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Instrução: As questões 01 a 07 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Para um grande número de experimentos essenciais 

na condução de pesquisas voltadas _________ saúde 
humana, não há hoje alternativas reais, eficientes, 
_________ chamadas cobaias. No furor legiferante 
que começa a se manifestar no Brasil contra o uso de 
animais de laboratório em experiências científicas, 
sobra uma boa dose de demagogia. Tomemos o caso 
do Rio de Janeiro, por exemplo: _________ ser 
cumprida à risca a lei municipal que desde o final de 
dezembro tornou ilegal esse uso, logo veríamos uma 
obstrução sem precedentes de parte significativa da 
pesquisa ali realizada por algumas das mais importantes 
instituições científicas do país. O vereador e ator 
Cláudio Cavalcanti, proponente da lei, a justificou nos 
seguintes termos: “Um ser humano que tortura seres 
dominados e incapazes de se defender, seres que gritam 
e choram de dor, – seja esse ser um pesquisador ou 
um psicopata – representa o rebotalho da Criação”. 

A comunidade acadêmica carioca, que não tem por 
que identificar suas práticas profissionais com tortura 
nem tampouco por que aceitar a absurda carapuça de 
rebotalho de qualquer natureza, claro, reagiu com 
firmeza. E decidiu mobilizar os deputados federais do 
estado para ajudar a aprovar um projeto de lei que 
estabelece normas para a utilização criteriosa de ani-
mais em experimentação, em tramitação no Congresso 
_________ 12 anos. Mais, resolveu continuar traba-
lhando com animais de laboratório cujos protocolos 
foram aprovados pelos comitês de ética das institui-
ções de pesquisa.  

O conhecimento dos fatos amplia a riqueza e a 
justeza do debate. Num cenário em que é grande o 
risco de irracionalidade exacerbada nas discussões, a 
reportagem de capa desta edição de Pesquisa FAPESP 
ressitua com inteira serenidade e competência o 
tema do uso de animais em experiências científicas, 
sua evolução, desdobramentos e o porquê de eles 
serem hoje imprescindíveis ao avanço do 
conhecimento. É ainda na primeira página que o texto 
informa: “A interrupção do uso de animais geraria 
prejuízos imediatos com repercussão nacional, como 
a falta de vacinas, inclusive a de febre amarela. O 
controle de qualidade dos lotes de vacinas fabricados 
no Rio pela Fiocruz é feito por meio de animais de 
laboratório. A inoculação em camundongos atesta a 
qualidade dos antígenos antes que eles sejam aplicados 
nas pessoas. Sem poder usar roedores, a distribuição 
de vacinas como a de hepatite B, raiva, meningite e 
BCG teria de ser interrompida por falta de segurança”. 

 
Adaptado de: MOURA, M. Escolhas óbvias, Pesquisa FAPESP, 
Edição 144, fevereiro 2008, p. 07. 

 
 
 
 
 
 
 
 

01. Assinale a alternativa que preenche adequadamente 
as lacunas das linhas 02, 04, 08 e 27, respectivamente. 

 
(A) à – às – a – há 
(B) a – as – a – a 
(C) à – às – a – a 
(D) a – as – à – a 
(E) à – as – a – há 
 

02. Segundo o texto, 
 

(A) cientistas do Rio de Janeiro não estão dispostos a 
obedecer na íntegra lei que proíbe o uso de 
cobaias desde o final de dezembro. 

(B) práticas de laboratório que reduzem a utilização 
de animais na experimentação estão sendo 
introduzidas no Brasil.  

(C) o debate sobre o uso de cobaias é inútil, já que o 
sacrifício destes animais é necessário ao avanço 
das pesquisas. 

(D) são repletas de demagogia as manifestações 
contrárias ao emprego de cobaias em 
laboratórios. 

(E) na experimentação científica, a tortura de animais 
é um mal necessário. 

 

03. Assinale a alternativa que apresenta uma 
possibilidade de reescrita adequada do trecho Sem 
poder usar (l. 47), do último período do texto. 

 

(A) Caso não pudessem usar 

(B) Não sendo permitido o uso de  

(C) Como não é possível usar  

(D) A despeito da possibilidade do uso de  

(E) Em que pese não se usarem  
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04. Considere as seguintes afirmações acerca do emprego 
de artigos. 
 
I – Se o artigo uma fosse suprimido na expressão 

uma boa dose de demagogia (l. 07), não 
haveria alteração de significado na frase. 

II – Se fossem suprimidas as duas ocorrências do 
artigo indefinido um na seqüência seja esse ser 
um pesquisador ou um psicopata (l. 17-18), 
as palavras pesquisador e psicopata poderiam 
ser classificadas como adjetivos. 

III – Se o artigo os fosse suprimido na expressão os 
deputados federais do estado (l. 23-24), não 
haveria alteração de significado da expressão. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) I, II e III. 

 

05. Em apenas uma das alternativas abaixo, a palavra 
que NÃO tem a função de pronome no trecho em 
que se encontra. Assinale-a. 
 
