conta especial , em cada esfera de 
sua atuação, e movimentados sob a fiscalização do 
respectivo: 

A) conselho de auditoria. 

B) sindicato de saúde. 

C) conselho de saúde. 

O) comitê intergestor. 

E) ministério público. 

C Questão 34 )~----------------------

Diante de um caso suspeito de febre amarela é 
correto afirmar que a notificação compulsória deve 
ser realizada: 

A) prioritariamente pelo médico assistente. 

B) apenas após a confirmação laboratorial. 

C) exclusivamente pelo enfermeiro. 

O) em até 7 dias. 

E) em até 24 horas. 

C Questão 35 )~----------------------

Com base na história natural e prevenção de 
doenças, analise as afirmativas a seguir. 

I. A prevenção primária se faz com a intercepção 
dos fatores pré-patogênicos, sendo uma de suas 
formas a promoção da saúde. 

11. Segundo Leavel & Clark são estágios do período 
de patogênese a interação estímulo-hospedeiro 
e a doença precoce discernível. 

11 1. O isolamento de um paciente para evitar a 
propagação de uma doença é um exemplo de 
prevenção terciária. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I. 

B) ll el ll . 

C) l e ll . 

O) 11 1. 

E) 11. 

---------------@)---------------



C Questão 36 )~-o------------

Considerando as disposições da Lei n° 8.142/1990, 
assinale a alternativa correta. 

A) As vagas nos Conselhos de Saúde devem ser 
distribuídas de forma igual para todos os 
seguimentos. 

B) A Conferência de Saúde deve se reunir a cada 
dois anos. 

C) Os Municípios podem estabelecer consórcio 
para execução de ações e serviços de saúde. 

O) O Conselho de Saúde é um órgão de caráter 
temporário e consultivo. 

E) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não 
podem ser alocados como despesas de custeio 
do Ministério da Saúde. 

C Questão 37 )~-o------------

Assinale a alternativa que corresponde as 
atribuições de todos os membros das equipes que 
atuam na atenção básica. 

A) Desenvolver gestão participativa e estimular a 
participação dos usuários no controle social. 

B) Participar do proces.so de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe. 

C) Indicar a necessidade de internação hospitalar 
ou domiciliar. 

O) Realizar consultas clínicas e atividades de 
grupos na UBS. 

E) Realizar estratificação de risco e elaborar plano 
de cuidados. 

C Questão 38 )~-o------------

APortaria n° 2.436, de 21 de setembro de 2017, como 
forma de ampliar o acesso e a resolutividade das 
equipes, recomenda uma população adscrita por 
equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família de: 

A) 3.000 a 4.500 pessoas. 

B) 1.000 a 1.500 pessoas. 

C) 500 a 1.000 pessoas. 

O) 1.500 a 2.000 pessoas. 

E) 2.000 a 3.500 pessoas. 

C Questão 39 )~-o------------

Uma das funções da Norma Operacional da 
Assistência à Saúde-NOAS-SUS 01/2002 foi: 

A) definir as portas de entrada para atendimento no 
sus. 

B) estabelecer os parâmetros de funcionamento 
dos Conselhos de Saúde. 

C) regulamentar os critérios de financiamento 
previstos na Lei n° 8.142/1990. 

O) ampliar a responsabilidade dos municípios na 
Atenção Básica. 

E) instituir as comissões intergestores bipartite e 
tripartite. 

C Questão 40 )~-o------------

As variações no comportamento de uma doença, 
observadas em longo período de tempo, geralmente 
1 O anos ou mais, são denominadas: 

A) variação cíclica. 

B) tendência secular. 

C) alteração endêmica. 

O) variação sazonal. 

E) flutuação periódica. 

C Questão 41 )~-o------------

A doença viral, infecciosa aguda, potencialmente 
grave, transmissível, extremamente contagiosa e 
bastante comum na infância e que provoca uma 
vasculite generalizada, responsável pelo 
aparecimento das diversas manifestações clínicas, é: 

A) coqueluxe. 

B) meningite meningocócica. 

C) doenças diarreicas agudas. 

O) sarampo. 

E) febre tifo ide. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 42 )~-o------------

A vacina trfplice vira I protege contra quais doenças? 

A) Varicela, sarampo e rubéola. 

B) Sarampo, caxumba e rubéola. 

C) Sarampo, poliomielite e caxumba. 

