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Em defesa da dúvida

               Numa época em que tantos parecem ter tanta certeza sobre tudo, vale a pena pensar no 
prestígio que a dúvida já teve. Nos diálogos de Platão, seu amigo Sócrates pulveriza a certeza 
absoluta de seus contendores abalando-a por meio de sucessivas perguntas, que os acabam 
convencendo da fragilidade de suas convicções. Séculos mais tarde, o filósofo Descartes ponderou 
que o maior estímulo para se instituir um método de conhecimento é considerar a presença 
desafiadora da dúvida, como um primeiro passo.

               Lendo os jornais e revistas de hoje, assistindo na TV a entrevistas de personalidades, o 
que não falta são especialistas infalíveis em todos os assuntos, na política, na ciência, na economia, 
nas artes. Todos têm receitas imediatas e seguras para a solução de todos os problemas. A 
hesitação, a dúvida, o tempo para reflexão são interpretados como incompetência, passividade, 
absenteísmo. É como se a velocidade tecnológica, que dá o ritmo aos nossos novos hábitos, 
também ditasse a urgência de constituirmos nossas certezas.

               A dúvida corresponde ao nosso direito de suspender a verdade ilusória das aparências e 
buscar a verdade funda daquilo que não aparece. Julgar um fato pelo que dele diz um jornal, avaliar 
um problema pelo ângulo estrito dos que nele estão envolvidos é submeter-se à força de valores já 
estabelecidos, que deixamos de investigar. A dúvida supõe a necessidade que tem a consciência de 
se afastar dos julgamentos já produzidos, permitindo-se, assim, o tempo necessário para o exame 
mais detido da matéria a ser analisada. A dúvida pode ser o primeiro passo para o caminho das 
afirmações que acabam sendo as mais seguras, porque mais refletidas e devidamente 
questionadas.

(Cássio da Silveira, inédito)

1) A valorização da dúvida se deve ao fato de que ela

(A) constitui o meio pelo qual se empreende uma contestação ilusória de verdades dadas como 
irrefutáveis.



(B) vale-se astutamente de sua fragilidade como método para poder impor algumas verdades 
definitivas.

(C) permite abrir um caminho para o conhecimento ao questionar verdades dadas como absolutas.

(D) contribui para a valorização de verdades pré-estabelecidas por métodos seguros de 
conhecimento.

(E) implica a tentativa de se chegar a um tipo de conhecimento cuja validade dispensa qualquer 
comprovação.

2)  Diferentemente da maneira pela qual Sócrates e Descartes qualificavam a dúvida, o texto 
nos lembra que há

(A) quem pulverize a certeza inabalável com que alguns afirmam seus pontos de vista, juízos e 
convicções.

(B) aqueles que já de saída se apresentam como especialistas infalíveis em temas da política, da 
ciência, das artes.

(C) aquele que se dispõe a se pronunciar sobre algum assunto depois de ter aberto várias hipóteses 
de abordagem.

(D) quem sempre suspenda a verdade das aparências, não se furtando a questioná-las antes de 
aceitá-las.

(E) quem se afaste de julgamentos definitivos para se deter sobre o que há de problemático numa 
matéria.

3)  Considere as afirmações abaixo.

I. Da leitura do 1º parágrafo pode-se deduzir que o método de conhecimento no qual a dúvida 
exerce um papel importante passou a ser mais reconhecido e utilizado em nossos dias, em função 
da complexidade da época que estamos atravessando.

II. No 2º parágrafo, é patente o tom irônico com que o autor do texto faz referência aos especialistas 
infalíveis em todos os assuntos, ironia que se ratifica no segmento Todos têm receitas imediatas e 
seguras para a solução de todos os problemas.

III. No 3º parágrafo, todos estes três segmentos referem ações a se evitar: suspender a verdade 
ilusória das aparências, avaliar um problema pelo ângulo estrito dos que nele estão envolvidos e 
Julgar um fato pelo que dele diz um jornal.