(A) No furor legiferante que começa a se 

manifestar no Brasil (l. 04-05) 
(B) seres que gritam e choram de dor (l. 16-17) 
(C) um projeto de lei que estabelece normas 

(l. 24-25) 
(D) Num cenário em que é grande o risco de 

irracionalidade (l. 32-33) 
(E) É ainda na primeira página que o texto 

informa (l. 39) 
 

06. Abaixo, são propostas algumas alterações para o 
período que se inicia na linha 32. 
 
I – deslocamento da palavra exacerbada (l. 33) para 

antes de irracionalidade 
II – inserção do pronome seus antes de 

desdobramentos (l. 37). 
III – substituição de de eles (l. 37) por deles 
IV – substituição de eles (l. 37) por as cobaias 
 
Quais delas manteriam a correção e o significado do 
período? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas I, II e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

 
 
 
 
 
 

07. Considere as seguintes afirmações sobre o período A 
comunidade acadêmica carioca, que não tem 
por que identificar suas práticas profissionais 
com tortura nem tampouco por que aceitar a 
absurda carapuça de rebotalho de qualquer 
natureza, claro, reagiu com firmeza (l. 19-23). 
 
I - A palavra claro poderia ser deslocada para o início 

do período sem acarretar alteração do sentido e 
da correção do período. 

II - As vírgulas, tanto a precedente quanto a seguinte 
à palavra claro, deveriam ser suprimidas pois 
separam o sujeito do predicado da oração 
principal do período. 

III - A palavra claro poderia ser suprimida sem prejuízo 
à correção do período. 

IV - No contexto em que se encontra, a palavra claro 
tem função adverbial e poderia ser substituída por 
claramente. 

 
Quais estão corretas? 
 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 
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Instrução: As questões 08 a 15 referem-se ao texto 
abaixo. 

 
Primeiro veio a modernidade, com a valorização do 

indivíduo e do mercado e a confiança no progresso 
pela ciência. Tradição e fé foram banidas pelo pensa-
mento iluminista em nome de um futuro promissor 
que nunca chegou. Em vez de bem-estar generalizado 
e felicidade mundial, a modernidade trouxe cidades 
_________, miséria, poluição, desemprego e stress. A 
confiança no futuro caiu por terra e foi substituída, na 
segunda metade do século XX, por um _________ 
sem ilusões. Planos de carreira, projetos de família e 
toda atitude que _________ a uma escalada racional 
rumo ao porvir foram substituídos pelo culto ao 
presente. O ocaso das ideologias e a pulverização das 
religiões, a partir dos anos 70, trouxeram a certeza de 
que os tempos vindouros não seriam as maravilhas 
prometidas. A geração do desbunde interpretou esse 
sentimento de maneira festiva, com a revolução sexual 
e de comportamento. Essa fase, chamada pós-
modernidade, também já acabou. Foi substituída por 
uma nova era, na qual a festa cedeu espaço à tensão. 
Para o filósofo francês Gilles Lipovetsky, abriram-se as 
portas da hipermodernidade.  

“De fato, a pós-modernidade nunca existiu. O termo 
implica fim da modernidade, mas ela nunca acabou. 
Entre 1970 e 1990, houve apenas um breve período 
de redução das pressões sociais. Mas elas reapareceram 
ainda mais fortes”, diz. “No momento em que triunfam a 
tecnologia genética e a globalização liberal, o rótulo 
pós-moderno já ganhou rugas. Aliás, tínhamos uma 
modernidade limitada e hoje temos uma modernidade 
consumada, uma segunda modernidade a que chamo 
hiper.” Segundo ele, os três elementos centrais da 
primeira modernidade – o individualismo, o cientifi-
cismo e o mercado – estão no auge. A globalização e 
o fim das grandes ideologias produziram um individua-
lismo sem precedentes: daí o fenômeno da moda e do 
consumo de luxo, responsáveis pela aquisição de 
identidade numa época em que ela já não é deter-
minada pela posição política ou religiosa. O cientifi-
cismo inaugurado no Iluminismo é pequeno quando 
comparado ao hipercientificismo atual, capaz de con-
trolar o nascimento, o envelhecimento, a alimentação, 
a beleza e a morte – _________ artificial, clones, 
transgênicos, cosméticos e vacinas são os sintomas. 

 
Adaptado de: VANNUCHI, Camilo. A sociedade do excesso. 
ISTOÉ independente. 18/08/2004. 
http://www.terra.com.br/istoe/1819/comportamento/1819_
sociedade_do_excesso.htm 

 

08. Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente as lacunas das linhas 07, 09, 11 e 43. 

 
(A) inchadas - hedonismo - vizasse - inseminação 
(B) inxadas - hedonismo - visasse - insseminação 
(C) inchadas - edonismo - vizasse - inseminação 
(D) inchadas - hedonismo - visasse - inseminação 
(E) inxadas - edonismo - visasse - insseminação 

09. A seguir são apresentadas substituições de nexos do 
texto.  Assinale a alternativa em que essa substituição 
mostra-se adequada e correta do ponto de vista das 
normas gramaticais, sem prejuízo das idéias veiculadas 
pelo texto. 

 
(A) na qual (l. 20) por onde 
(B) Aliás (l. 29) por Por isso 
(C) e (l. 30) por ao passo que 
(D) em que (l. 38) por a qual 
(E) quando (l. 40) por ainda que 

 

10. Abaixo são feitas algumas afirmações acerca de idéias 
veiculadas pelo texto. 

 
I - A identidade dos indivíduos, hoje, não é mais 

definida ideologicamente. 

