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BOA PROVA!

a sério” a questão, mas não vai adotar qualquer
medida que prejudique a economia americana. Ou
seja, continuará envenenando a natureza com o gás
que sai de suas fábricas.

LÍNGUA PORTUGUESA
Vilões da terra

VENTURA, Zuenir. In O GLOBO, pág.7, 07/04/2007

Uma pesquisa da BBC de Londres concluindo
que o brasileiro é o povo mais preocupado com as
mudanças climáticas no mundo é uma inesperada
notícia para um país que está acostumado a ser
acusado de devastar a natureza como se fosse o
único. Já os americanos, principais responsáveis
pelo aquecimento do planeta, foram considerados
pela mesma consulta a 14 mil pessoas em 21 países
como os que menos se preocupam com o problema,
a começar pelo presidente, que não assinou o
Protocolo de Kyoto reduzindo a emissão de gases do
efeito estufa.
Há duas leituras para essa pesquisa. Uma é
pessimista: se nós somos os mais conscientes,
imaginem os outros. A segunda, otimista, é que bem
ou mal estamos atentos à questão. Esta hipótese é
alimentada por um recente estudo da Embrapa
Monitoramento por Satélite sobre a evolução das
florestas mundiais, desmentindo a imagem do Brasil
como o grande vilão da história do desmatamento.
O resultado, apresentado na última edição da
“Folha do Meio Ambiente” pelo doutor em ecologia
Evaristo Eduardo de Miranda, mostra que há 8 mil
anos o que viria a ser o Brasil possuía 9,8% da
cobertura florestal do planeta. Hoje, o país detém
28,3%. As comparações não deixam dúvidas. Mais
de 75% das florestas do mundo desapareceram. A
Europa, que sem a Rússia detinha mais de 7% do
planeta, hoje tem 0,1%. A África, que possuía 11%,
dispõe agora de 3,4%. A cobertura de verde da Ásia
caiu de 23,6% para 5,5%. A América Latina, no
entanto, saltou de 18,2% para 41,4%.
O paradoxo, ressalta o professor da Embrapa,
é que em vez de ser reconhecido por esse histórico “o
Brasil vem sendo severamente criticado pelos
campeões do desmatamento”. Segundo ele, ao
contrário daqueles países, onde a defesa da natureza
é um fenômeno recente, a nossa preocupação é
antiga, desde o século XVI. Uma legislação
protecionista teria garantido a exploração sustentável
das florestas de pau-brasil até 1875. “Em 1550 já
havia uma lista de árvores reais protegidas por lei, o
que deu origem à expressão madeira-de-lei”, informa
ele.
Se nosso “histórico” não pode servir de álibi
para o processo de devastação que promovemos a
partir da segunda metade do século XX, deve servir
pelo menos para afastar a fantasia de que a defesa da
Amazônia tem que vir de fora. Como afirma o
professor Miranda, “com invejáveis 69,4 de suas
florestas primitivas, o Brasil tem grande autoridade
para tratar desse tema frente às críticas dos
campeões de desmatamento mundial”. Se não
somos um modelo de preservação, não são também
os EUA, onde o Bush afirma cinicamente “levar muito

Questão 01

De acordo com o texto pode-se afirmar que:
A) o assunto é a preservação do Planeta Terra.
B) Europa, África e Ásia possuem a maior cobertura
verde do planeta.
C) o povo Brasileiro é o povo menos consciente em
relação ao meio ambiente e suas florestas.
D) a defesa da natureza e do meio ambiente são
fenômenos recentes em todos os continentes.
E) o povo americano é considerado o povo que mais
se preocupa com o meio ambiente.

Questão 02
No período 'O ecologista, de CUJAS pesquisas
Zuenir Ventura faz referência, é o Doutor Evaristo
Eduardo Miranda' o morfema relativo exerce a função
sintática de:
A)
B)
C)
D)
E)
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sujeito.
objeto direto.
adjunto adnominal.
complemento nominal.
adjunto adverbial.

