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Língua Portuguesa 

Atenção! O enunciado a seguir refere-se às questões 01 e 02! 
A capa de uma revista brasileira de agosto de 2014 trazia os 
seguintes dizeres: 

ASTROLOGIA FUNCIONA 
(MAS NÃO COMO VOCÊ IMAGINA) 

E mais: seu signo talvez não seja aquele que você pensa. 

01 
Nesse texto, a frase “que você pensa” está 
(A) incorreta, pois deveria vir precedida da preposição “em”. 
(B) incorreta, já que deveria vir precedida da preposição “sobre”. 
(C) correta, pois entende-se a omissão do verbo “ser” ao final da 

frase. 
(D) correta, pois o verbo “pensar” não exige preposição. 
(E) incorreta, visto que a forma “pensa” deveria vir precedida de 

“se”. 

02 
O apelo da revista para atrair os leitores se fundamenta na 
estratégia de 
(A) criar suspense. 
(B) contrariar o senso comum. 
(C) alarmar por meio de notícias falsas. 
(D) alertar para um perigo qualquer. 
(E) amedrontar os possíveis leitores. 

03 
Um texto publicitário do Renault-Sandero veiculado em agosto de 
2014 trazia a seguinte frase: 

Viva o agora! 
A mensagem contida nesse texto se aproxima da de um ditado 
popular, que diz 
(A) “nem tudo que reluz é ouro”. 
(B) “na vida, tudo passa”. 
(C) “quem tudo quer, tudo perde”. 
(D) “não deixe para amanhã o que pode fazer hoje”. 
(E) “uma andorinha só não faz verão”. 

04 
A chamada de capa de uma revista para uma de suas reportagens 
dizia: 

Quem está se armando até os dentes 
e quem está ficando bilionário com isso. 

Entre os dois segmentos desse período há uma relação de 
(A) opinião e explicação. 
(B) pergunta e resposta. 
(C) informação e conclusão. 
(D) argumento e justificativa. 
(E) afirmação e consequência. 

05 
O texto publicitário a seguir, do Palio Fire Way 2015, dizia o 
seguinte: 

TOPA TUDO! O carro mais barato produzido no Brasil! 
Nesse caso, o autor do texto apela para duas das qualidades do 
veículo 
(A) baixo preço e boa qualidade. 
(B) boa qualidade e nacionalismo. 
(C) nacionalismo e alta tecnologia. 
(D) alta tecnologia e resistência. 
(E) resistência e baixo preço. 

Atenção! O texto a seguir refere-se às questões 06 e 07. 

Qual é seu signo? 
Eu leio esta revista desde que era adolescente. Por isso, faz 

muito tempo que deixei de acreditar em astrologia. Nos anos 
1980, eu já tinha lido aqui que a teoria astrológica não faz 
nenhum sentido à luz do conhecimento científico atual. 

Para começo de conversa, a personalidade da criança não 
surge magicamente no momento do parto: ela já está em 
formação desde muito antes, durante a gravidez. Portanto não 
tem lógica atribuir a formação da pessoa à posição dos astros na 
hora do nascimento. Sem falar que a ideia de que corpos celestes 
muito distantes nos definem não para de pé: pelas leis da física, 
objetos mais próximos, como a cama do hospital onde o parto 
ocorre, teriam um efeito muito mais forte do que um astro a 
centenas de milhares de quilômetros de distância. Junte a isso o 
fato de que várias pesquisas mostram que não há nenhuma 
correlação estatística entre os signos do zodíaco e traços da 
personalidade ou vocações profissionais. 

(Denis Russo Burgierman) 

06 
O texto acima, que serve de editorial de uma revista, pode ser 
classificado como 
(A) narrativo-informativo. 
(B) narrativo-histórico. 
(C) dissertativo-expositivo. 
(D) dissertativo-argumentativo. 
(E) descritivo-narrativo. 

07 
Nesse texto de Denis Russo, há muitos argumentos  
contra a astrologia que estão relacionados nas opções a seguir,  
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Uma opinião pessoal do autor. 
(B) Um testemunho de autoridade. 
(C) Um apelo ao senso comum. 
(D) Um recurso à Matemática e à Física. 
(E) Uma comprovação de pesquisas. 