Em relação ao texto, está correto o que se afirma APENAS em

(A) I e II.                   

(B) I e III.

(C) II e III.

(D) II.

(E) III.



4) Considerando-se o contexto, traduz-se adequadamente o sentido de um segmento em:

(A) pulveriza a certeza absoluta (1º parágrafo) = aniquila a convicção imperiosa

(B) ditasse a urgência (2ºparágrafo) = consumasse a precipitação

(C) suspender a verdade ilusória (3º parágrafo) = ir ao encontro da ilusão convincente

(D) avaliar um problema pelo ângulo estrito (3º parágrafo) = retificar uma questão aprimorando o 
foco

(E) o exame mais detido da matéria (3º parágrafo) = a prova mais recôndita da tese defendida

5)  Está clara e correta a redação deste livre comentário sobre o texto:

(A) Uma vez distanciados no tempo, Sócrates e Descartes são parceiros quanto a compartilharem 
ao mesmo prestígio que costumam atribuir ao valor da dúvida.

(B) Mesmo separados por séculos, os filósofos Sócrates e Descartes parecem acordes quanto ao 
valor que atribuem ao papel da dúvida na constituição do pensamento.

(C) Muito embora fossem distintos filósofos, é de se constatar que tanto Descartes quanto Sócrates 
alimentavam sobre as dúvidas a mesma convicção que lhes mantinha.

(D) Descartes e Sócrates, filósofos consagrados, em que pese o valor que se atribuíam às suas 
dúvidas, tinham estreita relação de pensamento quanto aquilo que lhes era comum.

(E) A par de serem distantes no tempo, ainda que compartilhando suas condições de filósofos, 
Descartes e Sócrates se identificavam por conta da dúvida que se nutriam.

6)  As normas de concordância verbal estão plenamente observadas na seguinte frase:

(A) Aos que vivem de apregoar certezas, diga-se que faria melhor duvidarem um pouco, pois a 
dúvida nunca faz mal ao rigor com que se ordena as ideias.

(B) Fazem-se notar nos jornais e revistas de hoje a convicção com que se manifestam as pessoas a 
propósito de tudo, como se jamais lhes faltassem competência para julgar o que quer que sejam.

(C) Tomam-se como presunção de incompetência as qualidades de quem hesita e reflete antes de 
agir, preferindo assim a dúvida à precipitação, a cautela ao açodamento.

(D) Sempre haverá aqueles que prefiram relativizar suas análises, evitando assim, com a dúvida, 
que se emprestem aos preconceitos o peso que eles jamais poderiam ter.

(E) Não se confunda com a dúvida saudável e metódica as indecisões permanentes de quem jamais 
se habilitam a percorrer o caminho que leva às decisões finais.

7)  Os tempos e modos verbais estão adequadamente correlacionados na completude da 
frase: Se lêssemos os jornais e revistas de hoje com espírito crítico apurado pela dúvida,

(A) muitos dos mais notórios preconceitos em que incorremos acabarão sendo evitados.

(B) evita-se a precipitação de julgamento com que estamos respondemos aos fatos.

(C) haveremos de compreender o quanto fôssemos injustos em nossas avaliações precipitadas.

(D) mais complexos acabariam por se revelar aqueles fatos que julgávamos tão cristalinos.



(E) as interpretações que vimos dando aos fatos acabarão sendo outras, mais justas.

8)  Admite transposição para a voz passiva a forma verbal da frase:

(A) Tantos parecem estar certos sobre tudo.

(B) Sócrates pulverizava as certezas de seus interlocutores.

(C) As notícias em que costumamos acreditar são muitas vezes falsas.

(D) A dúvida corresponde a um legítimo direito nosso.

(E) A suspensão os preconceitos é um d os méritos da dúvida.

Atenção: Para responder às questões de números 9 a 15, considere o texto abaixo.

