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INSTRUÇÕES 

1- Preencha com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada de material 

transparente, de maneira legível, os dados de IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno 

de Prova (Nome Completo e Número de Inscrição) e assine no Cartão Resposta. 

 

2- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está correta (15 

páginas). Após a orientação do fiscal sobre a conferência da prova, este não será 

substituído sob qualquer alegação.   

 

3- A PROVA OBJETIVA contém 50 ( cinquenta) questões objetivas, com 04 (quatro) 

alternativas (A, B, C e D), valendo 2,00 (dois pontos) cada, devendo o candidato obter 

no mínimo 60% de acerto para ser aprovado. 

 

4- No Cartão Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos números. 

Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), toda a opção 

de sua escolha, sem ultrapassar as bordas. Conforme modelo abaixo. 

                             

     Exemplo: Questão 01 - A 

 
 

  
 

5- O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será 

substituído em hipótese alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela 

coordenação do Concurso. 

 

6- NÃO RASURE o Cartão Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA, caso contrário, o cartão ou a questão poderão ser ANULADOS. Evite 

deixar questões sem respostas. 

 

7- Para o correto preenchimento do Cartão Resposta aguarde a orientação do fiscal. 

 

8- Não faça perguntas aos examinadores, a interpretação das questões faz parte da Prova. 

 

9- No decorrer da Prova não será permitida qualquer espécie de consulta bem como 

qualquer comunicação externa e interna e entre os candidatos. 

 

10- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o Caderno de 

Prova completo, juntamente com o Cartão Resposta. 

 

11- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora de início da Prova. A 

não observância desta exigência acarretará a exclusão do Concurso. 

 

12- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu término, 

poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

 

13- O gabarito será publicado no dia 18/06/2019, e a CLASSIFICAÇÃO FINAL a partir do 

dia 18/07/2019 no Diário Oficial de Bauru. 

 

Prova Objetiva  

 
Edital nº 08, de 21/03/2019 
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Prefeitura Municipal de Bauru 

 

Concurso Público para o Cargo de TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

01) Devem ser entendidos como postos de trabalho os locais onde o trabalhador 

efetivamente realiza suas atividades. Nestes postos, o empregador deve vedar:  

 

• A utilização de pias de trabalho para fins diversos dos previstos; 

• O ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de contato, o consumo de 

alimentos e bebidas nos postos de trabalho; 

• A guarda de alimentos em locais não destinados para este fim; 

• O uso de calçados abertos. 

 

Essas ações são consideradas, segundo a NR 32: 

 

A) Acidentes de trabalho. 

B) Riscos físicos. 

C) Riscos biológicos. 

D) Riscos químicos. 

 

 

02) Considerando que uma criança com dois meses de idade é conduzida, pela primeira 

vez, à Unidade de Saúde de um município paulista, apresentando comprovação das 

vacinas BCG e Hepatite B aplicadas na Maternidade, ao nascer. Nesta oportunidade 

deverão ser aplicadas as vacinas: 

 

A) Vacina inativada de poliomielite; Pentavalente (DTP+Hib+HB); Rotavírus; 

Pneumocócica 10 valente. 

B) Vacina inativada de poliomielite; Pentavalente (DTP+Hib+HB); Rotavírus; 

Meningocócica C. 

C) Vacina inativada poliomielite; Pentavalente (DTP+Hib+HB); Meningocócica C; 

Pneumocócica 10 valente. 

D) Vacina inativada poliomielite; Pentavalente (DTP+Hib+HB); Rotavírus; 

Pneumocócica 10 valente e Influenza. 

 

 

03) Nas últimas décadas instalou-se no Brasil um processo de mudanças na política de 

atenção à saúde mental, que se expressa especialmente pela remodelação no modelo de 

atenção e de gestão do cuidado ao doente mental. Este movimento é denominado: 

 

A) Movimento Social da Luta Antimanicomial. 

B) Movimento de Reforma dos Hospitais Psiquiátricos. 

C) Movimento da Atenção Domiciliar ao Doente Psiquiátrico. 

D) Movimento de Inserção Social do Doente Mental.  
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04) O eletrocardiograma é um procedimento realizado pelo técnico de enfermagem com 

a finalidade de registrar a atividade elétrica do coração para fins diagnósticos, e é 

constituído por doze derivações, sendo que a derivação V4 é obtida pela colocação do 

eletrodo explorador na parede anterior do tórax, na seguinte localização: 

 

A) No quarto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior. 