II - Nos tempos atuais, vivemos a fase mais completa 
da pós-modernidade. 

III - O fenômeno da moda e do consumo de luxo é 
conseqüência do individualismo. 

 
Quais são verdadeiras? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

11. Assinale a alternativa que contém uma palavra 
acentuada pela mesma regra de substituída (l. 08). 

 
(A) indivíduo (l. 02) 
(B) família (l. 10) 
(C) aliás (l. 29) 
(D) daí (l. 36) 
(E) cosméticos (l. 44) 

 

12. Se suprimirmos o trecho e a pulverização das 
religiões (l. 13-14) da frase em que está inserido, 
quantos vocábulos terão de sofrer ajuste de 
concordância obrigatoriamente? 

 
(A) Nenhum. 
(B) Um. 
(C) Dois. 
(D) Três. 
(E) Quatro. 
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13. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso), no que se refere aos processos de formação 
de palavras. 
 
(  ) O vocábulo bem-estar (l. 05) pode ser 

identificado como composto por justaposição. 
(  ) Os vocábulos interpretou (l. 16), reapareceram 

(l. 26) e transgênicos (l. 44) são todos 
prefixados. 

(  ) Qualquer prefixo pode ser empregado separado 
de sua base, como ocorre com hiper (l. 32), 
sem prejuízo de sentido. 

(  ) O sufixo -ismo, presente nos vocábulos 
individualismo (l. 35-36) e cientificismo (l. 
39-40), forma substantivos a partir de adjetivos. 

(  ) Se retirarmos o prefixo do vocábulo 
envelhecimento (l. 42), o resultado será uma 
palavra bem-formada em português. 

 
A seqüência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 
 
(A) V - F - F - V – F. 
(B) F - V - V - F – V. 
(C) V - F - V - V – F. 
(D) V - F - V - F – F. 
(E) F - F - V - F – F. 
 

14. Assinale a alternativa que apresenta um contexto em 
que a retirada da vírgula produz alteração no sentido 
da frase em que se insere, apesar de não constituir 
erro gramatical. 
 
(A) Depois de miséria (l. 07). 
(B) Depois de pós-modernidade (l. 18-19). 
(C) Depois de Gilles Lipovetsky (l. 21). 
(D) Depois de consumada (l. 31). 
(E) Depois de artificial (l. 43). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. A seguir são apresentados pares de orações do texto, 
separadas por uma barra inclinada, classificados 
quanto à relação sintática estabelecida entre elas. 
 
I - Tradição e fé foram banidas pelo 

pensamento iluminista em nome de um 
futuro promissor / que nunca chegou. (l. 03-
05) - relação de coordenação 

II - O ocaso das ideologias e a pulverização das 
religiões, a partir dos anos 70, trouxeram a 
certeza / de que os tempos vindouros não 
seriam as maravilhas prometidas. (l. 13-16) - 
relação de subordinação 

III - O termo implica fim da modernidade, / mas 
ela nunca acabou. (l. 23-24) - relação de 
coordenação 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas II. 
(C) Apenas III. 
(D) Apenas I e II. 
(E) Apenas II e III. 

 

Instrução: As questões 16 a 20 referem-se à Lei nº 
8112/90. 

 

16. São formas de provimento de cargo público: 
 

(A) promoção, readaptação e recondução. 
(B) reversão, transferência e reintegração. 
(C) nomeação, promoção, ascensão e aproveitamento. 
(D) ascensão, aproveitamento e transferência. 
(E) nomeação, reintegração, reversão e transferência. 

 

17. Em relação às vantagens que poderão ser pagas ao 
servidor, considere as afirmações abaixo. 

 
I - Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor 

indenizações, gratificações e adicionais. 

II - As indenizações se incorporam ao vencimento ou 
provento para qualquer efeito. 

III - As vantagens pecuniárias não serão computadas, 
nem acumuladas, para efeito de concessão de 
quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, 
sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 

IV - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao 
vencimento ou provento, excetuando-se os casos 
e condições indicados em lei. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e III. 
(C) Apenas II e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III,IV. 
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18. Quanto às responsabilidades dos servidores, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 
(A) O servidor responde civil, penal e 

administrativamente pelo exercício irregular de 
suas atribuições. 

(B) Tratando-se de dano causado a terceiros, 
responderá o servidor perante a Fazenda Pública, 
em ação regressiva. 

(C) A indenização de prejuízo dolosamente causado 
ao erário somente será liquidada na forma prevista 
no art. 46, na falta de outros bens que assegurem 
a execução do débito pela via judicial. 

(D) A obrigação de reparar o dano estende-se aos 
sucessores e contra eles será integralmente 
executada. 

(E) A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato 
omissivo ou comissivo praticado no desempenho do 
cargo ou função. 

 

19. Em relação à responsabilidade administrativa, assinale 
a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Da sindicância poderá resultar: arquivamento do 

processo; aplicação de penalidade de advertência 
ou suspensão de até 60 (sessenta) dias; instauração 
de processo disciplinar. 

(B) As denúncias sobre irregularidades serão objeto 
de apuração, desde que contenham a identificação 
e o endereço do denunciante e sejam formuladas 
por escrito, confirmada a autenticidade. 

