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PROVA OBJETIVA 

 
▪ Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões objetivas. 

▪ Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas. 

▪ Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 

problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno. 

▪ Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta. 

▪ Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu. 

▪ A duração da prova é de 2 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 

▪ Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorrida 1 hora do início da prova. 

▪ Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles 

entregue sua prova, assinando termo respectivo. 

▪ Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno. 

▪ Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas. 

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO 

Nome do candidato 



 
 
 

QUESTÕES 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1º Assinale a alternativa que indica 
corretamente o núcleo do sujeito 
sublinhado no trecho a seguir: “A 
quantidade de casos e de pessoas 
mortas por conta da doença trouxe à 
tona a importância de se ter uma rede de 
saúde bem preparada”. 
 
a) Quantidade 

b) Pessoas 

c) Mortas 

d) Doenças 

 
 
2º Analise as orações: 

I - Embora tivesse dinheiro, era uma 
pessoa muito agradável. 

II- À medida que estudo, descubro que não 
sei de nada. 

III- Como tinha previsto, não durou muito 
aquele relacionamento. 

A sequência correta quanto à oração 
subordinada adverbial é: 

a) Condicional, causal, conformativa. 
b) Concessiva, condicional, conformativa. 
c) Concessiva, proporcional, 

conformativa. 
d) Proporcional, consecutiva, temporal. 

 

 
3º UM PIROMANÍACO DESTRÓI UM 
MARCO  

A sanha de um piromaníaco deixou a 
população coreana consternada na 
semana passada. Um homem de 69 anos, 
identificado apenas pelo nome de Chae, 
ateou fogo ao histórico portão 
Namdaemun, em Seul. Construído no 
século XIV, o portão era o principal 
monumento histórico do país. Durante 
séculos, marcou a entrada da cidade, 

circundada por muros. A estrutura do 
portão, de madeira, não resistiu às chamas 
e ruiu completamente. Chae confessou o 
crime e disse ter agido em retaliação pela 
baixa indenização que recebera da 
Prefeitura por um terreno. As autoridades 
coreanas planejam reconstruir o portal. Os 
trabalhos devem durar três anos e custar 
cerca de US$24 milhões. Em 2006, Chae 
já havia sido preso por incendiar uma parte 
do Palácio Real.  
 
(Revista Época, 18 de fevereiro de 2008. 
pág. 16) 
 

O processo de formação da palavra 
“Piromaníaco” é: 

a) Derivação prefixal 

b) Composição por aglutinação 

c) Composição por justaposição 

d) Hibridismo 

 

4º Durante uma Copa do Mundo, foi 
veiculada, em programa esportivo de 
uma emissora de TV, a notícia de que 
um apostador inglês acertou o 
resultado de uma partida, porque 
seguiu os prognósticos de seu burro de 
estimação. Um dos comentaristas fez, 
então, a seguinte observação: 
 

"Já vi muito comentarista burro, mas 
burro comentarista é a primeira vez." 
 
Percebe-se que a classe gramatical das 
palavras se altera em função da ordem 
que elas assumem na expressão. 
Assinale a alternativa em que isso não 
ocorre:  
 
a) Obra grandiosa 

b) Jovem estudante 

c) Brasileiro trabalhador 

d) Velho chinês 



 
 

 

5º  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O demonstrativo ISSO (l. 9) se refere: 

 

a) A todo o enunciado anterior. 

b) Ao fato de Carlos Penha Filho não ter pertencido oficialmente a nenhuma geração. 

c) Ao fato de o poeta pernambucano ter ficado entre três gerações. 

d) À não emigração do poeta Carlos Pena Filho. 

 

 
 



 
 
 

QUESTÕES 
SUS 

 
 
6º Constituem diretrizes do SUS: 

a) Liberdade, igualdade e fraternidade. 

b) Acolhimento, farmácia e 

medicamentos. 

c) Universalidade, integralidade e 

equidade. 

d) Igualdade, epidemiologia e 

universalidade. 

Descentralização, atendimento integral 

e participação da comunidade 

 

7º O Princípio do SUS, que é entendido 
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, é: 

a) Universalidade. 

b) Direito a Informação. 

c) Integralidade 

d) Equidade. 

 

8º O Sistema Único de Saúde é formado 
pelo conjunto de ações e serviços de 
saúde prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público.  

Analise as diretrizes a seguir.  

I. Universal, permitindo o acesso irrestrito a 
todos os brasileiros;  

II. Integral, oferecendo todos os tipos de 
serviços, voltados à promoção da saúde, 

prevenção de doenças, tratamento e 
reabilitação;  

III. Descentralizado, com ênfase na gestão 
municipal (local);  

IV. Com participação e controle da 
comunidade;  

São diretrizes do Sistema Único de 
Saúde 

a) I e II, apenas. 

b) I e IV, apenas. 

c) II e III, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

 

9º A Lei nº 8.080/90 trata das condições 
para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e 
o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras 
providências. 