B) No quarto espaço intercostal esquerdo, imediatamente ao lado do esterno. 

C) No quinto espaço intercostal esquerdo, na linha axilar média. 

D) No quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. 

 

 

05) Das doenças transmitidas por vetores, as que tem como vetor o Aedes aegypti são: 

 

A) Febre Amarela, Dengue, Malária e Zika. 

B) Dengue, Febre Amarela, Zika e Chikungunya. 

C) Dengue, Leishmaniose Visceral e Chikungunya. 

D) Febre Amarela, Leishmaniose Visceral e Zika. 

 

 

06) A um indivíduo hígido de 40 anos, sem história vacinal anterior, deve-se indicar na 

primeira visita à Unidade de Saúde o seguinte esquema vacinal: 

 

A) Dose única da Dupla Adulto (dT); primeira dose de HEPATITE B e dose única de 

SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA (SCR). 

B)  A primeira dose da Dupla Adulto (dT); primeira dose de HEPATITE B e dose única 

de SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA (SCR). 

C)  A primeira dose da Dupla Adulto (dT); primeira dose de HEPATITE B; dose única 

de Febre Amarela e dose única de SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA (SCR). 

D) Dose única da Dupla Adulto (dT); primeira dose de HEPATITE B; dose única de 

Febre Amarela e dose única de SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA (SCR). 

 

 

07) O Decreto nº 94.406, de 08 de junho de 1987 regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de 

junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, e dá outras providências. 

Diante das afirmativas descritas abaixo, assinale a alternativa CORRETA em relação 

aos direitos do profissional de Enfermagem: 

 

I.  Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

II. Não incentivar e apoiar a participação dos profissionais de Enfermagem no 

desempenho de atividades em organizações da categoria. 

III. Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não 

oferecer condições seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação 

vigente, mesmo nas situações de urgência e emergência, devendo formalizar 

imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de correio eletrônico à instituição e 

ao Conselho Regional de Enfermagem. 

IV. Aplicar o processo de Enfermagem como instrumento metodológico para planejar, 

implementar, avaliar e documentar o cuidado à pessoa, família e coletividade. 
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A) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

 

 

08) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial, e associa-se, 

frequentemente, às alterações funcionais e ou estruturais de órgãos, como coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos, e às alterações metabólicas, causando aumento do 

risco de eventos cardiovasculares fatais e não fatais. São considerados hipertensos 

indivíduos como os seguintes níveis pressóricos: 

 

A) PAS ≥ 130 e ou PAD ≥ 80mmHg. 

B) PAS ≥ 135 e ou PAD ≥ 85mmHg. 

C) PAS ≥ 140 e ou PAD ≥ 90mmHg. 

D) PAS ≥ 145 e ou PAD ≥ 95mmHg. 

 

 

09) Diante das afirmativas descritas abaixo, assinale a alternativa CORRETA: 

 

I. Segundo PARECER COREN-SP 002/2015, compete ao Técnico e Auxiliar de 

Enfermagem a realização do curativo, utilizando-se das coberturas/correlatos prescritos, 

supervisionados e orientados pelo Enfermeiro. 

II. Segundo PARECER COREN-SP 005/2015, a Lei do Exercício Profissional 

determina que as atividades executadas por Técnicos e Auxiliares de Enfermagem 

referentes à atuação em sala de vacinação não necessitam de supervisão do Enfermeiro. 

III. Segundo PARECER COREN-SP 06/2018, compete privativamente ao Enfermeiro, 

no âmbito da equipe de Enfermagem, a responsabilidade pela guarda, conferência e 

controle de psicotrópicos para administração nos pacientes sob seus cuidados, em 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Unidade de Pronto Atendimento e Pronto 

Socorro e em Unidade de Terapia Intensiva, e aos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares 

de Enfermagem a administração de psicotrópicos, mediante prescrição médica.   

IV. Segundo PARECER COREN-SP 005/2018, a passagem de sonda 

nasogástrica/orogástrica, bem como a passagem de dispositivos para estabelecimento de 

Terapia Nutricional Enteral, poderá ser delegada para o Técnico de Enfermagem, após 

avaliação do Enfermeiro quanto ao nível de complexidade do paciente e procedimento. 