(C) Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar 
a imposição de penalidade de suspensão por mais 
de 30 (trinta) dias, de demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição 
de cargo em comissão, será obrigatória a 
instauração de processo disciplinar. 

(D) O prazo para conclusão da sindicância não excederá 
30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior. 

(E) Quando o fato narrado não configurar evidente 
infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 
arquivada, por falta de objeto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20. Considere as afirmações sobre o exercício do cargo 

pelos servidores públicos sob o regime jurídico da Lei 
8112/90. 

 
I - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições 

do cargo público ou da função de confiança. 
II - É de 30 (trinta) dias o prazo para o servidor 

empossado em cargo público entrar em exercício, 
contados da data da posse. 

III - O servidor será exonerado do cargo ou será 
tornado sem efeito o ato de sua designação para 
função de confiança, se não entrar em exercício 
nos prazos previstos neste artigo, observado o 
disposto no art. 18. 

IV - À autoridade competente do órgão ou entidade 
para onde for nomeado ou designado o servidor 
compete dar-lhe exercício. 

V - O início do exercício de função de confiança 
coincidirá com a data de publicação do ato de 
designação, ainda que o servidor esteja em 
licença ou afastado por qualquer outro motivo 
legal. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas II. 
(B) Apenas II e V. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas I, III, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 
 

21. A evolução das políticas de saúde no Brasil foi 
profundamente marcada pela conjuntura histórica 
brasileira. Tendo em vista esse fato, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - O “Regimento do Físico-mor do Reino”, 

considerada a primeira regulamentação sanitária 
do Brasil, normatizava a revalidação de diplomas 
emitidos em países estrangeiros, a fiscalização de 
boticas, boticários e do comércio de drogas 
medicamentosas. 

II - Na Primeira República, começa um processo de 
organização e implementação do que já se 
poderia chamar de programas de saúde pública, 
tendo como características, no nível administrativo 
nacional, a centralização do poder decisório e a 
imposição coercitiva e policialesca. 

III - A criação do Departamento Nacional de Saúde 
Pública, e, posteriormente, do Ministério da 
Educação e Saúde, ocorreu no período do “Milagre 
Brasileiro”. 

IV - O período desenvolvimentista (1945/1964), 
influenciado por uma ideologia liberal, 
desencadeou o surgimento da corrente curativista 
no setor de saúde. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 
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(C) Apenas I, II e IV. 
(D) Apenas II, III e IV. 
(E) I, II, III e IV. 

22. Considere as atribuições abaixo. 
 

I - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde e participar 
da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. 

II - Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

III - Ordenar a formação de recursos humanos na área 
de saúde. 

IV - Participar da formulação da política e da execução 
das ações de saneamento básico. 

V - Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

 
Quais competem ao Sistema Único de Saúde, nos 
termos da Constituição Brasileira de 1988? 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, IV e V. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I, II, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 

 

23. Quais dos elementos elencados abaixo devem ser 
considerados no planejamento e organização do 
serviço de enfermagem para uma clínica de pronto 
atendimento infantil? 

 
I - a filosofia e os objetivos da instituição 

II - os equipamentos para atendimento de urgências 
pediátricas 

III - o quantitativo de pessoal de enfermagem 
necessário ao atendimento 

IV - a capacitação do corpo clínico 
 

(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas III e IV. 
(D) Apenas I, II e III. 
(E) Apenas I, III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
24. Com relação ao Programa de Agentes Comunitários 

de Saúde, assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação INCORRETA. 

 
(A) O programa visa, essencialmente, a promover 

uma interação mais direta e efetiva entre a 
comunidade e o serviço de saúde local. 

(B) A proposta básica do programa consiste no 
esclarecimento da população sobre cuidados com 
a saúde e seu encaminhamento a postos de 
saúde ou serviços de saúde especializados em 
caso de necessidade que não possa ser suprida 
pelos próprios agentes. 

(C) As equipes atuantes neste programa realizam visitas 
domiciliares eventuais, concentrando suas 
atividades nos postos de saúde, buscando uma 
articulação com as lideranças comunitárias. 

(D) Este programa pressupõe o desenvolvimento de 
atividades educativas junto à comunidade, tais 
como grupos de orientação. 

(E) O programa possibilita o diagnóstico das principais 
carências e necessidades da clientela abrangida. 

 

25. A literatura tem apontado que o enfermeiro é o 
elemento da equipe de saúde que gerencia o cuidado 
prestado ao cliente. Nesse contexto, a liderança surge 
como um dos requisitos para este profissional. Com 
relação à liderança exercida pelo enfermeiro, é 
INCORRETO afirmar que 

 
(A) a liderança requer qualidades individuais, 

organizacionais e grupais que podem ser 
aprendidas e desenvolvidas. 

(B) a marca da liderança moderna é o fortalecimento 
do grupo de trabalho, ressaltando e valorizando 
as competências individuais e diluindo o poder na 
equipe. 

(C) as dificuldades encontradas na liderança decorrem, 
em sua maioria, da inabilidade em lidar com 
algumas situações de trabalho, principalmente 
aquelas que dizem respeito ao autoconhecimento 
e ao relacionamento interpessoal. 

(D) a liderança é reconhecida como uma habilidade 
que pode ser desenvolvida, e que seu aprendizado 
é contínuo e envolve várias áreas do conhecimento. 