08 
Escolha crescer 

Seu mundo é feito das escolhas que você faz. Vem aí a 
Olimpíada do Conhecimento 2014. Os melhores alunos de cursos 
técnicos e profissionalizantes de todo o Brasil estarão nessa 
supercompetição da indústria. Conheça a educação profissional 
que está revolucionando o mercado de trabalho, com novas 
profissões, bons salários e excelentes oportunidades para quem 
sonha com uma carreira de sucesso. 

Considerando esse texto, assinale a opção que indica sua 
finalidade e o meio linguístico que nele predomina. 
(A) Informar / frases curtas. 
(B) Convencer / verbos no imperativo. 
(C) Encantar / discurso poético. 
(D) Instruir / ações em sequência cronológica. 
(E) Ensinar / simplicidade e objetividade. 
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09 
Algumas manchetes da primeira página de um jornal são: 

O debate está começando 
Nasa estuda forma de viajar mais rápido 

A Google Glass na vida real 
A CBF precisa acabar 

O fim das senhas 
Assinale a opção que indica uma característica formal que está 
presente em todas as manchetes acima. 
(A) As formas verbais no presente do indicativo. 
(B) A elipse de muitas formas verbais. 
(C) A tendência à abreviação. 
(D) O foco da atenção em substantivos e adjetivos. 
(E) A preocupação com a clareza. 

10 
Um texto publicitário de um famoso banco diz: 

Há 10 anos investindo em quem vai fazer a sociedade 
cada vez mais desenvolvida e sustentável. 

Assinale a opção em que a relação entre um valor social 
defendido por esse banco e a exemplificação no texto está 
inadequada. 
(A) Valorização da tradição: “Há dez anos”. 
(B) Preocupação com o coletivo: “a sociedade”. 
(C) Cuidado com o meio ambiente: “sustentável”. 
(D) Foco no progresso: “desenvolvida”. 
(E) Formação de lideranças: “investindo em quem”. 
11 
Diante da derrota do Brasil para a Alemanha, os leitores de um 
jornal escreveram cartas de protesto para criticarem o resultado 
da partida: 
1. “Joachim Low (treinador da Alemanha) não tinha ganhado 

títulos, nem mesmo na Copa da Alemanha, e permaneceu. Há 
que se ter paciência para chegar ao êxito”. 

2. “Quando um time perde, pede-se a troca da comissão técnica. 
No caso, cabe a entrega dos cargos de diretores da CBF”. 

3. “Dizem que investir em esporte é política de ‘Pão e Circo’ e 
que o Brasil está desse jeito porque ‘enquanto te exploram, 
você grita gol’. Alemanha prova que não. Esporte é problema 
do governo, é politica social”. 

4. “É preciso vir uma nova geração de jogadores e técnicos”. 
Assinale a opção que aponta um motivo de protesto ausente das 
cartas desses leitores. 
(A) A persistência no trabalho. 
(B) O seguimento de bons exemplos. 
(C) A renovação técnica. 
(D) A importação de técnicos estrangeiros. 
(E) A substituição de filosofias de trabalho. 

12 
A publicidade de um colégio apresenta a seguinte frase:  
“Para transformar o mundo, comece por você mesmo!”. 
Assinale a opção que indica a forma adequada de reescrever-se a 
frase inicial, mantendo-se o significado original. 
(A) Para que o mundo se transforme ... 
(B) Para que transformes o mundo ... 
(C) Para que o mundo seja transformado ... 
(D) Para transformar-se o mundo ... 
(E) Para que se transformasse o mundo ... 

13 
Uma revista critica os próprios erros de uma de suas edições, 
indicando vários deles: 
1. A lactose é um açúcar, não uma proteína, como dissemos. 
2. Produzimos 23 milhões de toneladas de mandioca por ano, 

não 23. 
3. A autonomia do avião Ipanema é maior com gasolina do que 

com etanol, não o contrário. 
4. Em vez da foto do Khalifa bin Zayed Al-Nahyan, colocamos a 

foto do pai dele. 
A maior quantidade dos erros apontados deriva 
(A) da distração dos profissionais. 
(B) da ignorância dos assuntos abordados. 
(C) da tentativa de criar humor. 
(D) do pouco domínio da gramática portuguesa. 
(E) do desconhecimento da tecnologia das máquinas. 

Atenção! O texto a seguir refere-se às questões 14 e 15. 

Furacões femininos matam mais gente. 
Um estudo que analisou furacões dos últimos 60 anos 

constatou que, quando um furacão é batizado com nome de 
mulher, faz mais vítimas. A suposta explicação é que, 
inconscientemente, as pessoas creem que furacões femininos são 
mais fracos – e aí tomam menos precauções. 