 

A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

C) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 

 

10) Dentre as escalas utilizadas para a avaliação do nível de consciência encontra-se a 

Escala de Coma de Glasgow (ECG), que é a mais amplamente utilizada pelos 

profissionais da área da saúde. Esta avaliação é realizada através de três indicadores 

clínicos, que são: 
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A) Abertura ocular, resposta ao estímulo da tosse e resposta pupilar à luz. 

B) Resposta ao estímulo da tosse, resposta pupilar à luz e melhor resposta verbal. 

C) Melhor resposta verbal, melhor resposta motora e resposta ao estímulo plantar. 

D) Abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. 

 

 

11) A “Captação Precoce no Pré Natal”, na Atenção Básica de Saúde, significa: 

 

A) Iniciar o pré-natal até a 12ª semana de gestação. 

B) Iniciar o pré-natal até a 14ª semana de gestação. 

C) Iniciar o pré-natal até a 16ª semana de gestação. 

D) Iniciar o pré-natal até a 20ª semana de gestação. 

 

 

12) Foi prescrito para uma paciente internada em uma Unidade de Pronto Atendimento: 

Soro Fisiológico 1000ml + Soro Glicosado 5% 1000ml - EV em 24h. Tendo em 

disponibilidade somente equipos de microgotas, qual será a velocidade de infusão? 

 

A) 28 microgotas por minuto.  

B) 56 microgotas por minuto. 

C) 84 microgotas por minuto. 

D) 168 microgotas por minuto. 

 

 

13) São doenças de transmissão respiratória: 

 

A) Meningite, Tuberculose, Hepatite A e Rubéola.  

B) Sarampo, Tuberculose, Doença de Chagas e Influenza. 

C) Meningite, Sarampo, Tuberculose e Influenza. 

D) Influenza, Hepatite A, Rubéola e Caxumba. 

 

 

14) Entre as complicações crônicas do diabetes mellitus (DM), as úlceras de pés 

(também conhecido como pé diabético) e a amputação de extremidades são as mais 

graves e de maior impacto socioeconômico. As úlceras nos pés apresentam uma 

incidência anual de 2%, tendo a pessoa com diabetes um risco de 25% em desenvolver 

úlceras nos pés ao longo da vida. O estímulo ao autocuidado faz parte das ações de 

prevenção de úlcera nos pés, e ao avaliar este potencial o profissional precisará 

identificar alguns fatores que apontam para risco de úlceras nos pés. Assinale a 

afirmativa que indica um risco para o diabético desenvolver úlceras nos pés: 

 

A) Uso de insulina como terapia complementar ao uso de antidiabéticos orais para o 

controle da doença. 

B) Tabagismo. 

C) Realização de caminhadas diárias. 

D) Uso de insulina como única terapia farmacológica para o controle da doença.  
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15) Conforme portaria do Ministério da Saúde, que adota a lista de Doenças e Agravos 

de Notificação Compulsória, são doenças de notificação imediata: 

 

A) Dengue com complicações, Febre Amarela e Tuberculose. 

B) Febre Hemorrágica da Dengue (FHD), Leishmaniose Visceral e Tétano. 

C) Poliomielite, Raiva Humana e Sarampo. 

D) Cólera, Peste e Sífilis Congênita. 

 

 

16) Convulsões são episódios transitórios, bruscos e temporários da função cerebral 

alterada, resultantes de uma desorganização da atividade elétrica cerebral. Durante uma 

crise convulsiva generalizada é importante a prestação de socorro imediato, pois o 

indivíduo pode apresentar perda da consciência, espasmos, rigidez muscular, dentre 

outros sinais. Assinale a alternativa que faz referência a um cuidado que deve ser 

prestado à vítima em convulsão generalizada com perda da consciência: 

 

A) Desenrolar a língua e colocar algo entre os dentes, como uma toalha enrolada, para 

que não morda a língua e mantenha a boca aberta, o que facilitará a respiração. 

B) Tentar dar um copo de água com duas colheres de sopa de açúcar, afim de elevar 

rapidamente sua glicemia. 

C) Mover a vítima apenas se ela estiver próxima de objetos que podem machucá-la, 

protegendo-a colocando travesseiros, ao seu redor, apoiando sua cabeça. 

D) Segurar firmemente seus braços e pernas, restringindo seus movimentos, pois quanto 

mais se movimenta mais intenso será o episódio. 

 

 

17) No Acolhimento à pessoa idosa os profissionais de saúde devem estar atentos, entre 

outros aspectos, para: 

  

A) O fato de que idosos são, em geral, incapazes de compreender as perguntas que lhe 

são feitas e as orientações que lhe são fornecidas. 