Campo e cidade

               “Campo” e “cidade” são palavras muito poderosas, e isso não é de estranhar, se 
aquilatarmos o quanto elas representam na vivência das comunidades humanas. O termo inglês 
country pode significar tanto “país” quanto “campo”; the country pode ser toda a sociedade ou só a 
parte rural. Na longa história das comunidades humanas, sempre esteve bem evidente essa ligação 
entre a terra da qual todos nós, direta ou indiretamente, extraímos nossa subsistência, e as 
realizações da sociedade humana. E uma dessas realizações é a cidade: a capital, a cidade grande, 
uma forma distinta de civilização.

               Em torno das comunidades existentes, historicamente bastante variadas, cristalizaram-se e 
generalizaram-se atitudes emocionais poderosas. O campo passou a ser associado a uma forma 
natural de vida – de paz, inocência e virtudes simples. À cidade associou-se a ideia de centro de 
realizações – de saber, de comunicações, de progresso. Também constelaram-se poderosas 
associações negativas: a cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição; o campo como 
lugar de atraso, ignorância e limitação. Além disso, em nosso próprio mundo, entre os tradicionais 
extremos de campo e cidade existe uma ampla gama de concentrações humanas: subúrbio, cidade 
dormitório, favela, complexo industrial, centro tecnológico etc.

               A visão que se pode ter do campo ou da cidade pode variar conforme a perspectiva 
pessoal. Vejam-se estes versos do poeta inglês Wordsworth, do século XIX, vindo do campo e 
chegando a Londres pela manhã, compostos a partir de sua primeira visão da cidade:

Nada há na terra de maior beldade:

(...)

Torres e cúpulas se elevam no ar

Em luminosa e suave majestade.

É bem verdade que se trata de uma visão da cidade antes da azáfama e do barulho do dia de 
trabalho; porém não há como não reconhecer esse sentimento de entusiasmo diante de um grande 
aglomerado de metas e destinos humanos.

(Adaptado de: WILLIAMS, Raymond. O campo e a cidade. Trad. Paulo Henriques Britto. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 11)



9) A afirmação de que Em torno das comunidades existentes (...) cristalizaram-se e 
generalizaram-se atitudes emocionais poderosas (2º parágrafo) comprova-se e exemplifica-se 
em:

I. O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida – de paz, inocência e virtudes 
simples.

II. À cidade associou-se a ideia de centro de realizações – de saber, de comunicações, de 
progresso.

III. Também constelaram-se poderosas associações negativas: a cidade como lugar de barulho, 
mundanidade e ambição; o campo como lugar de atraso, ignorância e limitação.

Atende ao enunciado o que se afirma em

(A) I, II e III.

(B) I e II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, apenas.

10)  Ao comparar a vida das comunidades humanas no campo e na cidade, o autor nos 
mostra que essas duas formas

(A) se opõem definitivamente, uma vez que se associam a cada uma delas valores contrários 
estabilizados e permanentes.

(B) se complementam na história da humanidade, dado que se alternam no cumprimento das 
mesmas funções.

(C) sofrem fortes associações negativas, por conta da crítica que se faz contra o que há de 
destrutivo no progresso.

(D) apresentam apenas vantagens para quem opta por um cotidiano marcado pela ambição e pelo 
dinamismo.

(E) se avaliam de modo relativo, uma vez que se pode associar a cada uma delas qualidades 
positivas e negativas.

11)  A citação dos versos do poeta Wordsworth e o comentário que a ela se segue reforçam o 
que se afirma em

(A) O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida, sobretudo quando se pensa no 
que há de atropelo na vida que se leva nas grandes cidades.

(B) the country pode ser toda a sociedade ou só a parte rural, já que é essa a sensação confusa 
vivida pelo poeta à porta da grande cidade.

(C) existe uma ampla gama de concentrações humanas, tal como pode constatar aquele que chega 
do campo e se depara com o gigantismo de uma capital.

(D) a cidade como lugar de barulho, mundanidade e ambição, ao mesmo tempo em que se 
reconhecem nela a azáfama e as agitações que a tantos deprimem.