14 
O texto, em uma espécie de pensamento machista, mostra  
a ideia de que as mulheres 
(A) têm menos sentimentos que os homens. 
(B) são, na verdade, o sexo forte. 
(C) mostram mais fraqueza que os homens. 
(D) controlam menos a violência do que os homens. 
(E) comandam a maioria das relações com os homens. 

15 
Nesse texto, o vocábulo que mostra uma alteração de 
acentuação em função do último acordo ortográfico é 
(A) creem. 
(B) últimos. 
(C) vítimas. 
(D) é. 
(E) aí. 

Raciocínio Lógico-Matemático 

16 
Fernando comprou três pacotes, com 10 seringas cada um, ao 
custo total de R$ 77,10. 
Cada seringa custou 
(A) R$ 7,71. 
(B) R$ 3,17. 
(C) R$ 3,27. 
(D) R$ 2,57. 
(E) R$ 2,31. 
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17 
Um grupo de quatro cidadãos de Osasco, dois homens e duas 
mulheres, encontra-se com um grupo de quatro paulistanos, 
também dois homens e duas mulheres. Os quatro de Osasco 
cumprimentam os quatro paulistanos. Duas mulheres, ou um 
homem e uma mulher, sempre se cumprimentam com um beijo 
no rosto de cada um (dois beijos no total). Dois homens sempre 
se cumprimentam com um aperto de mãos. 
O número total de beijos dados pelos dois grupos ao se 
cumprimentarem foi de 
(A) 24. (B) 26. 
(C) 28. (D) 30. 
(E) 32. 

18 
Ao se dirigir à sala de curativos, uma enfermeira faz o seguinte 
trajeto: 
“sai da sala em que está, dobra à direita, anda três metros, dobra 
à esquerda, anda quatro metros e entra na sala de curativos à 
sua esquerda”.  
Após fazer o curativo, a enfermeira faz o trajeto inverso para 
voltar da sala de curativos à sua sala de origem. O trajeto inverso 
percorrido por ela é: 
(A) “sai da sala de curativos, dobra à esquerda, anda quatro 

metros, dobra à esquerda, anda três metros e entra na sala à 
sua direita”. 

(B) “sai da sala de curativos, dobra à esquerda, anda quatro 
metros, dobra à direita, anda três metros e entra na sala à 
sua esquerda”. 

(C) “sai da sala de curativos, dobra à esquerda, anda quatro 
metros, dobra à direita, anda três metros e entra na sala à 
sua direita”. 

(D) “sai da sala de curativos, dobra à direita, anda quatro metros, 
dobra à direita, anda três metros e entra na sala à sua 
esquerda”. 

(E) “sai da sala de curativos, dobra à direita, anda quatro metros, 
dobra à esquerda, anda três metros e entra na sala à sua 
direita”. 

19 
O médico receitou que Solange tomasse uma caixa com  
10 comprimidos de um determinado remédio, sendo um 
comprimido de 8 em 8 horas. 
Solange cumpriu fielmente o que lhe foi receitado e tomou o 
primeiro dos 10 comprimidos às 6h do dia 20 de agosto. 
O último comprimido foi tomado por Solange às 
(A) 22h do dia 23 de agosto. 
(B) 14h do dia 23 de agosto. 
(C) 6h do dia 23 de agosto. 
(D) 22h do dia 22 de agosto. 
(E) 14h do dia 22 de agosto. 

20 
Ângela e Joana são plantonistas em um Hospital. 
Ângela dá plantão de 3 em 3 dias úteis e Joana dá plantão de 4 
em 4 dias, incluindo sábados e domingos. 
Ângela e Joana deram plantão juntas em uma determinada sexta-
feira. O dia da semana, após o citado plantão, em que, pela 
primeira vez, elas darão plantão juntas de novo é 
(A) domingo. 
(B) segunda-feira. 
(C) terça-feira. 
(D) quarta-feira. 
(E) quinta-feira. 

Conhecimentos Gerais 

21 
As opções a seguir apresentam pontos fundamentais contidos no 
novo Código de Ética Médica brasileiro, em vigor desde 2010,  
à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) O direito do paciente de decidir sobre métodos 

contraceptivos. 
(B) A autorização da criação de embriões com a finalidade de 

escolha de sexo. 
(C) A garantia de clareza e legibilidade nos laudos, receitas e 

atestados médicos. 
(D) O direito do paciente de solicitar uma segunda opinião 

médica. 
(E) A proibição de médicos participarem de propaganda valendo-

se de sua profissão. 