B) A perda do senso de dignidade e prudência, da sabedoria, que caracterizam os anos 

mais avançados de vida. 

C) Nunca se dirigir primeiramente ao idoso e sim ao seu acompanhante. 

D) A necessidade de estar posicionado na frente do idoso durante sua abordagem. 

 

 

18) Para o controle da pressão arterial em hipertensos a enfermagem deve focar nos 

fatores de risco que influenciam o controle da hipertensão, e deve também estar voltada 

para as possibilidades de fazer a prevenção secundária, a manutenção de níveis 

pressóricos abaixo da meta e o controle de fatores de risco. Devemos considerar como 

importante mudança no estilo de vida desejada: 

 

A) Aumento da atividade física, sempre com caminhadas diárias de no mínimo 60 a 120 

minutos. 

B) Redução do peso corpóreo, quando acima do Índice de Massa Corpórea 

recomendado. 
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C) No caso de tabagistas, a substituição de cigarros sem filtros por cigarros com filtros. 

D) Adequação alimentar, como a substituição de gorduras vegetais pelas de origem 

animal. 

 

 

19) “Nos casos de parada cardiorrespiratória é indicada a reanimação cardiopulmonar 

avançada, com realização simultânea da instalação do dispositivo de via aérea avançada 

e compressões torácicas, além da instalação de acesso venoso periférico ou intraósseo”.  

Considerando as informações acima, avalie as asserções a seguir e a relação proposta 

entre elas: 

 

I. As compressões torácicas devem ser contínuas, ininterruptas, com frequência não 

maior que 120 por minuto.  

 

POR ISSO 

 

II. Devemos parar as compressões somente para o estabelecimento de uma via aérea 

avançada (intubação). 

 

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA. 

 

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I. 

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa 

correta da I. 

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira. 

 

 

20) No caso de queimaduras térmicas, por calor, a equipe de socorro deve expor a área 

queimada, retirando as roupas que não estejam aderidas; retirar objetos como anéis, 

aliança, brincos, pulseiras, relógio, carteira, cinto, desde que não estejam aderidos à pele 

e irrigar com soro fisiológico em abundância, objetivando o resfriamento da área 

queimada, e em seguida cobrir com compressas, que devem ser: 

 

A) Secas. 

B) Embebidas em soro fisiológico. 

C) Embebidas em vaselina líquida. 

D) Embebidas em cloroexidina aquosa. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Texto:O homem trocado 

 

O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de 

recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem. 

- Tudo perfeito - diz a enfermeira, sorrindo. 

- Eu estava com medo desta operação... 

- Por quê? Não havia risco nenhum. 

- Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos... 
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E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca 

de bebês no berçário e ele foi criado até os dez anos por um casal de 

orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos 

redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais. Ou 

com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não 

soubera explicar o nascimento de um bebê chinês. 

- E o meu nome? Outro engano. 

- Seu nome não é Lírio? 

- Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e... 

Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não 

fazia. Fizera o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na 

universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista. 

- Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês 

passado tive que pagar mais de R$ 3 mil. 

- O senhor não faz chamadas interurbanas? 

- Eu não tenho telefone! 

Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram 

felizes. 

- Por quê? 

- Ela me enganava. 

Fora preso por engano. Várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas 

que não fazia. Até tivera uma breve, louca alegria, quando ouvira o médico 

dizer: 

- O senhor está desenganado. 

Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma 

simples apendicite. 

- Se você diz que a operação foi bem... 

A enfermeira parou de sorrir. 

- Apendicite? - perguntou, hesitante. 

- É. A operação era para tirar o apêndice. 

- Não era para trocar de sexo? 

 
Luís Fernando Veríssimo 

 

Considere o texto “O homem trocado”, de Luís Fernando Veríssimo, para 

responder as questões de Língua Portuguesa: 

 

21) A respeito do Gênero textual podemos afirmar que se trata de uma Narrativa, 

justificada corretamente na alternativa: 

 

A) Há o discurso do ponto de vista doutrinário. 

B) Há a abordagem de reportagem, retratando com clareza e riqueza de detalhes dos 

fatos. 

C) Há a exposição de fatos, introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. 