(E) a capacidade para liderar está vinculada às 
características pessoais, estando a liderança 
assegurada pelo cargo ocupado pelo enfermeiro. 
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26. Qual das estratégias abaixo é reconhecida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como a 
principal estratégia para atingir a meta de “Saúde 
para todos no ano 2000”, pressupondo uma 
organização sistêmica do setor saúde? 

 
(A) Plano Paraná. 
(B) Programa de internação domiciliar. 
(C) Certificação Hospital Amigo da Criança. 
(D) Atenção primária em saúde (APS). 
(E) Reforma Psiquiátrica. 

 

27. A VIII Conferência Nacional de Saúde, realizada em 
Brasília em 1986, marca uma verdadeira revolução na 
concepção de saúde. Posteriormente, a Constituição de 
1988 institui o Sistema Único de Saúde (SUS). A 
criação do SUS encontra-se no texto da Constituição 
Brasileira de 1988 no 

 
(A) Artigo 199. 
(B) Artigo 198. 
(C) Artigo 197. 
(D) Artigo 196. 
(E) Artigo 195. 

 

28. O princípio do SUS que se opõe à tendência 
historicamente dominante da medicina científica 
moderna de sofisticar os meios diagnósticos e 
terapêuticos desde o início da intervenção médica, 
privilegiando o interesse pelas doenças raras e 
complexas em detrimento de uma atenção mais 
voltada às necessidades da população, é a  

 
(A) descentralização. 
(B) integralidade. 
(C) eqüidade. 
(D) universalidade. 
(E) hierarquização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
29. Com relação à atuação do enfermeiro na área de 

saúde coletiva, é INCORRETO afirmar que 
 

(A) o papel do enfermeiro deve ser de prevenção de 
agravos à saúde, de enfermidades e de 
incapacidades, e de promoção da saúde e de 
manutenção da saúde da população. 

(B) os processos de reforma sanitária, desencadeados 
nos anos 90 em diversos países, não provocaram 
mudanças no cenário de prática do enfermeiro de 
saúde coletiva. 

(C) o desenvolvimento da tecnologia na área da saúde 
acarretou uma redução no tempo de hospitalização, 
fazendo com que os usuários portadores de doenças 
agudas fossem transferidos para suas casas, isto é, 
para o cuidado domiciliar, mais precocemente. Isto 
implicou num redirecionamento das competências 
do enfermeiro neste campo de prática profissional. 

(D) o enfermeiro que trabalha em saúde coletiva deve 
desenvolver competências para o trabalho em 
equipe multidisciplinar, assim como para ações 
voltadas ao cuidado de enfermagem ao indivíduo, 
à família e à comunidade. 

(E) o desenvolvimento de competências pelo 
enfermeiro de saúde coletiva deve considerar as 
funções essenciais de saúde pública definidas pela 
Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). 

 

30. Com relação ao acolhimento é INCORRETO afirmar 
que 

 
(A) o acolhimento humaniza as relações entre usuários 

e trabalhadores de saúde, através de um espaço 
onde se cria o vínculo a partir de uma escuta e de 
uma responsabilização que dão origem aos 
processos de intervenção. 

(B) um ambiente físico adequado favorece a prática 
do acolhimento, tornando-se um requisito 
necessário para evitar constrangimentos no 
momento de o usuário relatar, ao profissional, o 
motivo de sua busca à Unidade de Saúde. 

(C) a prática do acolhimento tem demonstrado 
resultados favoráveis, por exemplo, maior 
agilidade, melhor aproveitamento do tempo e 
otimização do atendimento na Unidade de Saúde. 

(D) a implantação do acolhimento provoca uma 
inversão do modelo tecno-assistencial para um 
processo usuário-centrado. 

(E) no setor de emergência, a prática do acolhimento 
torna-se inviável em virtude da grande demanda 
de usuários. 
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31. O nascimento representa uma das mais profundas 

experiências da vida de uma mulher, sendo que sua 
resposta a este processo é influenciada por suas 
experiências de vida anteriores e pelo suporte 
emocional que recebe neste momento. Com relação a 
esse evento especial na vida da mulher, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

 
(A) A humanização no atendimento à parturição 

envolve um conjunto de práticas que visam à 
promoção do parto e nascimento saudáveis e à 
prevenção da mortalidade materna e perinatal. 

(B) Durante o trabalho de parto, é importante 
considerar o ritmo e o tempo do corpo e a 
necessidade de tranqüilidade da parturiente, pois 
sua resposta emocional influencia no progresso 
do parto. 

(C) O parto hospitalar é um fenômeno mundial, pois é 
visto, ainda, como um processo patológico que 
necessita de intervenção médica. 

(D) A Organização Mundial da Saúde recomenda a 
inclusão de técnicas de comunicação e de novos 
conhecimentos sobre aspectos sociais, culturais, 
antropológicos e éticos do nascimento em 
programas de treinamento profissional. 

(E) As práticas de atendimento ao parto incluem o 
respeito ao processo fisiológico e à dinâmica de 
cada nascimento, nas quais as intervenções devem 
ser cuidadosas, evitando-se os excessos e 
utilizando-se criteriosamente os recursos 
tecnológicos disponíveis. 