22 
Considerando os efeitos danosos sobre as relações humanas do 
atual modelo de organização do trabalho em ambiente 
hospitalar, hierarquizado e burocratizado, "é necessário 
reaproximar os trabalhadores do resultado de seu trabalho. [...] 
voltar a valorizar o orgulho profissional. É necessário que as 
instituições procurem mecanismos que favoreçam o 
envolvimento dos trabalhadores para efetuar as mudanças. [...] 
tornar a reinvenção uma possibilidade cotidiana e garantir a 
participação da maioria nesses processos são maneiras de 
implicar trabalhadores com as instituições e com os pacientes". 
(CAMPOS, G. W. S. “Subjetividade e Administração de pessoal: considerações sobre 
modos de gerenciar o trabalho em equipes de saúde”. São Paulo: Hucitec, 1997,  
p. 234.) 

Com relação ao atual modelo de gerenciamento do trabalho em 
saúde e seu impacto sobre as relações humanas, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Ele embasa a organização do trabalho e o gerenciamento do 

hospital em uma divisão parcelar, além de fixar o profissional 
de saúde em uma determinada etapa do processo 
terapêutico. 

II. Ele adota organogramas clássicos com estruturas 
hierarquizadas verticalmente e fragmenta as 
responsabilidades, distanciando o paciente dos responsáveis 
por seu cuidado. 

III. Ele compromete um modelo de gestão mais participativo e 
dificulta a união dos profissionais de saúde ao redor do que 
têm em comum, a saber, o paciente. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
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Legislação Específica 

31 
Com relação às Disposições Preliminares do Estatuto dos 
Funcionários Públicos do Município de Osasco, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Classe é um agrupamento de cargos da mesma profissão ou 

atividade e de igual padrão de vencimento. 
II. Carreira é uma sequência de classes da mesma profissão ou 

atividade, ordenadas de acordo com os padrões de 
vencimento e com denominação própria. 

III. Quadro é o conjunto de carreiras, cargos isolados e funções 
gratificadas. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

32 
Sobre a promoção de funcionários públicos do município de 
Osasco, assinale a afirmativa incorreta. 
(A) Promoção é o ato pelo qual o funcionário tem acesso, em 

caráter efetivo, a cargo de classe imediatamente superior 
àquela a que pertence. 

(B) A promoção tem como único critério o tempo de efetivo 
exercício, sendo por isso também denominada promoção por 
antiguidade. 

(C) A Comissão Municipal de Promoções tem como uma de suas 
competências expedir, com a aprovação do prefeito, normas 
relativas ao processamento das promoções. 

(D) Existe a possibilidade de promoção post mortem do 
funcionário falecido em atividade. 

(E) O funcionário promovido indevidamente não ficará obrigado 
a restituir o que a mais houver recebido. 

33 
Segundo a Lei nº 8.080/90, Vigilância Epidemiológica (VE) é o 
conjunto de ações que permite o conhecimento, a detecção ou a 
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade 
de recomendar medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. Todas as esferas de governo desenvolvem atividades 
relacionadas à vigilância epidemiológica. 
Assinale a opção que relaciona a atividade descrita com a esfera 
de governo responsável por sua execução. 
(A) Executar serviços de VE → direção municipal 
(B) Definir e coordenar o sistema de VE → direção estadual  
(C) Coordenar ações e serviços de VE → direção nacional 
(D) Coordenar e participar das ações de VE → direção municipal 
(E) Executar, em caráter complementar, ações e serviços de  

VE  → direção nacional 

34 
Para que o conjunto de serviços de saúde, públicos e privados, 
contratados ou conveniados, de um dado território atue como 
uma rede hierarquizada, é fundamental 
(A) que todos os serviços pertençam à mesma esfera de gestão. 
(B) que seja implantado o prontuário eletrônico do paciente 

único. 
(C) que sejam estabelecidos mecanismos e fluxos de referência e 

contrarreferência. 
(D) que se normatizem todos os procedimentos de atendimento 

médico e de enfermagem. 
(E) que seja criado um conselho consultivo de regionalização.  

35 
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Tem caráter permanente e deliberativo. 
II. É um órgão colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. 