D) Há um rebuscamento das palavras, o uso recorrente de metáforas e figuras de 

linguagens para expor os fatos. 
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22) Leia o seguinte fragmento:“- Por quê? Não havia risco nenhum.” A respeito do uso 

do porque,justifica-se no período em destaque o uso da palavra separada e com acento 

na alternativa: 

 

A) Quando vier antes de um ponto e puder ser substituído por qual motivo, por qual 

razão. 

B) Quando vier substantivado na frase. 

C) Quando referir-se a uma resposta em determinado período. 

D) Quando referir-se a resposta de uma alternativa. 

 

 

23) Em “Não havia risco nenhum”, o verbo destacado tem a correta conjugação 

descrita na alternativa: 

 

A) 1ª pessoa do plural, presente. 

B) 3ª pessoa do singular, pretérito perfeito. 

C) 2ª pessoa do singular, futuro do presente. 

D) 3ª pessoa do plural, pretérito imperfeito. 

 

Considere o fragmento a seguir para responder as questões de nº 24, nº 25 e nº 26 

que se trata do uso de Morfologia – Classe de Palavras: 

 

“Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não 

fazia. Fizera o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na 

universidade.” 

 

24) O termo o em destaque no excerto funciona no período como: 

 

A) Numeral. 

B) Interjeição. 

C) Preposição. 

D) Artigo. 

 

 

25) O vocábulo com destacado no excerto, tem a função no período de: 

 

A) Conjunção. 

B) Preposição. 

C) Artigo. 

D) Pronome. 

 

 

26) A palavra universidade, destacada no fragmento, tem a CORRETA classificação 

descrita em: 

 

A) Predicativo. 

B) Adjetivo. 

C) Substantivo. 

D) Sujeito. 
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27) Leio o excerto: 

 

“Fizera o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na 

universidade”. O verbo em destaque apresenta a correta descrição do uso do verbo e 

flexão verbal na alternativa: 

 

A) 1ª pessoa do singular – pretérito perfeito. 

B) 2ª pessoa do singular – pretérito imperfeito. 

C) 3ª pessoa do plural – futuro do presente. 

D) 3ª pessoa do singular – pretérito mais que perfeito. 

 

Considere o fragmento a seguir para responder as questões de nº 28 ao nº 30, 

referentes aos conhecimentos de Sintaxe. 

 

“- O senhor não faz chamadas interurbanas?” 

 

28) Os termos “O senhor” descritos no período, tem a seguinte função no período: 

 

A) Predicativo do Sujeito. 

B) Sujeito. 

C) Predicado. 

D) Verbo. 

 

 

29) O período “não faz chamadas interurbanas” tem a classificação de: 

 

A) Predicativo do Sujeito. 

B) Complemento Verbal. 

C) Predicado. 

D) Complemento Nominal. 

 

 

30) O verbo descrito no período “faz”, tem a sua correta descrição na alternativa: 

 

A) Verbo de ligação. 

B) Verbo Transitivo. 

C) Verbo intransitivo. 

D) Fenômeno da Natureza. 

 

MATEMÁTICA 

 

31) Suponha que em um teste de determinado medicamento, dois pacientes doentes que 

consomem esse medicamento, tem probabilidade de 60% e 70%, respectivamente, de 

ficarem totalmente curados. Nessas condições, qual a probabilidade de ambos pacientes 

não se curarem totalmente? 

 

A) 30%. 

B) 42%. 

C) 12%. 



 

 
Cargo: TÉCNICO EM SAÚDE – TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

(Edital nº 08/2019)  10 

 

D) 58%. 

 

 

32) Um corpo percorre 4,9 metros durante o primeiro segundo. Depois disso, em cada 

segundo percorre sempre 9,8 metros a mais do que no segundo anterior. Quantos 

metros, no total, o corpo percorrerá em 10 segundos? 

 

A) 500 m. 

B) 490 m. 

C) 510 m. 

D) 520 m. 

 

 

33) O excesso de peso pode prejudicar o desempenho de um atleta profissional em 

corridas de longa distância como a maratona, a meia-maratona ou uma prova de corrida 

de 10 km. Para saber uma aproximação do intervalo de tempo a mais, perdido para 

completar uma corrida devido ao excesso de peso, muitos atletas utilizam os dados 

apresentados na tabela e no gráfico a seguir:  

                
         

 

Usando essas informações, um atleta de ossatura grande, pesando 61,4 kg e com altura 

igual a 1,58 m, que tenha corrido uma maratona, pode estimar que, em condições de 

peso ideal, teria melhorado seu tempo na prova em: 

 

A) 5,32 minutos. 