(E) A visão (...) da cidade pode variar conforme a perspectiva pessoal, sendo possível ver nas 
edificações urbanas uma alta e incomparável beleza.

12)  Sem prejuízo para o sentido da frase, o elemento sublinhado pode ser substituído pelo 
que está entre parênteses em:

(A) isso não é de estranhar, se aquilatarmos o quanto elas representam na vivência das 
comunidades humanas (ainda que relativizemos)

(B) À cidade associou-se a ideia de centro de realizações (Se acobertou na cidade)

(C) A visão (...) pode variar conforme a perspectiva pessoal (não obstante o ponto de vista)

(D) É bem verdade que se trata de uma visão da cidade antes da azáfama (Está patente que se fala)

(E) Porém não há como não reconhecer esse sentimento de entusiasmo (ainda que não se constate)

13)  Ao flexionar-se, o verbo indicado entre parênteses deve concordar com o elemento 
sublinhado na seguinte frase:

(A) Não (ser) de estranhar que haja tantas opiniões contraditórias acerca da vida na cidade ou no 
campo.

(B) É difícil evitar que se (constelar), em torno da cidade, muitas associações negativas.

(C) Em nossa época se (cristalizar) juízos mais favoráveis à vida no campo do que à da cidade.

(D) Não (propiciar) uma visão harmônica da cidade os vários ritmos impostos pelo progresso.

(E) (Ressaltar) nos versos do poeta Wordsworth sua admiração pelos ícones arquitetônicos de 
Londres.

14)  Considere as construções abaixo.

I. Ele pesquisa o transporte público nas grandes cidades, onde convivem meios obsoletos e 
avançados.

II. A preferência pela vida no campo tende a diminuir, em função das ofertas de trabalho que há na 
cidade.

III. Num passado recente, ninguém imaginaria que confortos da cidade viessem a se oferecer na 
vida do campo.

A exclusão da vírgula altera o sentido do que se enuncia APENAS em

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) I e III.

(E) II e III.



15)  Ambos os termos sublinhados são exemplos de uma mesma função sintática na frase:

(A) “Campo” e “cidade” são palavras muito poderosas.

(B) O termo inglês country pode significar tanto “país” quanto “campo”.

(C) Uma dessas realizações é a cidade.

(D) O campo passou a ser associado a uma forma natural de vida.

(E) entre os tradicionais extremos de campo e cidade existe uma ampla gama de concentrações 
humanas.

Noções de Informática

16)  Um usuário do editor de texto Microsoft Word 2007 acionou a opção de imprimir um 
documento, sendo que a janela que se abre em decorrência dessa ação oferece algumas 
opções de Intervalo de Páginas a serem impressas. Duas dessas opções são

(A) Arquivo e Lista.

(B) Página atual e Seleção.

(C) Pasta e Estilo.

(D) Manual e Comentários.

(E) Página Simples e Automático.

17)  No editor de texto Microsoft Word 2007, um usuário selecionou certo texto (T1) e aplicou 
a formatação Negrito. Logo em seguida, selecionou outro texto (T2) sem qualquer formatação 
e digitou a tecla F4. O resultado dessa ação será:

(A) O texto T2 será excluído do documento.

(B) O texto T2 será duplicado.

(C) O parágrafo onde T2 se localiza assumirá o estilo Normal.

(D) O texto T2 assumirá a formatação Negrito.

(E) O parágrafo onde T2 se localiza terá seu nível de recuo aumentado.

18)  Paulo, um usuário do Microsoft Excel 2007 necessita alterar o modo de exibição de sua 
planilha. Para isso, o Excel 2007 tem 3 modos de exibição pré-formatados. Dois desses 
modos são

(A) Normal e Layout de Página.

(B) Simples e Visualizar Quebras de Página.

(C) Básico e Impressão Rápida.

(D) Principal e Impressão Simples.

(E) Temporário e Visualização Completa.