 

32. Uma enfermeira foi, recentemente, contratada para 
trabalhar em uma Unidade Básica de Saúde. Algumas 
mães têm trazido seus filhos pequenos ao setor por 
apresentarem queixas de dor relacionadas ao local 
onde foram aplicadas medicações intramusculares. 
Examinando as crianças, a enfermeira constata a 
presença de nódulo, vermelhidão e aumento do calor 
local. A situação indica para a enfermeira a 
necessidade de 

 
(A) redimensionar o pessoal de enfermagem. 
(B) aprimorar a passagem de plantão. 
(C) desligamento dos profissionais. 
(D) advertir os funcionários do setor. 
(E) treinamento da equipe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
33. A saúde coletiva é entendida como um campo de 

saberes e práticas organizadas e voltadas à saúde das 
populações. Assinale a alternativa correta. 

 
(A) As práticas educativas atuais são desenvolvidas a 

partir de um programa estabelecido pelos 
profissionais da saúde, pois eles possuem o 
conhecimento necessário para discernir o 
conteúdo mais importante a ser desenvolvido com 
os grupos de usuários. 

(B) O PSF apresenta-se como um espaço potencial 
para o desenvolvimento de práticas educativas 
transformadoras da realidade. 

(C) Atualmente, existe um predomínio de práticas 
educativas tradicionais, caracterizadas pela 
participação dos sujeitos, escuta e troca de 
saberes. 

(D) Práticas educativas normativas e conservadoras 
asseguram a conscientização da população para 
os problemas de saúde presentes na comunidade. 

(E) No Brasil, a partir do século XVIII, são 
implementadas práticas educativas, utilizando um 
discurso normatizador com o objetivo de 
implementar hábitos higiênicos e saudáveis. 

 

34. A guarda dos resíduos do serviço de saúde em 
recipientes adequados de acordo com seu tipo e 
suas características, logo após sua 
geração/manipulação, é denominada 

 
(A) segregação. 
(B) coleta interna. 
(C) acondicionamento. 
(D) armazenamento. 
(E) tratamento. 

 

35. A consulta de enfermagem, segundo a Lei do 
Exercício Profissional, é 

 
(A) atividade privativa do enfermeiro. 

(B) atividade que pode ser realizada somente pelo 
enfermeiro e pelo técnico de enfermagem. 

(C) atividade que pode ser delegada ao auxiliar de 
enfermagem em circunstâncias especiais. 

(D) atividade que pode ser delegada pelo enfermeiro 
somente a outro profissional da equipe de saúde, 
desde que o mesmo possua curso superior. 

(E) atividade que pode ser desenvolvida apenas por 
enfermeiros que atuam como profissionais 
liberais. 
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36. Você atendeu uma mãe e seu filho na consulta de 

enfermagem na Unidade Básica de Saúde (UBS). A 
mãe refere ter observado, nas fezes de filho, presença 
de verme de cor branca, fino como fio de linha e com, 
aproximadamente, 1 cm de comprimento. A descrição 
fornecida pela mãe sugere a presença do verme 

 
(A) Áscaris. 
(B) Oxiúros. 
(C) Tricocéfalo. 
(D) Ancilóstomo. 
(E) Solitária. 

 

37. O calendário básico de vacinação da criança, 
preconizado pelo Ministério da Saúde, prevê, 

 
(A) ao nascer, a primeira dose da vacina BCG. 

(B) no 1º mês, a segunda dose da vacina BCG e a 
primeira dose da vacina contra Hepatite B. 

(C) no 4º mês, a segunda dose da vacina VORH (vacina 
oral de rotavírus humano) e a primeira dose da 
vacina tetravalente (DPT + Hib). 

(D) aos 15 meses, o reforço da vacina VOP (vacina 
oral contra pólio) e o primeiro reforço da vacina 
DPT (tríplice bacteriana). 

(E) aos 10 anos, o reforço da vacina contra febre 
amarela e o reforço da vacina SRC (tríplice viral). 

 

38. O Programa de Saúde da Família (PSF), que foi 
implantado em nível nacional em 1994, surgiu como 
nova proposta de atenção à saúde e tem como 
prioridades a promoção, a prevenção e a recuperação 
da saúde dos indivíduos e da família. E constituído por 
uma equipe mínima de trabalho assim composta: 

 
(A) um (01) médico, dois (02) enfermeiros, dois (02) 

auxiliares de enfermagem e quatro (04) agentes 
de saúde comunitária. 

(B) dois (02) médicos, um (01) enfermeiro, dois (02) 
auxiliares de enfermagem e quatro (04) agentes 
de saúde comunitária.  

(C) um (01) médico, um (01) enfermeiro, dois (02) 
auxiliares de enfermagem e quatro (04) agentes 
de saúde comunitária. 

(D) um (01) médico, um (01) enfermeiro, dois (02) 
auxiliares de enfermagem, um (01) psicólogo e 
quatro (04) agentes de saúde comunitária. 

(E) dois (02) médicos, dois (02) enfermeiros, dois 
(02) auxiliares de enfermagem e seis (06) agentes 
de saúde comunitária. 

 
 
 
 
 
 
39. Os programas que visam a rastrear o câncer 

consistem na aplicação em massa e em população 
assintomática de exames que possam detectar casos 
da doença em estádios pré-clínicos, para posterior 
confirmação por meio de exames mais complexos. 
Nesse sentido, assinale a alternativa correta. 