B) 4,52 minutos. 

C) 1,28 minutos.  

D) 1,80 minutos. 

 

 

34) Suponha que o custo diário da produção de uma fábrica de aparelhos inalatórios é 

dado pela função C(x) = x
2
 – 86x + 2500, onde C(x) é o custo em reais e x é o número 

de unidades desses aparelhos fabricados. Quantas unidades desses aparelhos de inalação 

devem ser produzidos diariamente para que o custo diário da produção da fábrica seja 

mínimo? 

 

A) 48. 

B) 38. 
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C) 40.  

D) 43. 

 

 

35) Usando-se um conta-gotas, um medicamento é misturado a uma quantidade de soro 

da seguinte forma: a mistura é feita em intervalos regulares, sendo que no primeiro 

intervalo são colocadas 4 gotas e nos intervalos seguintes são colocadas 2 gotas mais a 

quantidade misturada no intervalo anterior. Sabendo-se que no último intervalo o 

número de gotas misturadas é 52. Qual o total de gotas do medicamento, misturadas ao 

soro? 

 

A) 1300. 

B) 1100. 

C) 900. 

D) 700.                                                     

 

 

36) Quantas comissões distintas de três pessoas podem ser formadas a partir de uma 

equipe de enfermeiros com oito membros, sendo que, em cada comissão, nunca devem 

estar presentes os enfermeiros A e B? 

 

A) 24.  

B) 29. 

C) 20. 

D) 26. 

 

 

37) Um paciente disse a outro paciente, se eu lhe der esse meu comprimido, tomaremos 

uma quantidade de comprimidos iguais, mas se você me der um dos seus comprimidos, 

minha quantidade ficará sendo o dobro da sua. Quantos comprimidos tem cada paciente, 

inicialmente, respectivamente? 

 

A) 7 e 5. 

B) 1 e 2.   

C) 4 e 7. 

D) 3 e 5. 

 

 

38) De um grupo de duzentos estudantes, oitenta estão matriculados em enfermagem, 

cento e dez em biomedicina e quarenta não estão matriculados nem em enfermagem, 

nem em biomedicina. Seleciona-se ao acaso um dos duzentos estudantes. A 

probabilidade de que o estudante selecionado seja matriculado em pelo menos um 

desses cursos é igual a: 

 

A) 
  

   
. 

 

B) 
   

   
. 
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C) 
   

   
. 

 

D) 
   

   
. 

 

 

39) Quatro enfermeiros A, B, C, e D de um hospital, têm, respectivamente, 8, 6, 10 e 16 

anos de trabalho nesse hospital. O enfermeiro A recebeu um prêmio de R$ 500,00 por 

ano de casa; B recebeu um prêmio de R$ 600,00 por ano de casa; e C e D receberam, 

cada um, R$ 800,00 de prêmio por ano de casa. Qual foi o prêmio médio recebido por 

ano de casa por esses enfermeiros? 

 

A) R$ 67,50. 

B) R$ 710,00. 

C) R$ 7.100,00. 

D) R$ 675,00. 

 

 

40) Um vendedor de determinado medicamento estabeleceu que o preço de cada caixa 

fechada em função da quantidade de caixas adquiridas pelo consumidor é dado por P(x) 

= 50 + 
   

 
, em que P(x) é o preço de cada caixa fechada e x é o número de caixas 

adquiridas pelo consumidor. Sabendo que um consumidor pagou R$ 54,00 por caixa 

fechada, quantas caixas comprou? 

 

A) 60. 

B) 50. 

C) 70.   

D) 80. 

 

LEGISLAÇÃO SUS 

 

41) De acordo com a Lei 8142/90, são instâncias colegiadas: 

 

A) Fundo Municipal de Saúde e Comissão Intergestores. 

B) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde. 

C) Fundo de Saúde e Conferência de Saúde. 

D) Comissão Intergestores e Conselhos de Saúde. 

 

 

42) A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, tem como estratégia prioritária 

para a Atenção Básica: 

 

A) Pronto Atendimento. 

B) Urgência e Emergência. 

C) Vigilância Epidemiológica. 

D) Saúde da Família. 
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43) “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.” 

O enunciado acima está escrito na: 

 

 

A) Lei 8142/90. 

B) Constituição Brasileira de 1988. 

C) Lei de Responsabilidade do Sistema Único de Saúde. 

D) Carta em Defesa do Sistema Único de Saúde. 