Questão 03

Questão 05

“O Brasil tinha, já no século XVI, uma lista de árvores
reais protegidas por lei, portanto se pode entender
que a defesa da natureza, aqui, é uma preocupação
antiga”
Na sentença acima as orações relacionam-se por
intermédio de coordenação. Transforme-a em um
período composto por subordinação, de modo que o
mesmo valor semântico seja mantido:

“o Brasil vem sendo severamente criticado pelos
campeões do DESMATAMENTO”. O termo
destacado passou por qual processo de formação de
palavras:
A)
B)
C)
D)
E)

A) Conforme o Brasil tinha, já no século XVI, uma
lista de árvores reais protegidas por lei, se pode
entender que a defesa da natureza, aqui, é uma
preocupação antiga.
B) Em virtude de o Brasil ter uma lista de árvores
reais protegidas por lei, se pode, já no século XVI,
entender que a defesa da natureza, aqui, é uma
preocupação antiga.
C) Apesar de o Brasil ter, já no século XVI, uma lista
de árvores reais protegidas por lei, se pode
entender que a defesa da natureza, aqui, é uma
preocupação antiga.
D) Desde que o Brasil tenha uma lista de árvores
reais protegidas por lei, se pode, já no século XVI,
entender que a defesa da natureza, aqui, é uma
preocupação antiga.
E) Caso o Brasil tenha uma lista de árvores reais
protegidas por lei, se pode, já no século XVI,
entender que a defesa da natureza, aqui, é uma
preocupação antiga.

Questão 06
“Em 1550 já havia uma lista de árvores reais
protegidas por lei, O QUE DEU ORIGEM À
EXPRESSÃO MADEIRA-DE-LEI”. A oração em
destaque classifica-se como:
A) oração subordinada adverbial conclusiva.
B) oração subordinada substantiva completiva
nominal.
C) oração subordinada adjetiva restritiva.
D) oração subordinada substantiva apositiva.
E) oração subordinada adverbial consecutiva.

Questão 07
O resultado, [...], mostra que HÁ 8 mil anos o que viria
a ser o Brasil possuía 9,8% da cobertura florestal do
planeta.
Assinale a alternativa em que o verbo haver está
sendo empregado com o mesmo sentido do
apresentado no trecho acima:

Questão 04
“Em 1550 já havia uma lista de árvores reais
protegidas por lei, o que deu origem à expressão
MADEIRA-DE-LEI”.
O texto de Zuenir Ventura foi escrito antes do novo
acordo ortográfico. De acordo com as novas regras
ortográficas do Português Brasileiro o uso do hífen na
palavra destacada no trecho acima está incorreto. O
emprego do hífen está correto em:
A)
B)
C)
D)
E)

aglutinação.
derivação prefixal.
derivação sufixal.
derivação prefixal e sufixal.
justaposição.

A) Há pessoas boas no mundo.
B) Há semanas que não o vejo.
C) As notas hão de ser entregues na próxima
semana.
D) Não há como adiar a cirurgia.
E) João disse que há muito o que fazer na reforma.

neo-liberalismo.
anti-séptico.
arqui-inimigo.
contra-regra.
auto-peça.

Questão 08
Assinale a opção cuja palavra define o termo
“PARADOXO”:
A)
B)
C)
D)
E)
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convergência.
lógica.
conformidade.
dúvida.
contradição.

Questão 09

Questão 12

“A Europa, QUE SEM A RÚSSIA DETINHA MAIS DE
7% DO PLANETA, hoje tem 0,1%.”
No período acima, a oração destacada exerce a
função sintática de:

Um conjunto de ações e serviços de saúde
articulados em níveis de complexidade crescente,
com a finalidade de garantir a integralidade da
assistência à saúde constitui o conceito de:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

complemento nominal.
predicado.
aposto.
adjunto adverbial.
adjunto adnominal.