III. Tem como papel propor as diretrizes para a formulação da 
política de saúde no município. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

36 
Considerando o Sistema de Planejamento do SUS, assinale V para 
a afirmativa verdadeira e F para a falsa. 
(   ) No planejamento de saúde, devem ser considerados os 

serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma 
complementar ou não ao SUS, os quais deverão compor os 
Mapas da Saúde regional, estadual e nacional. 

(   ) A Programação Pactuada Integrada tem como objetivo definir 
as diretrizes para a organização regionalizada da assistência, 
visando à conformação de sistemas de atenção funcionais e 
resolutivos em diversos níveis. 

(   ) O Plano de Saúde é o instrumento que deve apresentar as 
intenções e os resultados a serem atingidos no período de 
quatro anos, expressos em objetivos, diretrizes e metas. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) V, F e V. 
(B) F, V e F. 
(C) V, V e F. 
(D) F, F e V. 
(E) V, F e F. 

37 
Assinale a opção que indica um dos princípios norteadores da 
Política de Humanização do SUS. 
(A) Ampliação do diálogo entre os profissionais, a população e a 

administração, promovendo a gestão participativa. 
(B) Redução das filas e do tempo de espera, com ampliação do 

acesso e do atendimento acolhedor e resolutivo, com base 
em critérios de risco. 

(C) Viabilização da participação dos trabalhadores nas unidades 
de saúde, por meio de colegiados gestores. 

(D) Promoção de ações de incentivo e valorização da jornada 
integral ao SUS, do trabalho em equipe e da participação em 
processos de educação permanente. 

(E) Atuação em rede com alta conectividade, de modo 
cooperativo e solidário, em conformidade com as diretrizes 
do SUS. 
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38 
Assinale a opção que indica uma das responsabilidades do 
Ministério da Saúde, prevista na Política Nacional de Atenção 
Básica. 
(A) Pactuar, com a Comissão Intergestores Bipartite (CIB), 

estratégias, diretrizes e normas de implementação da 
atenção básica nos municípios. 

(B) Destinar recursos municipais para compor o financiamento 
tripartite da atenção básica e de média complexidade. 

(C) Verificar a qualidade e a consistência dos dados enviados 
pelos municípios por meio dos sistemas informatizados. 

(D) Definir, de forma tripartite, estratégias de articulação com as 
gestões estaduais e municipais do SUS. 

(E) Ser corresponsável pelo monitoramento da utilização dos 
recursos federais da atenção básica transferidos aos 
municípios. 

39 
O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído 
em 2013, tem como objetivo geral contribuir para a qualificação 
do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do 
território nacional. 
A respeito desse programa, analise as afirmativas a seguir. 
I. Promover a capacitação de gerentes, profissionais e equipes 

de saúde em segurança do paciente é um dos objetivos 
específicos da PNSP. 

II. Uma das estratégias de implementação do PNSP diz respeito 
à ampliação do acesso da sociedade às informações relativas 
à segurança do paciente. 

III. Compete ao Comitê de Implementação do Programa Nacional 
de Segurança do Paciente propor e validar projetos de 
capacitação em Segurança do Paciente. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

40 
Os recursos federais destinados às ações e aos serviços de saúde 
são organizados e transferidos aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios na forma de blocos de financiamento. 
A esse respeito, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa. 
(   ) Os blocos de financiamento são constituídos por 

componentes conforme as especificidades de suas ações e 
dos serviços de saúde pactuados. 

(   ) O bloco de investimentos na Rede de Serviços de Saúde tem a 
finalidade de apoiar a implementação de ações e serviços que 
contribuem para a organização e eficiência do sistema. 

(   ) Os recursos referentes aos Blocos de Atenção Básica, 
Vigilância em Saúde e Gestão do SUS poderão ser usados 
para o pagamento de gratificação de função de cargos 
comissionados. 

As afirmativas são, respectivamente, 
(A) F, V e F. 
(B) V, F e F. 
(C) V, F e V. 
(D) F, F e V. 
(E) V, V e F. 