 
(A) A mamografia não tem tido eficácia comprovada 

na redução da mortalidade por câncer de mama 
em mulheres com mais de 50 anos de idade. 

(B) O combate sistemático à prisão de ventre e a 
realização de toque retal são medidas de 
prevenção primária e secundária para o câncer 
colo-retal apenas para pessoas de até 40 anos. 

(C) Chama-se grupo de risco a população que 
apresenta sintomas de certo tipo de câncer e tem 
história de fatores de risco reconhecidos. 

(D) Os programas de prevenção e diagnóstico precoce 
do câncer cérvico-uterino são considerados de baixo 
custo, pois a doença, quando detectada 
precocemente, apresenta altíssimo índice de cura 
com o tratamento cirúrgico dos casos. 

(E) Divulgar a incurabilidade do câncer de mama 
estimulará a execução do auto-exame das mamas 
por parte das mulheres. 

 

40. No que se refere ao câncer, considere os elementos 
abaixo. 

 
I - a prevalência do tumor na população. 

II - a identificação de grupos de risco. 

III - a aplicação de exames que sejam sensíveis e 
específicos para a detecção do tumor e 
periodicidade da aplicação desses exames. 

IV - a relação custo-benefício do programa e os recursos 
disponíveis. 

V - os critérios para avaliação do programa. 
 

Quais deles devem ser levados em conta no 
planejamento de um programa de detecção precoce 
do câncer? 

 
(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, IV e V. 
(C) Apenas II, III e IV. 
(D) Apenas I, II, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 
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41. Uma mulher com 36 anos realizou exame colpocitológico 

em uma unidade básica e apresentou colpocitologia 
anormal. Qual das opções abaixo descreve o 
encaminhamento adequado para este caso? 

 
(A) Encaminhar aos serviços de referência a fim de 

ser submetida à colposcopia e biópsia para 
confirmação do diagnóstico citológico e 
conseqüente tratamento. 

(B) Retornar ao posto de saúde para tratamento 
ambulatorial. 

(C) Repetir o exame no prazo de 6 meses. 

(D) Orientar sobre a necessidade de prosseguir a 
investigação e a importância de buscar um 
tratamento alternativo de sua escolha. 

(E) Aguardar a ocasião mais propícia para o início do 
tratamento. 

 

42. As alternativas abaixo apresentam objetivos da 
vigilância em saúde, EXCETO uma delas. Assinale-a. 
 
(A) Identificar novos problemas de saúde pública. 
(B) Detectar e tratar epidemias. 
(C) Documentar a disseminação de doenças. 
(D) Estimar a magnitude da morbidade e mortalidade 

causadas por determinados agravos. 

(E) Revisar práticas antigas e atuais de sistemas de 
vigilância com o objetivo de discutir prioridades 
em saúde pública. 

 

43. Vigilância Sanitária é um conjunto de medidas que 
têm como objetivo elaborar, controlar e fiscalizar o 
cumprimento de normas e padrões de interesse 
sanitário. As alternativas abaixo apresentam 
elementos aos quais se aplicam estas medidas, 
EXCETO uma delas. Assinale-a. 

 
(A) medicamentos e correspondentes 
(B) decisões e normas administrativas 
(C) saneantes e equipamentos 
(D) serviços de assistência à saúde 
(E) cosméticos e alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
44. Não existe evidência epidemiológica de que a exposição 

repetida a pequenas quantidades de quimioterápicos 
durante longo tempo seja carcinogênica para os 
profissionais de saúde que lidam com o preparo e a 
administração desses medicamentos. No entanto, em 
função do risco potencial que eles apresentam, foram 
estabelecidas normas de segurança relativas ao 
pessoal. As alternativas abaixo apresentam normas 
que se destinam a esse fim, EXCETO uma delas. 
Assinale-a. 

 
(A) Dispor de área física apropriada para o preparo e 

restrição do acesso a essa área. 

(B) Realizar diluições de citostáticos em cabine de fluxo 
laminar. 

(C) Não reencapar as agulhas nem desconectá-las 
das seringas. 

(D) Fazer uso de avental plumbífero e de luvas 
impregnadas de chumbo. 

(E) Desfazer-se adequadamente dos resíduos 
quimioterápicos, não aspirá-los nem tocá-los. 

 

45. Estima-se que atualmente, no Brasil, o número de 
hipertensos é de 16 a 18 milhões, dos quais apenas 
30% são controlados, o que está diretamente 
relacionado à exclusão dos serviços e à baixa adesão 
destes à terapêutica proposta para a hipertensão. Em 
relação a dados epidemiológicos e informações 
relativas a HAS em nosso país, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) A adesão ao tratamento da HAS é fator decisivo 

na sua terapêutica; no entanto, não se conhecem 
programas nacionais que destinem verbas para 
fornecimento de medicamentos para a população 
portadora desta patologia. 

(B) O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) e o Acidente 
Vascular Encefálico (AVE), duas das principais 
complicações decorrentes da hipertensão arterial, 
são responsáveis por 65% dos óbitos na faixa etária 
de 30 a 69 anos. 

(C) A prevalência de hipertensão arterial sistêmica em 
pessoas adultas, em plena fase reprodutiva, é 
responsável por cerca de 40% dos casos de 
aposentadoria precoce e absenteísmo no 
trabalho. 