Questão 10

Questão 13

Em “SE não somos um modelo de preservação, não
são também os EUA...” o termo destacado deve ser
classificado como:
A)
B)
C)
D)
E)

distrito de saúde.
referência e contra referência.
rede de atenção à saúde.
promoção da saúde.
mapa da saúde.

Entre os princípios que norteiam as ações e serviços
prestados pelo SUS está a:
A) avaliação do impacto que as tecnologias
provocam à saúde a ser realizada por cada
profissional no âmbito do serviço.
B) a promoção da saúde através de ações visando a
mudança de comportamentos individuais de
risco.
C) preservação da autonomia profissional da equipe
de saúde na defesa de sua integridade física e
moral.
D) igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
E) universalidade de acesso aos serviços de saúde
conforme a disponibilidade em cada localidade.

conjunção.
preposição.
interjeição.
pronome.
advérbio.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Questão 11
A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de
Saúde e tem como um de seus objetivos:
A) reordenar as ações de vigilância em saúde ao
propor diretrizes coletivas de controle das
doenças transmissíveis.
B) racionalizar os gastos e otimizar os recursos,
possibilitando ganho em escala nas ações e
serviços de saúde de abrangência regional.
C) possibilitar maior agilidade à regulação da
atenção à saúde e portanto garantir a adequada
prestação de serviços à população usuária.
D) potencializar o processo de descentralização,
fortalecendo os municípios como entes
responsáveis pelo financiamento do sistema de
saúde.
E) retirar gradativamente do Ministério da Saúde a
responsabilidade pela gestão direta dos serviços
de saúde.

Questão 14
O tempo máximo de permanência do paciente na
UPA para elucidação diagnóstica e tratamento é de
24h. Após este período:
A) s e t i v e r i n d i c a d a i n t e r n a ç ã o , é d e
responsabilidade do gestor a garantia de
referência a serviço hospitalar.
B) a família deve buscar através da regulação local
outros recursos assistenciais para o familiar que
necessita de continuidade no atendimento.
C) o paciente pode permanecer internado na UPA,
mas não no setor de urgência e emergência.
D) o médico regulador deverá se dirigir ao médico de
plantão para garantir qualidade e segurança
assistencial ao paciente e ao médico na UPA.
E) deverá ser observado a padronização das
solicitações de procedimentos por meio dos
protocolos assistenciais.
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Questão 15

Questão 18

É direito do paciente ter um médico como
responsável direto pela sua internação, assistência e
acompanhamento até a alta, sendo proibida a:

Ao confeccionar uma planilha no MS Excel 2013 em
português, um usuário inseriu a seguinte fórmula:
MAIOR (A1:D1;3)

A) adoção dos protocolos não padronizados em
circunstâncias.
B) manutenção de condições inadequadas, a não
ser quando não houver leito disponível.
C) permanência de pacientes de baixo risco nos
serviços hospitalares de urgência e emergência.
D) transferência para outra unidade fora da rede.
E) internação em nome do serviço.

Essa fórmula obtém como resultado o(s):
A)
B)
C)
D)
E)

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 19

Questão 16

Um usuário do navegador Google Chrome, utilizando
a sua ferramenta de busca, deseja procurar detalhes
e informações sobre o domínio www.ms.gov.br. Para
esse caso, a sintaxe para esse tipo de busca é:

Um usuário de um computador que possui o sistema
operacional Linux deseja listar arquivos de um
diretório no qual ele está posicionado. Para esse
caso, ele deve utilizar o comando:
A)
B)
C)
D)
E)

maior valor do intervalo vezes três.
primeiro número maior que três no intervalo.
máximo valor dentro do intervalo de A1 até C1.
números maiores que três no intervalo.
terceiro maior número dentro do intervalo.