Conhecimentos Específicos 

41 
Durante a coleta de sangue, o profissional de saúde deve estar 
atento à cor das tampas dos tubos, pois estas possuem um 
código de cores que indicam a presença de aditivos específicos 
para determinados exames. 
Com base nesse código, relacione a cor da tampa ao exame 
correspondente. 
1. Tampa vermelha e amarela 
2. Tampa cinza 
3. Tampa azul-real e roxa 
4. Tampa azul-claro 
(   ) Hemograma 
(   ) Teste de coagulação 
(   ) Glicemia e níveis de álcool 
(   ) Exames sorológicos e bioquímicos em geral  
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
(A) 2 – 3 – 4 – 1 
(B) 4 – 1 – 3 – 2 
(C) 2 – 4 – 1 – 3 
(D) 1 – 2 – 3 – 4 
(E) 3 – 4 – 2 – 1 

42 
Considerando as disposições do Ministério da Saúde acerca do 
gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O armazenamento temporário poderá ser dispensado nos 

casos em que a distância entre o ponto de geração e o de 
armazenamento externo justifique a dispensa. 

II. Os recipientes de acondicionamento existentes nas salas de 
cirurgia e nas salas de parto não necessitam de tampa para 
vedação. 

III. O resíduo do Grupo E é identificado pelo símbolo 
internacional de presença de radiação ionizante (trifólio de 
cor magenta) em rótulos de fundo amarelo e contornos 
pretos, acrescido da expressão “rejeito radioativo”. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 

43 
Os resíduos com presença de material biológico (Grupo A) são 
subdivididos em cinco grupos. 
Baseando-se nessa divisão, assinale a opção que corresponde aos 
resíduos do Grupo A4 e que devem ser acondicionados em saco 
branco leitoso. 
(A) Culturas e estoques de microrganismos. 
(B) Kits de linhas arteriais e dialisadores. 
(C) Peças anatômicas (membros) do ser humano. 
(D) Materiais perfurocortantes ou escarificantes. 
(E) Órgãos, tecidos e fluidos orgânicos. 
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44 
O “processo físico ou químico que destrói a maioria dos 
microrganismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e 
fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos” diz 
respeito à 
(A) esterilização. 
(B) antissepsia. 
(C) desinfecção de alto nível. 
(D) desinfecção de baixo nível. 
(E) desinfecção de nível intermediário. 

45 
Em relação ao monitoramento e à validação do processo de 
esterilização, assinale a afirmativa correta. 
(A) Os testes biológicos podem indicar uma falha em potencial no 

processo de esterilização por meio da mudança de sua 
coloração. 

(B) O monitoramento do processo de esterilização com 
indicadores físicos deve ser registrado a cada dois ciclos de 
esterilização. 

(C) O teste de Bowie & Dick dá negativo quando a folha teste 
apresenta falhas na revelação, caracterizadas por uma 
mudança incompleta na coloração, geralmente no centro. 

(D) Os indicadores internos classe 1 são projetados para medir 
dois ou mais parâmetros críticos do processo de esterilização. 

(E) O teste biológico deve ser realizado em toda carga que 
contenha prótese e esta deve ficar retida até o resultado final 
da incubação. 

46 
Os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as 
plantas são distribuídos em classes de risco. 
A esse respeito, relacione a classe de risco ao agente biológico 
correspondente. 
1. Classe de risco 1 
2. Classe de risco 2 
3. Classe de risco 3 
4. Classe de risco 4 
(   ) Bacillus anthracis 
(   ) Schistosoma mansoni 
(   ) Vírus Ebola 
(   ) Lactobacillus sp 
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
(A) 2 – 3 – 4 – 1. 
(B) 3 – 2 – 4 – 1. 
(C) 1 – 2 – 3 – 4. 
(D) 4 – 3 – 1 – 2. 
(E) 2 – 4 – 1 – 3. 

47 
No caso de acidente com material biológico em que o profissional 
de saúde está com o esquema vacinal contra a hepatite B 
incompleto, e o paciente-fonte é HBsAg negativo, recomenda-se 
(A) revacinar. 
(B) aplicar uma dose da vacina 
(C) iniciar o esquema vacinal. 
(D) não imunizar. 
(E) completar o esquema vacinal. 

48 
Assinale a opção que indica o material que, após o uso, deve ser 
limpo e, em seguida, esterilizado por vapor saturado sob pressão. 
(A) Fio guia 
(B) Sonda de aspiração 
(C) Lâmina de laringoscópio 
(D) Cânula de intubação 
(E) Cabo de laringoscópio 

49 
A infecção cirúrgica classificada como incisional superficial é 
aquela que ocorre nos primeiros 30 dias após a cirurgia e envolve 
apenas pele e subcutâneo, tendo como um dos sintomas 
(A) temperatura axilar ≥ 37,5°C. 
(B) presença de abscesso profundo. 
(C) deiscência parcial da parede abdominal. 
(D) drenagem purulenta da incisão superficial. 
(E) drenagem purulenta de órgão/cavidade. 