De acordo com tal lei, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) é constituído pelo 
conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições 

a) públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e 

indireta, sendo vedada a participação 

da iniciativa privada no SUS, ainda que 

em caráter complementar. 

b) públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público, sendo que a iniciativa 

privada poderá participar do SUS em 

caráter complementar. 



 
c) públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta, 

excluídas as instituições de controle de 

qualidade, pesquisa e produção de 

insumos, medicamentos, inclusive de 

sangue e hemoderivados, e de 

equipamentos para saúde. 

d) privadas e públicas federais, estaduais 

e municipais, da Administração direta e 

indireta, excluídas as instituições de 

controle de qualidade, pesquisa e 

produção de insumos, medicamentos, 

inclusive de sangue e hemoderivados, 

e de equipamentos para saúde. 

 

10º Qual é a estratégia que vem sendo 
usada pelo Ministério da Saúde para 
superar a fragmentação da atenção e da 
gestão nas Regiões de Saúde? 

a) Estruturação de redes de atenção à 

saúde. 

b) Elaboração de planejamento no nível 

municipal. 

c) Reorganização do modelo de atenção. 

d) Definição da atenção básica como 

porta de entrada no sistema. 

 
 

QUESTÕES 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11º À luz da Política Nacional de 

Humanização (PNH) em saúde, assinale 

a alternativa correta. 

a) A gestão de conflitos gerados pela 

inclusão das diferenças independe das 

orientações da PNH. 

b) A preocupação do gestor de incluir 

os trabalhadores nos processos 

administrativos é secundária. 

c) É direito do usuário do serviço de 

saúde decidir sobre compartilhar ou não 

seu estado de saúde com seu círculo 

social. 

d) A PNH prescinde de uma vertente 

formativa, pois entende que a 

humanização é natural ao profis 

 

12º Assinale a opção que indica o 

marca-passo natural do coração, por 

ajustar a frequência do batimento 

cardíaco.  

a) Nó sinoatrial. 

b) Nó atrioventricular.  

c) Fascículo sinoatrial.  

d) Fascículo atrioventricular. 

 

13º O uso de betabloqueadores é 

contraindicado em pacientes com: 

 

a) Classe Killip I.  

b) Histórico de asma.  

c) Frequência cardíaca > 60 bpm.  

d) Pressão sistólica > 100 mmHg. 

 

 

14º Assinale a opção que apresenta as 

vias de acesso mais utilizadas em um 

cateterismo cardíaco. 

 



 
a) Subclávia, jugular e ulnar. 

Braquial, jugular e radial.  

b) Femoral, radial e braquial.  

c) Radial, subclávia e femoral.  

 

15º Quando a prova de estresse de uma 

cintilografia do miocárdio for realizada 

por meio de estresse farmacológico 

com Dipiridamol, a droga usada para 

reverter os efeitos adversos desse 

fármaco é a: 

 

a) Adenosina.  

b) Aminofilina.  

c) Dobutamina.  

d) Verapamil.  

 

16º O procedimento no qual um cateter 

com balão na extremidade é introduzido 

para abrir os vasos coronários 

bloqueados e resolver a isquemia, é 

denominado: 

 

a) Aterectomia.  

b) Cinecoronariografia. 

c) Bypass cardiopulmonar percutâneo. 

Aangioplastia transluminal percutânea.  

 

17º Na montagem de uma mesa 

cirúrgica básica com quatro 

quadrantes, o primeiro e o segundo 

quadrante devem conter, 

respectivamente, instrumentos e 

materiais para: 

 

a) Diérese e exérese.  

b) Hemostasia e síntese.  

c) Exérese e preensão.  

d) Diérese e hemostasia. 

 

18º Um fator de risco para 

nefrotoxidade, em pacientes 

submetidos à angiografia cardíaca com 

contraste iodado, é o valor da creatinina 

sérica maior que: 

 

a) 0,5 mg/dL.  

b) 1,0 mg/dL. 

c) 1,5 mg/dL. 

d) 1,3 mg/dL.  

 

19º Um paciente internado foi 

submetido a procedimento para 

colocação de Balão Intra-Aórtico (BIA). 

Sobre esse procedimento, assinale a 

afirmativa correta.  

a) Um dos cuidados com o paciente com 

BIA é garantir que a perna em que está 

inserido o cateter, não seja fletida.  

b) O objetivo primário desse cateter é a 

redução da pós-carga durante a 

diástole. 

c) O procedimento é indicado na 

insuficiência aórtica grave, no 

aneurisma de aorta e em 

coágulopatias. 

d) O objetivo secundário do procedimento 

é o aumento da perfusão coronariana 

durante a sístole.  

 

 

 

 



 
20º Assinale a opção que indica uma 

função privativa do enfermeiro. 

a) Deve participar da elaboração, 

execução e avaliação dos planos 

assistenciais de saúde.  

b) Deve planejar, organizar, coordenar, 

executar e avaliar os serviços da 

assistência de Enfermagem.  

c) Deve participação em projetos de 

construção ou reforma de unidades de 

internação.  

d) Deve prever e controlar a infecção 

hospitalar, inclusive como membro das 

respectivas comissões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