A)
B)
C)
D)
E)

cd.
df.
ls.
rm.
vi.

cache:ms.
info:www.ms.gov.br
related:www.ms.gov.br
site:ms.gov
www.ms.gov.br filetype:pdf

Questão 20
Questão 17
Em uma rede, vai se instalar um equipamento para
garantir a segurança da internet. Um tipo de
equipamento para esse fim, utilizado para detecção
de intrusos, é conhecido pelo acrônimo:

Um administrador de um computador com MS
Windows 7 em português deseja acionar o menu
Iniciar, utilizando teclas de atalho. As teclas de atalho
a serem utilizadas nesse caso são: CTRL+
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

X.
Y.
Z.
ESC.
TAB.
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DES.
DMZ.
IDS.
RCA.
VPN.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 23

Questão 21

Assinale a alternativa que corresponde a uma das
responsabilidades das Secretarias Municipais de
Saúde em relação à Atenção Básica:

Considerando as disposições acerca do Sistema
Único de Saúde - SUS analise as afirmativas a seguir:

A) ser corresponsável pelo monitoramento das
ações de Atenção Básica nos municípios e
fortalecer a Estratégia de Saúde da Família.
B) definir estratégias de articulação com as gestões
municipais, com vistas à institucionalização do
monitoramento e avaliação da atenção básica.
C) divulgar periodicamente os relatórios de
indicadores da Atenção Básica, com intuito de
assegurar o direito fundamental de acesso à
informação.
D) definir e rever periodicamente, de forma
pactuada, na Comissão Intergestores Tripartite
as diretrizes da Política Nacional de Atenção
Básica.
E) organizar os serviços para permitir que a Atenção
Básica atue como a porta de entrada preferencial
e ordenadora da RAS.

I.

A concepção constitucional de direção única
pressupõe que cada esfera de governo é
autônoma nas suas decisões e atividades.
II. Entre os princípios gerais do SUS está a
utilização da epidemiologia para o
estabelecimento de prioridades, a alocação de
recursos e a orientação programática.
III. A participação popular no SUS é um princípio
meramente conceitual e subjetivo, não
implicando em ações concretas de
representatividade.
Está correto apenas o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

I.
II.
III.
I e II.
II e III.

Questão 24
Foi detectada a ocorrência de uma doença que não
existia em uma determinada região e passou a existir
a partir de um caso importado de outra localidade.
Esse caso é denominado:

Questão 22
Sobre a Notificação Compulsória de doenças,
agravos e eventos de saúde é correto afirmar que:

A)
B)
C)
D)
E)

A) é obrigatória aos serviços públicos e facultativa
aos privados.
B) deve ser realizada apenas diante de casos
confirmados.
C) pode ser realizada por qualquer cidadão que
tenha conhecimento da doença ou agravo.
D) é responsabilidade exclusiva do médico ou do
enfermeiro responsável.
E) a notificação imediata deve ser realizada em até
48 horas a partir do conhecimento da doença.

alóctone.
endêmico.
autóctone.
epidêmico.
pandêmico.

Questão 25
A finalidade primordial da Norma Operacional Básica
– NOB 1/96 foi promover e consolidar o pleno
exercício, por parte do poder público municipal e do
Distrito Federal, da função de gestor da atenção à
saúde dos seus munícipes. Tal ação põe em prática o
princípio da:
A)
B)
C)
D)
E)
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integralidade.
descentralização.
hierarquização.
universalização.
regionalização.

Questão 26

Questão 29

A primeira Conferência Internacional sobre
Promoção da Saúde preconiza campos importantes
de ação para promoção da saúde, entre eles a
elaboração e implementação de politicas públicas
saudáveis. O documento desta conferência é
denominado:
A)
B)
C)
D)
E)

Referente a vacinação humana pode-se afirmar que:
A) Vacinas constantes no calendário oficial do
Programa Nacional de Imunização necessitam
de prescrição médica.
B) A criança somente deve ser vacinada se estiver
em posse do seu cartão de vacinação.
C) Todos os estabelecimentos privados de saúde
podem realizar vacinação nos municípios
adjacentes.
D) A área de recepção deve estar dentro da sala de
vacinação para maior controle do serviço.
E) O serviço deve possuir um plano de contingência
para situações de falta de energia elétrica.