19)  Ana precisa fazer algumas operações com caracteres e números em sua planilha do 
Microsoft Excel 2007. Para tanto, inseriu as duas funções a seguir, em duas células distintas:

=DIREITA(“canetas”;4) e =ESQUERDA(“celular”;3)

O resultado obtido por Ana para essas duas funções será, respectivamente,

(A) 4 e 3

(B) ***etas e cel****

(C) 3 e 4.

(D) can e celu.

(E) etas e cel.

20. Um usuário do Microsoft Excel 2007 deseja imprimir uma planilha, repetindo algumas 
linhas da planilha na parte superior e algumas colunas dessa mesma planilha à esquerda do 
texto impresso. Se o objetivo for repetir as colunas A e B e as linhas 1, 2 e 3, a forma correta 
de se representar tal especificação é

(A) &A-&B e &1-&3

(B) %A/%B e %1/%3

(C) #A*#B e #1*#3

(D) @A>@B e @1>@3

(E) $A:$B e $1:$3

Conhecimentos Gerais

21) Conforme a lei 8080/90, que estabelece os princípios e diretrizes do SUS (Sistema único 
de Saúde), das alternativas a seguir, qual NÃO é considerada um princípio do SUS?
(A) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.

(B) Direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde.

(C) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

(D) A promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à
dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero, de raça ou etnia.

(E) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo 
usuário.

22) Conforme a lei 141/2012, no que se refere à Transparência e Visibilidade da Gestão da 
Saúde, a transparência e a visibilidade serão asseguradas mediante
(A) incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de 
elaboração e discussão do plano de saúde.

(B) investimento e participação popular, realização de audiências públicas, durante o processo de 
elaboração e discussão do plano de saúde.



(C) incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante o processo de 
elaboração e discussão do plano de saúde e
vigilância sanitária.

(D) investimento e participação popular, realização de audiências restritas, durante o processo de 
elaboração e discussão do plano de saúde e
vigilância sanitária.

(E) incentivo à participação popular e realização de audiências privadas, durante o processo de 
elaboração e discussão do plano de saúde.

23) O Sistema Único de Saúde tem três esferas de atuação: federal, estadual e 
municipal.Quais são as atribuições do nível federal?
(A) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de refazer, avaliar e vetar políticas; normalizar 
ações; prestar cooperação técnica aos municípios, ao Distrito Federal; e controlar e avaliar as ações 
e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.

(B) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de formular, avaliar e apoiar políticas; 
normalizar ações; prestar cooperação técnica aos Estados,ao Distrito Federal e municípios; e 
controlar e avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.

(C) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de formular, avaliar e normatizar políticas; 
efetuar ações; prestar cooperação técnica aos Estados,ao Distrito Federal e municípios; e controlar 
e avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.

(D) O nível federal tem, principalmente, as atribuições de formular, avaliar e apoiar políticas; 
normalizar ações; prestar serviço aos municípios, ao Distrito Federal, governo e prefeituras; e 
controlar,avaliar as ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.

(E) O nível federal tem, a princípio, as atribuições de refazer, avaliar e vetar políticas; normalizar 
ações; prestar cooperação técnica à União,ao Distrito Federal e municípios; e controlar e avaliar as 
ações e os serviços, respeitadas as competências dos demais níveis.

24)Segundo a lei 8080/90, Título II, o Sistema Único de Saúde compreende
(A) o conjunto de ações e serviços de saúde e educação, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público.

(B) o conjunto de ações e serviços de saúde privada,prestados por órgãos e instituições privadas, da 
Administração direta e indireta e das fundações
mantidas pelo Poder Privado.

(C) o conjunto de ações e serviços de saúde e vigilância sanitária, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Privado.

(D) o conjunto de ações e serviços de saúde,prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público.

(E) o conjunto de ações e serviços de prevenção e saúde, prestados por órgãos e instituições 
públicas federais, estaduais, da Administração
direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.