50 
Assinale a opção que corresponde ao tempo recomendado para 
que se mantenham as medidas de precaução em pacientes com 
tuberculose pulmonar e laríngea. 
(A) Até 15 dias do início do tratamento. 
(B) Durante todo o tratamento. 
(C) Até 7 dias do início do tratamento. 
(D) Até 24 horas do início do tratamento. 
(E) Até 10 dias do início do tratamento. 

51 
Associe o tipo de medida de precaução à doença relacionada. 
1. Precaução por gotícula 
2. Precaução por aerossóis 
(   ) Meningite 
(   ) Sarampo 
(   ) Varicela 
(   ) Influenza 
Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 
(A) 1 – 1 – 2 – 2 
(B) 2 – 2 – 1 – 1 
(C) 1 – 2 – 2 – 1 
(D) 2 – 1 – 2 – 2 
(E) 1 – 2 – 1 – 2 

52 
As epidemias podem ser classificadas de acordo com sua 
progressão no tempo. Sendo assim, uma epidemia explosiva é 
aquela em que 
(A) a curva pode apresentar várias ondas epidêmicas. 
(B) há uma exposição maciça, comum, seguida de casos 

secundários. 
(C) há um curto período de incubação e abundância de formas 

clinicas. 
(D) há uma exposição maciça, comum e de curta duração. 
(E) a duração total do surto excede o período de incubação. 
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53 
De acordo com as disposições do Ministério da Saúde, o 
encerramento das investigações referentes aos casos notificados 
como suspeitos e/ou confirmados de sarampo e rubéola deve 
ocorrer no prazo máximo de até 
(A) 10 dias da data de notificação. 
(B) 15 dias da data de notificação. 
(C) 20 dias da data de notificação. 
(D) 25 dias da data de notificação. 
(E) 30 dias da data de notificação. 

54 
Assinale a opção que indica o evento adverso pós-vacinação 
contra Hepatite B que necessita ser investigado e notificado. 
(A) Febre 
(B) Mal-estar 
(C) Cefaleia 
(D) Astenia 
(E) Artralgia 

55 
A etapa da investigação epidemiológica que visa à identificação 
dos casos adicionais (secundários ou não) ainda não notificados, 
ou aqueles oligossintomáticos que não buscaram atenção 
médica, é denominada 
(A) coleta de dados. 
(B) processamento. 
(C) busca ativa. 
(D) análise parcial. 
(E) busca de pistas. 

56 
As opções a seguir apresentam fatores de risco relacionados ao 
diagnóstico de enfermagem “risco de perfusão renal ineficaz”,  
à exceção de um. Assinale-o. 
(A) Diabetes melito 
(B) Disfunção hepática 
(C) Hipertensão maligna 
(D) Acidose metabólica 
(E) Embolia vascular 

57 
A perda involuntária de urina, a intervalos de certa forma 
previsíveis, quando um determinado volume da bexiga é atingido, 
corresponde ao diagnóstico de incontinência urinária 
(A) funcional. 
(B) reflexa. 
(C) de esforço. 
(D) de urgência. 
(E) por transbordamento. 

58 
Assinale a opção que indica uma contraindicação da vacina 
Tríplice Viral. 
(A) Febre no dia anterior à vacinação. 
(B) Anafilaxia à dose anterior. 
(C) Uso de antibióticos.  
(D) Histórico de tuberculose. 
(E) Alergia à clara do ovo. 

59 
O uso de marcadores sorológicos em exames laboratoriais 
possibilita a detecção das hepatites A, B e C no soro (parte líquida 
do sangue) de pacientes infectados. Para o vírus da hepatite B,  
o marcador Anti–HBs detecta 
(A) anticorpo IgM contra o antígeno core do vírus da hepatite B. 
(B) antígenos de superfície do vírus da hepatite B. 
(C) anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. 
(D) anticorpo contra o antígeno “e” do vírus da hepatite B. 
(E) antígeno “e” do vírus da hepatite B. 