Protocolo de Quioto.
Carta de Brasília.
Convenções de Genebra.
Carta de Ottawa.
Eco-92.

Questão 27
O paradigma atual de liderança transformacional na
enfermagem valoriza:
A)
B)
C)
D)
E)

Questão 30

estruturas hierárquicas.
tomada de decisão participativa.
racionalidade.
centralização.
individualismo.

As causas mais comuns de morte após infarto
miocárdico agudo são, EXCETO:
A) Edema pulmonar.
B) Acúmulo de sangue nos vasos sanguíneos
pulmonares.
C) Débito cardíaco aumentado.
D) Ruptura do coração.
E) Fibrilação ventricular.

Questão 28
O Sistema Educativo / de apoio, segundo Dorothea
Orem, está circunscrito na(s):
A)
B)
C)
D)
E)

Teoria do Autocuidado.
Evolução de Enfermagem.
Saúde Coletiva.
Teoria Transcultural.
Necessidades Humanas Básicas.

Questão 31
O fator determinante dos casos graves de Dengue é:
A)
B)
C)
D)
E)
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extravasamento plasmático.
íleo paralítico.
coagulação intravascular.
trombocitose.
hiperplaquetose.

Questão 32

Questão 34

Segundo Boletim do Governo do Estado do Mato
Grosso do Sul, aumentaram os casos de
Chikungunya em 2017 e 2018 atingindo
principalmente a população adulta. Sobre esta
doença pode-se afirmar que:

No âmbito da Política Nacional de Humanização
(PNH) é correto afirmar que:
A) a cogestão expressa tanto a inclusão de novos
sujeitos nos processos de análise e decisão
quanto a ampliação das tarefas de gestão.
B) a ambiência estabelece a criação de espaços
privilegiados para os profissionais, considerando
ser isso vital ao cuidado de saúde.
C) a clínica ampliada e compartilhada é ferramenta
concebida para diminuir a hegemonia das ações
médicas.
D) acolhimento é estabelecido na perspectiva
singular e individual do profissional que acolhe,
pois, esse dispõe dos elementos essenciais para
as melhores práticas de acolher.
E) em relação aos direitos dos usuários cabe ao
sistema orientá-lo na busca de informações nas
fontes externas.

A) A transmissão se dá especialmente pela picada
dos mosquitos machos do Aedes Aegypti.
B) Não pode haver transmissão por via
transfusional.
C) O período de viremia pode perdurar por até 40
dias.
D) A doença tem elevada taxa de morbidade
associada à Artralgia.
E) As manifestações clínicas se assemelham com a
Zica em relação a febre e linfopenia.

Questão 33
Tendo por base a Resolução COFEN n° 358/2009
que dispõe sobre a Sistematização da Assistência de
Enfermagem e a implementação do Processo de
Enfermagem, é correto afirmar que:

Questão 35
A Portaria n° 1660 de 22 de julho de 2009 instituiu o
Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância
Sanitária. Baseando-se na mencionada portaria
pode-se afirmar que compete aos gestores
municipais:

A) o registro formal do processo de Enfermagem
deve incluir a história pregressa da doença.
B) os resultados alcançados pelas ações e
intervenções de enfermagem devem ser
registrados.
C) deve ser registrado um prognóstico das
respostas humanas na etapa de avaliação.
D) o diagnóstico é o processo de identificação de
necessidades afetadas.
E) técnicos e auxiliares de Enfermagem não
participam do processo de enfermagem, sendo
atividade privativa do enfermeiro.