 

 

44) De acordo com o Decreto 7508 de 28 de junho de 2011, são Portas de Entrada às 

ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços: 

 

A) De atenção primária, secundária e terciária; de pronto atendimento hospitalares 

públicos e privados; pronto socorro e unidades de emergência. 

B) De atenção primária; de atenção de urgência e emergência; de atenção psicossocial; e 

especiais de acesso aberto.  

C) De urgência e emergência e pronto socorros públicos; de atenção primária; pronto 

atendimento de instituições privadas desde que conveniadas ao SUS; de instituições 

hospitalares públicas e/ou não lucrativas. 

D) De atenção primária; de instituições conveniadas ao SUS através de processos 

licitatórios; prontos socorros e pronto atendimentos de qualquer natureza; de 

encaminhamento de serviços de atendimento pré-hospitalar. 

 

 

45) A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 define que a assistência à 

saúde é livre à iniciativa privada, desde que: 

 

A) Os profissionais contratados sejam vinculados ao SUS, de maneira a conhecerem 

seus princípios e diretrizes e respeitem suas regras e determinações. 

B) As instituições e profissionais contratados estejam com sua situação fiscal e 

profissional de acordo com o que rege as Leis fiscais brasileiras. 

C) A contratação destes serviços seja através de licitação, com ampla divulgação dos 

editais, proporcionando conhecimento amplo dos interessados. 

D) A participação seja de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

 

 

46)  São objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS de acordo com a Lei 8080/90:  

 

A) Identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 

formulação de política de saúde; assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 
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B) Elaboração das ações de saúde no território nacional; definição da demanda a ser 

atendida em cada setor da área da saúde; contratação de recursos humanos através de 

concursos públicos; definição dos padrões de financiamento dos serviços de saúde 

dentro do território nacional. 

C) Estabelecimento das metas e planos de saúde nacionais; definição do perfil de 

morbimortalidade regional e nacional; realização de campanhas de cunho nacional para 

prevenção e promoção de saúde; destinação de verbas de insumos para todo território 

nacional.  

D) Determinação das prioridades nacionais na área da saúde coletiva; Elaboração de 

metas em saúde; planejamento das ações integradas de saúde; contratação de serviços 

privados quando necessário. 

 

 

47) De acordo com a Constituição Federativa do Brasil de 1988, “As ações e serviços 

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes”: 

 

A) Igualdade de atendimento à população; Distribuição de recursos financeiros para as 

instituições públicas de saúde; Centralização das ações de saúde no Ministério da 

Saúde. 

B) Fortalecimento dos serviços públicos de saúde; Participação da população na 

elaboração do Plano Diretor de Saúde; Elaboração de metas em saúde de acordo com o 

Perfil Epidemiológico da região. 

C) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; Atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; Participação da comunidade. 

D) Definição anual dos Planos de Saúde Coletiva; Contratação de Recursos Humanos 

qualificados; Distribuição dos recursos financeiros com equidade, entre os entes 

federativos. 

 

 

48) O termo Mapa de Saúde utilizado na elaboração do planejamento de saúde do 

Sistema Único de Saúde - SUS - Decreto 7508/2011, significa: 

 

A) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das 

regras da gestão compartilhada do SUS. 

B) Descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de 

saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade 

instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de 

saúde do sistema. 

C) Conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

D) Serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo 

ou de situação laboral, necessita de atendimento especial. 
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49) A Lei 8142/90 de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre: 

 

A) Participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 

B) Realocação financeira entre os entes federativos e elaboração de planos e metas da 

área da saúde. 

C) Transferências de recursos financeiros entre as esferas de governo e contratação de 

recursos humanos. 

D) Elaboração do Plano Diretor de Saúde de todas as instâncias do SUS e transferência 

de recursos financeiros intergovernamentais. 

 

 

50) “Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de 

acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas 

diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Ficando proibida qualquer exclusão 

baseada em idade, gênero, cor, crença, nacionalidade, etnia, orientação sexual, 

identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade ou 

limitação física, intelectual, funcional, entre outras, com estratégias que permitam 

minimizar desigualdades, evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer 

estigmatização ou discriminação; de maneira que impacte na autonomia e na situação de 

saúde. ” 

De acordo com a Portaria 2436/17, o enunciado acima corresponde a qual princípio do 

SUS? 

 

A) Integralidade. 

B) Participação Social. 

C) Equidade. 

D) Universalidade. 

 