O) Difteria, tétano e coqueluche. 

E) Varicela, rubéola e coqueluche. 

CQue&ão43)~-o-------------

Qual doença deve ter todos os casos suspeitos 
notificados imediatamente à Secretaria Municipal de 
Saúde, seguindo o fluxo definido pelo nível estadual? 

A) Rubéola. 

B) Tracoma. 

C) Varicela. 

O) Caxumba. 

E) Febre tifo ide. 

C Questão 44 ) 

A frequência respiratória é um importante fator a ser 
avaliado durante o exame físico, pois através do 
mesmo é possível verificar a ocorrência de uma 
doença, de uma piora ou melhora do quadro. Sendo 
importante reconhecer padrões respiratórios 
alterados. Sabendo disso, marque a alternativa que 
corresponde a respiração de Cheyne- Stokes. 

A) Intervalos regulares entre inspiração e expiração, 
movimentos simétricos, ausência de esforço e 
ruídos. 

B) Períodos de respiração profunda e rápida, 
seguidos de períodos de apneia; regular. 

C) Frequência e profundidade aumentada. 

O) Respiração com profundidade e frequência 
variada, seguidas de períodos de apneia; 
irregular. 

E) Frequência e profundidade .. 

C Questão 45 )~-o------------

Com a palpação profunda do abdome é possíven 
verificar a existência de um apêndice inflamado 
através da Prova de: 

A) Murphy 

B) Giordano 

C) Romberg 

O) Blumberg 

E) Piparote 

C Questão 46 ) 

Os artigos que entram em contato com mucosa e pele 
não íntegra do paciente ou com mucosas íntegras 
são classificados como: 

A) acríticos. 

B) super-críticos. 

C) semi-críticos. 

O) críticos. 

E) não-críticos. 

--------------------------------(@0--------------------------------



C Questão 47 )l-------------

0 estudo de Coorte é um importante instrumento para 
estudo epidemiológico. Sabendo disso, marque a 
alternativa que apresenta o estudo de Coorte. 

A) É também chamado de estudo de incidência, de 
seguimento, prospectivos ou longitudinais. De 
um modo geral, envolvem a observação de um 
grande número de indivíduos durante um período 
de tempo geralmente prolongado. Tem como 
grande vantagem permitir aos pesquisadores a 
observação da sequência temporal de eventos. 

B) É o desenho mais apropriado para testar 
hipferência por processos aleatórios, sem a 
interferência de investigados e investigadores. 

C) É um estudo analítico, isto é, investiga uma 
hipótese quanto a existência de associação entre 
exposição a um fator e desfecho de interesse 
para o estudo, em geral uma doença. Inicia-se 
com a identificação de um grupo de casos, 
indivíduos que apresentam um desfecho 
específico, e um grupo de controles, constituído 
por pessoas que não apresentam esse desfecho. 

O) É o estudo que procura descrever padrões de 
doença na população ou testar hipóteses 
relacionadas com o processo saúde/doença. 
Fornece uma descrição instantânea na 
experiência do processo saúde/doença, que em 
geral é dinâmica e evolutiva no tempo. 

E) É o estudo que pretende estimar dimensão, 
magnitude ou extensão de uma ou mais 
enfermidades, ou outro estado ou situação de 
interesse no processo saúde/doença em uma 
população, delineando um diagnóstico da 
situação de saúde de uma população. 

C Questão 48 )~-------------

0 termo hiperbilirrubinemia refere-se a uma 
quantidade excessiva de bilirrubina acumulada no 
sangue, caracterizando-se por icterícia, uma 
coloração amarelada da pele, esclera e unhas. A 
hiperbilirrubinemia é um achado comum nos recém
nascidos e, na maioria das vezes, é relativamente 
benigno. Todavia, em determinados casos pode 
indicar um estado patológico, podendo afetar 
principalmente um órgão. Sabendo disso, marque a 
alternativa que apresenta às células do corpo 
humano, em que a bilirrubina não conjugada é 
altamente tóxica. 

A) Ilhotas de Langerhans. 

B) Neurônios. 

C) Células epiteliais dos rins. 

O) Células epiteliais do intestino delgado. 

E) Hepatócitos. 