25) Sobre as normas de organização do Sistema Único de Saúde do Brasil, assinale a 
alternativa CORRETA: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.

 b) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde, como 
determinantes biológicos, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho. 

c) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), serão 
organizados de forma centralizada no nível federal. 

d) À direção nacional do Sistema Único da Saúde (SUS) não compete, dentre outras ações, 
participar na formulação e na implementação das políticas de controle das agressões ao meio 
ambiente e de saneamento básico. 

e) O conjunto de ações e serviços de saúde que constitui o Sistema Único de Saúde (SUS) inclui as 
instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção 
de insumos, medicamentos, exceto as de sangue e hemoderivados.

26) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo 
com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios, EXCETO, 

a) universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

 b) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema; 

c) utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 
orientação programática; 

d) participação da comunidade, mediante pagamento de taxas de complementação pelos serviços 
utilizados; 

e) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

27) Os recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde serão repassados aos Municípios, 
aos Estados e ao Distrito Federal desde que estes entes possuam, EXCETO,

 a) fundo de Saúde; 

b) conselho de Saúde, com composição majoritária de profissionais da saúde; 

c) plano de saúde; 

d) relatórios de gestão; 

e) contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.



28) De acordo com a Portaria Nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, a Atenção Básica tem como 
fundamentos e diretrizes, EXCETO, 

a) ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação 
descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação de 
saúde;

 b) possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 
caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção; 

c) adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita, sem garantir a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 
cuidado; 

d) coordenar a integralidade em seus vários aspectos, trabalhando de forma multiprofissional, 
interdisciplinar e em equipe; 

e) estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na 
construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território.

29) A Política Nacional de Humanização foi criada pelo Ministério da Saúde em 2003, atuando 
de forma transversal às demais políticas de saúde, a fim de impactá-las e interferir na 
qualificação da atenção e gestão do SUS. 

Assinale a alternativa que contém somente princípios da Política Nacional de Humanização: 

a) Universalidade – transversalidade; 

b) Integralidade – protagonismo dos sujeitos; 

c) Equidade – protagonismo dos sujeitos;

d) Equidade – inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde;

e) Inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde – 
transversalidade.

30) Entende-se por vigilância __________ um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. 

A alternativa que completa CORRETAMENTE a lacuna na frase acima é: 

a) Ambiental.

 b) Da saúde do trabalhador.

 c) Sanitária. 

d) Epidemiológica. 

e) Da situação de saúde.



Conhecimentos Específicos

31) No que se refere a rubéola, leia atentamente os itens que seguem, coloque nas questões V 
(verdadeiro) quando a afirmação for correta e F (falso) quando a afirmação for falsa. Após 
assinale a questão que contempla a ordem correta das alternativas. 

(   ) As manifestações mais comuns da Síndrome da Rubéola Congênita são surdez neurossensorial, 
catarata ou glaucoma, doença cardíaca congênita e retardo mental. 

(   ) Os efeitos teratogênicos são decorrentes da resposta inflamatória ao vírus e da hipoplasia 
devido a depressão da mitose. 

(   ) O diagnóstico sorológico da rubéola é realizado quando o título de IgG entre a fase aguda e de 
convalescença (7 a 10 dias) aumenta quatro vezes ou quando a IgM é positiva .

 (   ) A rubéola é considerada altamente contagiosa, tanto quanto o sarampo.

 (   ) O exantema da rubéola apresenta diferença particular com outras doenças exantemáticas. 

A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra: 

A) F, V, F, V, F. 

B) V, V, V, F, F.

 C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, V, V, F. 

E) V, V, F, V, F. 

32) O Ministério da Saúde recomenda como quantidade de pessoas a serem atendidas pela 
equipe de ESF e pelo Agente Comunitário de Saúde, respectivamente:

A) Equipe de ESF até 2.000 pessoas e ACS até 400 pessoas.

 B) Equipe de ESF até 5.000 pessoas e ACS até 800 pessoas. 

C) Equipe de ESF até 3.500 pessoas e ACS até 650 pessoas.

 D) Equipe de ESF até 2.500 pessoas e ACS até 550 pessoas. 