A) pactuar com os gestores municipais, as ações do
Sistema de Notificação e Investigação em
Vigilância Sanitária, a serem executadas.
B) prover estruturação técnica, operacional e
administrativa para execução das ações do
Sistema de Notificação e Investigação em
Vigilância Sanitária no âmbito local.
C) coordenar o Sistema de Notificação e
Investigação em Vigilância Sanitária nas
respectivas unidades federativas.
D) firmar parcerias público-privadas no interesse do
Sistema de Notificação e Investigação em
Vigilância Sanitária.
E) propor os parâmetros de implantação do Sistema
de Notificação e Investigação em Vigilância
Sanitária para a formalização dos Planos de
Ação Anuais.
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Questão 36

Questão 39

Durante o uso da fototerapia na abordagem do
recém-nato são ações recomendadas:

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, aprovado em 2017, está previsto que:

A) verificar a temperatura corporal a cada três
horas.
B) proteger os olhos do recém-nato com duas
camadas de gaze.
C) prosseguir com a fototerapia enquanto os níveis
de bilirrubina direta (BD) estiverem elevados.
D) não descontinuar a fototerapia nem para a
alimentação.
E) manter taxa de infusão de soluções parenterais
em nível mais elevado para evitar a oxidação de
compostos.

A) é dever acessar as informações relacionadas à
pessoa, família e coletividade, necessárias ao
exercício profissional.
B) é dever abster-se de revelar informações
confidenciais de que tenha conhecimento em
razão de seu exercício profissional.
C) é vedado realizar contenção da pessoa sob seus
cuidados, salvo diante dos meios técnicos e
éticos apropriados.
D) é vedado ao profissional de Enfermagem o
cumprimento de prescrição à distância, exceto
em casos de urgência e emergência e regulação,
conforme Resolução vigente.
E) é proibido delegar, em quaisquer casos e
contextos, as atribuições dos(as) profissionais de
enfermagem, previstas na legislação, para
acompanhantes e/ou responsáveis pelo
paciente.

Questão 37
O padrão ineficaz de alimentação do lactente é
considerado um(a):
A) resultado de enfermagem esperado.
B) característica definidora da disposição para
amamentação melhorada.
C) síndrome diagnóstica.
D) condição associada.
E) diagnóstico de enfermagem.

Questão 40
Em relação à regulação da atenção à saúde, é correto
afirmar que:
A) que é uma estratégia do SUS que já teve suas
ba se s n ormativa s lan çadas antes do
estabelecimento do Sistema nos anos de 1990.
B) que a regulação assistencial organiza serviços e
produz pactuações que perpassam
exclusivamente pelos serviços públicos que
servem ao cidadão/usuário.
C) a regulação do acesso à assistência tem como
objeto a organização, o controle, o
gerenciamento e a priorização do acesso e dos
fluxos assistenciais no âmbito do SUS.
D) a política de hierarquia do sistema incentiva a
produção de representações sociais que são
desenvolvidas nas Centrais de Regulação.
E) o desafio de ampliação do acesso ao SUS será
suplantado pelo enfermeiro regulador, que
equilibra potencialidades e desafios do
atendimento ao usuários.

Questão 38
A atuação do enfermeiro na regulação em saúde
requer a competência de liderança, sendo correto
afirmar que:
A) a competência de liderança carrega em si mesma
um forte componente de inatismo que é
especialmente determinante da atuação clínica
qualificada do enfermeiro regulador.
B) a liderança clínica do enfermeiro exige
comunicação interdisciplinar, fortalecimento das
relações pessoais, suporte à equipe e apoio ao
engajamento pessoal.
C) a liderança gerencial do enfermeiro incentiva a
participação dos usuários com equidade na
regulação.
D) a liderança coloca o enfermeiro na centralidade
da cogestão, o que promove a qualificação do
trabalho em equipe e diretamente reduz danos
ao usuário.
E) a liderança representa a competência mais
relevante ao enfermeiro regulador no
desempenho de suas funções, dela dependendo
o equilíbrio das relações multiprofissionais.
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