C Questão 49 )1-------------
Segundo as normas básicas para alojamento 
conjunto aprovadas pelo Ministério da Saúde, todo 
binômio mãe-filho, com características específicas, 
deve permanecer em alojamento conjunto até alta 
hospitalar. Marque a alternativa que apresenta uma 
das características que permite a permanência do 
filho com a mãe no alojamento. 

A) RN com apgar de 1 a 3 no primeiro minuto de 
vida. 

B) RN com menos de 35 semanas de gestação. 

C) RN com menos de 2000 gramas ao nascer. 

O) RN com apgar menor que seis no quinto minuto 
devida. 

E) RN com apgar maior que seis no quinto minuto de 
vida. 

-----------------------------QD-----------------------------



C Questão 50 )~-o-------------

0 Nitroprussiato de sódio é um agente redutor de 
pressão extremamente poderoso e eficaz, que age 
como vasodilatador potente nos sistemas arterial e 
venoso, bastante utilizado nas urgências e 
emergências hipertensivas. Com relação ao 
conhecimento sobre essa droga , marque a 
alternativa que apresenta a situação em que o 
Nitroprussiato de sódio deve ser evitado. 

A) Em casos de taquicardia reflexa e taquiarritmias. 

B) Em casos de insuficiência cardíaca aguda com 
disfunção sistólica. 

C) Em gestantes por causa da capacidade de 
atravessar a placenta e causar efeitos tóxicos no 
feto. 

O) Em caso de dissecção da aorta. 

E) Em caso de isquemia miocárdica. 

CQue&ão51)~-o-------------

A cricotireotomia, como alternativa para a 
traqueostomia, é a via aérea cirúrgica inicial de 
escolha para pacientes com: 

A) choque cardiogênico refratário. 

B) síndrome de desconforto respiratório. 

C) insuficiência respiratória hipóxica. 

O) falência da via aérea. 

E) insuficiência respiratória grave. 

C Questão 52 )~-o------------

Um dos eixos centrais do Atendimento Domiciliar 
(AO) é a "desospitalização". Proporciona celeridade 
no processo de alta hospitalar com cuidado 
continuado no domicílio. Para o paciente ser atendido 
pelo serviço de AO a equipe de saúde precisa 
identificar a necessidade do paciente e classificar em 
qual nível de complexidade ele se enquadra 
(AD1/AD2/AD3). Sabendo disso, marque a opção 
que apresenta uma característica dos pacientes 
classificados na modalidadeAD1 . 

A) Pacientes que necessitam de cu idados com 
maior complexidade, e maiorfrequência. 

B) Pacientes que necessitam, de pelo menos, uma 
visita por semana. 

C) Pacientes que necessitam de, maior frequência 
de cuidado , recursos de saúde e 
acompanhamento contínuo, até estabil ização do 
quadro. 

O) Pacientes que fazem uso de equipamentos e/ou 
procedimentos especiais. 

E) Pacientes que possuem problemas de saúde 
controlados/compensados com algum grau de 
dependência para as atividades da vida diária. 

C Questão 53 )~-o------------

A Resolução do Cofen n° 564/2017, aprova o novo 
código de ética dos profissionais de enfermagem. 
Com relação ao Capítulo IV das infrações e 
penal idades, artigo 112, é considerada como uma 
circunstância atenuante: 

A) realizar atos sob coação e/ou intimidação ou 
grave ameaça. 

B) facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a 
impunidade ou a vantagem de outra infração. 

C) causar danos irreparáveis. 

O) cometer a infração por motivo fútil ou torpe. 

E) cometer infração dolosamente. 

--------------------------------~--------------------------------



C Questão 54 )~-o------------

Os nutrientes são os elementos necessários para a 
função normal dos diversos processos corporais. As 
necessidades energéticas são atendidas por uma 
variedade de nutrientes. Os nutrientes que fornecem 
fonte de energia e são essenciais para a síntese de 
tecidos do corpo em crescimento, manutenção e 
reparo, são: 

A) vitaminas. 

B) gorduras. 

C) carboidratos. 

D) minerais. 

E) proteínas. 

C Questão 55 )~-o-------------

0 exame citopatológico é a estratégia mais adotada 
para o rastreamento do colo de útero e por isso é 
importante ter amostras de qualidade. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, o limite máximo de 
amostras insatisfatórias esperado é de 5% do total de 
exames realizados. Sendo muito importante, fazer 
recomendações prévias às mulheres antes da coleta. 
Sabendo disso, marque a alternativa que apresenta 
uma recomendação prévia, dada pelo profissional de 
saúde às pacientes antes da coleta do material 
citopatológ i co. 