E) Equipe de ESF até 4.000 pessoas e ACS até 750 pessoas. 

33) Referente aos testes rápidos ofertados pelo SUS nos estabelecimentos de saúde, 
atualmente estão disponíveis testes rápidos para: 

A) Somente HIV.

B) Somente Hepatite B. 

C) HIV, Hepatite B e C e Sífilis.

 D) HIV e Hepatite B. 

E) Hepatite C, HIV e Sífilis. 



34 ) Sobre a Rede de Frio, complete a afirmativa abaixo: “Rede de frio é o sistema de 
conservação dos imunobiológicos, onde se inclui o armazenamento, o transporte e a 
manipulação destes produtos em condições adequadas de refrigeração.

 Esse sistema se divide em quatro níveis, obedecendo a hierarquia                                                               
____________________________, ____________________________________, 
__________________________ e ________________________. 

A) Nacional, central estadual, regional e local.

 B) Nacional, central estadual, local, regional. 

C) Local, regional, nacional, central estadual. 

D) Nacional, local, regional, central estadual. 

E) Central estadual, regional, local, nacional.

35) O Ministério da Saúde, ampliou o Calendário Nacional de Vacinação com a introdução da 
vacina papilomavírus humano (HPV) no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Sobre esta vacina assinale a alternativa CORRETA. 

A) Proteção contra os subtipos 6, 11, 16 e 18, com esquema vacinal estendido, composto por duas 
doses (0 e 6 meses). 

B) Proteção contra os subtipos 16 e 18, com esquema vacinal estendido, composto por três doses 
(0, 6 meses e 60 meses). 

C) Proteção contra os subtipos 6, 11, 16 e 18, com esquema vacinal estendido, composto por dose 
única. 

D) Proteção contra os subtipos 6, 11, 16 e 18, com esquema vacinal estendido, composto por três 
doses (0, 6 meses e 60 meses). 

E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

36)  Sobre a Resolução nº 311, de 8 de fevereiro de 2007, que trata da reformulação do Código 
de Ética dos Profissionais de Enfermagem, leia atentamente os itens que seguem, coloque 
nas questões V (verdadeiro) quando a afirmação for correta e F (falso) quando a afirmação for 
falsa. Após assinale a questão que contempla a ordem correta das alternativas.

 (   ) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu 
representante legal, de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem estar.

 (   ) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na 
diversidade de opinião e posição ideológica. 

(   ) Recusar a pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes 
de imperícia, negligencia ou imprudência. 

(   ) Omitir ao COREN e aos órgãos competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que 
possam prejudicar o exercício profissional. 



(   ) Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, 
competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. 

A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra: 

A) V, F, V, F, V. 

B) F, V, F, V, F. 

C) V, V, F, F, V. 

D) F, F, V, F, V. 

E) V, V, F, V, V. 

37) Debridamento mecânico consiste na remoção de tecidos mortos com a utilização da força 
física. Sobre as técnicas mais comuns de debridamento mecânico, está correto afirmar: 

I. A fricção – é realizada com gazes ou esponjas macias umedecidas em soluções, do centro para 
fora da ferida, deve-se ter suavidade nos movimentos a fim de não haver dano maior ao tecido 
neoformado, saudável. 

II. Úmido seco – consiste em umedecer uma gaze resistente, mantê-la no leito da ferida até secar e 
remova-la após, consegue remover tecidos necrosados e pequenas quantidades de exsudato, no 
entanto, não é seletiva, pois ao arrancar a gaze aderida no leito da ferida, remova-se não apenas a 
necrose como tecidos viáveis, ocasionando dor e sangramento. 

III. Irrigação – técnica decorrente a força hidráulica gerada pelo fluxo do fluido pressurizado. É mais 
efetiva para a remoção de necrose mais amolecida e exsudato ou para remover restos de produtos 
do leito da ferida.