60 
Assinale a opção que indica o equipamento de proteção 
individual (EPI) que deve ser usado pelo profissional de saúde 
especificamente para o contato com pacientes com sarampo. 
(A) Avental 
(B) Luvas descartáveis 
(C) Óculos de proteção 
(D) Propé 
(E) Máscara PFF2 (N-95) 

61 
Assinale a opção que indica a doença e/ou agravo da Lista de 
Notificação Compulsória Imediata – LNCI. 
(A) Tuberculose 
(B) Tétano 
(C) Hanseníase 
(D) Óbito por dengue 
(E) Acidente por animais peçonhentos 

62 
O indicador “razão de mortalidade materna”, monitorado pelo 
Ministério da Saúde, considera o número de óbitos maternos por 
(A) 10 nascidos vivos. 
(B) 100 nascidos vivos. 
(C) 1.000 nascidos vivos. 
(D) 10.000 nascidos vivos. 
(E) 100.000 nascidos vivos. 

63 
De acordo com os dados disponibilizados pelo DATASUS, as 
maiores causas de óbito no município de Osasco, desde 2006, são 
(A) acidentes de trânsito. 
(B) neoplasias malignas de mama. 
(C) doenças cerebrovasculares. 
(D) diabetes mellitus. 
(E) infartos agudos do miocárdio. 

64 
As doenças infecciosas e parasitárias vêm sendo classificadas pelo 
Ministério da Saúde em doenças com tendência decrescente, 
com tendência de persistência, emergentes e reemergentes. 
Dentre as doenças com tendência de persistência, no Brasil, está 
(A) a Doença de Chagas. 
(B) a coqueluche. 
(C) a rubéola. 
(D) a AIDS. 
(E) o tétano acidental. 
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65 
Os riscos ocupacionais são classificados, de acordo com sua 
natureza e a padronização de cores, em cinco grupos. 
A esse respeito, assinale a opção que corresponde a riscos 
ocupacionais pertencentes ao Grupo 2 – Marrom. 
(A) Eletricidade 
(B) Vibrações 
(C) Neblinas 
(D) Bactérias 
(E) Esforço físico intenso 

66 
De acordo com o Código de Ética do Profissional de Enfermagem, 
“abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha 
conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou 
entidades que não estejam obrigadas ao sigilo” é 
(A) um dever do profissional. 
(B) um direito do profissional. 
(C) uma obrigação do profissional. 
(D) uma proibição do profissional. 
(E) uma responsabilidade do profissional. 

67 
Assinale a opção que indica a etapa do Processo de Enfermagem 
que determina os resultados a serem alcançados e as ações ou 
intervenções que serão realizadas. 
(A) Coleta de dados 
(B) Diagnóstico 
(C) Planejamento 
(D) Implementação do cuidado 
(E) Avaliação 

68 
As opções a seguir apresentam atividades privativas do 
Enfermeiro, à exceção de uma. Assinale-a. 
(A) Participar da programação da assistência de enfermagem. 
(B) Prestar assistência de enfermagem à gestante, à parturiente 

e à puérpera. 
(C) Participar de projetos de construção ou reforma de unidades 

de internação. 
(D) Prestar consultoria e auditoria e emitir parecer sobre matéria 

de enfermagem. 
(E) Prestar cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves 

com risco de vida. 

69 
Considerando as disposições acerca da participação da equipe de 
Enfermagem no processo de transporte de pacientes em 
ambiente interno aos serviços de saúde, analise as afirmativas a 
seguir. 
I. A etapa de transporte compreende desde a mobilização do 

paciente do leito da Unidade de origem para o meio de 
transporte até sua retirada do meio de transporte para o leito 
da Unidade receptora. 

II. O transporte de pacientes em assistência intermediária deve 
ser acompanhado por, pelo menos, 1 técnico de enfermagem 
e 1 enfermeiro. 

III. Pacientes em tratamento semi-intensivo devem ser 
acompanhados, minimamente, por 1 enfermeiro. 

Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente a afirmativa III estiver correta. 
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(E) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas. 

70 
Conforme as normas estabelecidas para o dimensionamento do 
pessoal de enfermagem, a distribuição percentual para a 
assistência intensiva deve ser de 
(A) 15 a 20% de enfermeiros, e os demais, de técnicos de 

enfermagem. 
(B) 20 a 30% de enfermeiros, e os demais, de auxiliares de 

enfermagem. 
(C) 33 a 37% de enfermeiros, e os demais, de técnicos de 

enfermagem. 
(D) 52 a 56% de enfermeiros, e os demais, de técnicos de 

enfermagem. 
(E) 42 a 46% de enfermeiros, e os demais, de auxiliares de 

enfermagem. 
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