A) A realização de exames intravaginais, como 
ultrassonografia, deve ser evitada nas 24 horas 
anteriores à coleta. 

B) É recomendado a utilização de lubrificante antes 
do exame. 

C) O exame pode ser realizado no período 
menstrual, dependendo da necessidade da 
paciente. 

D) A abstinência sexual é recomendada quando não 
são utilizados preservativos, pois os 
espermatozoides comprometem a avaliação 
microscópica. 

E) Deve-se aguardar o quinto dia após o término da 
menstruação para a coleta do exame. 

C Questão 56 )~-o------------

Marque a opção que apresenta a recomendação 
correta para a vacinação contra a febre amarela em 
crianças menores de 13 anos de idade infectadas 
pelo HIV, de acordo com a alteração imunológica e as 
regiões de risco. 

A) Para alteração imunológica moderada e região 
de alto risco a vacina contra febre amarela deve 
ser oferecida. 

B) Para alteração imunológica grave e região de 
baixo risco a vacina contra febre amarela é 
indicada. 

C) Para alteração imunológica ausente e região de 
médio risco não deve ser dada a vacina contra 
febre amarela. 

D) Para alteração imunológica grave e região de alto 
risco a vacina contra febre amarela deve ser 
oferecida. 

E) Para alteração imunológica moderada e região 
de baixo risco a vacina contra febre amarela é 
indicada. 

C Questão 57 )~-o-------------

0 tratamento medicamentoso utiliza diversas classes 
de fármacos selecionados de acordo com a 
necessidade de cada pessoa, com a avaliação da 
presença de comorbidades, lesão em órgãos-alvo, 
história familiar, idade e gravidez. Marque a 
alternativa que apresenta o anti-hipertensivo, da 
classe dos diuréticos (de alça). 

A) Hidroclorotiazida. 

B) Furosemida. 

C) Nifedipino. 

D) Carvedilol. 

E) Atenolol. 

C Questão 58 )~-o------------

Qual opção apresenta as vacinas que não podem ser 
aplicadas simultaneamente? 

A) Febre amarela, tríplice viral, contra varicela e 
tetra vira I. 

B) Tríplice viral , vacina oral de rotavírus humano, 
tetra vira I e meningocócica. 

C) Tetra viral, poliomielite, pneumocócica e hepatite 
B. 

D) Tríplice bacteriana, meningocócica e 
pentavalente. 

E) Tríplice bacteriana, febre amarela, hepatite A e 
pneumocócica. 

--------------------------------(@)--------------------------------



C Questão 59 )~-o------------

Quais são os sinais clínicos presentes na doença de 
Paget, um tumor raro que apresenta 0,5% a 4% das 
patologias malignas da mama? 

A) No infcio apresenta saída de secreção pelo 
mamilo, coloração avermelhada da pele da 
mama e um nódulo, geralmente indolor, duro e 
irregular, prurido e dor na região toda da mama. 

B) No início pode apresentar edema cutâneo 
semelhante à casca de laranja e secreção leitosa 
pelo mamilo. 

C) Retração cutânea, dor ou inversão do mamilo e 
saída de secreção leitosa pelo mamilo. 

O) Prurido no complexo areolopapilar. No início 
apresenta eritema e espessamento cutâneo, 
evoluindo para uma erosão cutânea 
eczematoide ou exsudativa. 

E) Prurido e dor na região toda da mama, edema 
cutâneo semelhante .à casca de laranja e um 
nódulo, geralmente indolor, duro e irregular. 

C Questão 60 )~-o------------

Um exame utilizado para detecção de Diabetes 
Mellitus é o TTG-75g, em que o paciente recebe uma 
carga de 75g de glicose, em jejum e a glicemia é 
medida antes e 120 minutos após a ingestão. 
Sabendo disso, marque a alternativa que apresenta o 
valor de glicemia indicativo de diabetes duas horas 
pós- sobrecarga. 

A) Valor maior ou igual a 200 mg/dl. 

B) Valor entre 11 O e 125 mg/dl. 

C) Valor entre 140 e 200 mg/dl. 

O) Valor maior ou igual a 126 mg/dl. 

E) Valor menor que 140 mg/dl. 

--------------------------------C8D--------------------------------
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