(D) A prevalência de HAS em pessoas da raça negra e 
em indivíduos com história familiar de hipertensão 
não é um índice epidemiológico que mereça ser 
levado em conta na prevenção desta doença. 
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(E) Os dados epidemiológicos indicam que, embora a 
população de hipertensos apresente baixo índice 
de adesão ao tratamento medicamentoso para a 
HAS, este dado é totalmente inverso quando se 
considera a adesão às orientações sobre estilo de 
vida (dieta, fumo). 

 
 
 
46. É considerada Emergência toda situação em que o 

usuário necessita de atendimento imediato devido à 
gravidade da situação. Urgência é toda situação na 
qual não existe risco de vida, mas o usuário necessita 
de atendimento breve. Assinale a alternativa que 
apresenta uma situação que é considerada como 
Emergência. 

 
(A) convulsão 
(B) dor abdominal forte 
(C) dor torácica 
(D) sinais vitais alterados 
(E) edema de membros inferiores 

 

47. O Pronto Socorro de um hospital localizado no interior 
do estado implantou uma nova modalidade de 
atendimento, na qual os usuários não mais são 
atendidos por ordem de chegada. São estabelecidas 
prioridades para o atendimento conforme a 
gravidade da situação, classificando o quadro de 
saúde dos usuários em quatro níveis, utilizando cores 
diferentes como indicadores de prioridades de 
atendimento: emergência (vermelho), urgência 
(amarelo), menor urgência (verde) e não-urgência 
(azul). Este processo de atendimento é preconizado 
pela Política Nacional de Humanização do Sistema 
Único de Saúde e denomina-se 

 
(A) acolhimento com classificação de risco. 
(B) atendimento integrado e humanizado. 
(C) cuidado especializado e diferenciado. 
(D) cuidado humanizado classificatório. 
(E) acolhimento baseado em prioridades. 

 

48. De acordo com o relatório preliminar de pesquisa do 
Conselho Estadual do Idoso (Rio Grande do Sul, 1997), 
o Brasil começou a apresentar um aumento do 
contingente da população idosa a partir da década de 
70. O Rio Grande do Sul, dentro desse contexto, 
devido às suas características históricas, econômicas e 
culturais, é o estado brasileiro que tem a maior 
expectativa de vida. Além desses fatores, outros ainda 
interferem na longevidade. Considere os itens abaixo. 

 
I - diminuição da taxa de mortalidade e natalidade 

II - qualidade e hábitos saudáveis de vida 

III - perda da autonomia e limitações físicas 

IV - desengajamento da vida familiar 

V - diminuição do convívio social devido à 
aposentadoria 

 
Quais são fatores que favorecem a longevidade? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas II e III. 
(C) Apenas I, III e IV. 
(D) Apenas III, IV e V. 
(E) I, II, III, IV e V. 

49. O HIV (Vírus Imunodeficiência Humana, na sigla em 
inglês) é o vírvus causador da AIDS, doença fatal que 
atinge o sistema imunológico a ponto de tornar mortais 
infecções geralmente corriqueiras. Assinale a 
alternativa INCORRETA no que se refere a esta 
temática. 

 
(A) Pelo menos 28 milhões de pessoas já morreram 

de AIDS no mundo todo. 

(B) O vírus HIV faz parte dos retrovírus, que, embora 
mais simples que os vírus comuns, são mais difíceis 
de serem combatidos, porque atingem o sistema 
imunológico, normalmente responsável pela 
proteção do organismo contra infecções. 

(C) A expectativa de vida dos portadores de HIV 
cresceu significativamente graças à nova geração 
de medicamentos usados no combate à AIDS. 

(D) Apenas vinte anos depois da identificação do HIV 
conseguiu-se finalmente descobrir a cura para esta 
doença através de uma vacina de eficácia 
comprovada. 

(E) A transmissão ocorre através do contato sexual, 
da transfusão de sangue contaminado, da mãe para 
o bebê durante a gravidez e a amamentação e, 
ainda, pela reutilização de seringas e agulhas 
entre os usuários de drogas injetáveis. 

 

50. A crescente consciência ecológica da comunidade tem 
promovido demanda cada vez maior de ações para a 
preservação da natureza, restrição da poluição ambiental 
e promoção da saúde. Todavia, no que tange ao lixo, 
particularmente o hospitalar, o risco para a saúde ainda 
não foi definido racionalmente. Nessa perspectiva, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Os resíduos hospitalares são menos contaminados 

do que os domésticos, pois estes apresentam 
contaminação bacteriana entre 10 e 100.000 
vezes maior que a dos hospitalares. 

(B) Os resíduos hospitalares cortantes e perfurantes 
deverão ser depositados em recipientes à prova 
de rotura, hermeticamente fechados e rotulados 
(material cortante). 

(C) De acordo com os riscos potenciais que pode causar 
ao meio ambiente, o lixo pode ser classificado 
como perigoso, não inerte e inerte (NBR- 10004). 

(D) A legislação determina o sepultamento das peças 
anatômicas; estas deverão ser colocadas em sacos 
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impermeáveis selados e identificados, sendo, em 
seguida, encaminhadas ao IML. 

(E) É indiscutível o aumento da freqüência de infecções 
no pessoal que manipula o lixo, tanto doméstico 
quanto hospitalar. 

 

 
 