 IV. Hidroterapia – esta técnica é realizada com água de torneira em tanque com turbilhonamento. O 
debridamento ocorre pela hidratação e ação vigorosa promovida pela água sobre os tecidos. É 
indica em feridas com extensa área de necrose, excessiva purulência e com escaras. 

 Referente aos itens acima as afirmações CORRETAS estão na alternativa:

 A) II, III e IV. 

B) I e II. 

C) I, II, e III. 

D) II e III. 

E) Todas as alternativas estão corretas.

38) Sobre o processo de cicatrização de feridas, relacione os tipos de cicatrização a seus 
respectivos conceitos: 

I. Primeira Intenção. 

II. Segunda Intenção. 

III. Terceira Intenção.



 (   ) Está relacionada há fatores que retardam a cicatrização de uma lesão inicialmente submetida a 
um fechamentos por primeira intenção, geralmente ocorre quando uma incisão é deixada aberta 
para drenagem do exsudato e, posteriormente, fechada.

 (    ) Consiste na situação ideal para o fechamento das lesões e está associada a feridas limpas, 
ocorrendo quando há perda mínima de tecido. 

(   ) Está relacionada a ferimentos infectados e a lesões com perda acentuada de tecido, onde não é 
possível realizar a junção dos bordos, acarretando um desvio da sequência esperada de reparo 
tecidual. 

A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra: 

A) III, I, II. 

B) III, II, I. 

C) II, I, III. 

D) I, III, II. 

E) I, II, III. 

39) A oxigenioterapia consiste na administração de oxigênio a uma concentração de pressão 
superior a encontrada na atmosfera. Sobre este procedimento, são considerados sistemas de 
baixo fluxo para a administração de oxigênio, exceto: 

A) Máscara de Venturi. 

B) Cânula nasal. 

C) Cateter simples. 

D) Cateter tipo óculos. 

E) Máscara simples. 

40) A drenagem consiste em um meio mecânico para a remoção de conteúdo dos órgãos, 
cavidades ou tecidos do corpo. Sobre este procedimento, leia atentamente os itens que 
seguem, coloque nas questões V (verdadeiro) quando a afirmação for correta e F (falso) 
quando a afirmação for falsa. 

Após assinale a questão que contempla a ordem correta das alternativas. 

(   ) Drenos torácicos são classificados em pleurais e mediastinais. 

(   ) Drenos abdominais são recomendados sempre que se encontre ou preveja o acúmulo de 
material infectado, sangue, linfa, exsudato ou transudato líquidos na cavidade abdominal. 

(   ) O dreno tubular é feito de látex ou silicone, maleável e macio com paredes finas e delgadas. 

(   ) O dreno laminar é feito de borracha, látex, plástico, polivinilsiliconizado, tornandose mais rígido 
para impedir que sua luz colabe a compressão dos tecidos que o circundam.

 (   ) O dreno de Kher é feito de látex, do tipo tubular, com 2 hastes, sendo uma vertical e outra 
horizontal e, é utilizado exclusivamente para a drenagem da via biliar principal. A alternativa que 
contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra: 



A) V, F, V, F, V. 

B) V, V, F, F, V. 

C) F, V, F, V, F. 

D) V, F, F, F, V. 

E) F, F, V, V, F. 

41) Sobre o cateterismo vesical de demora, são considerados cuidados de enfermagem, 
EXCETO: 

A) Verificar características do débito urinário, quanto ao volume, coloração e aspecto verificando a 
presença de sedimentos, pus ou sangue. 

B) Realizar a troca da sonda a cada 4 dias. 

C) Observar presença de secreção no local de inserção da sonda. 

D) Fixação adequada da sonda no paciente com esparadrapo antialérgico. 

E) Esvaziar a bolsa coletora frequentemente. 

42) Quanto aos tipos de colesterol, o que possui potencial de se depositar nas paredes das 
artérias quando em excesso, é denominado como:

 A) FSH. 

B) HDL. 

C) ACTH. 

D) TSH. 

E) LDL. 

43) Conforme o DECRETO nº 94.406, de 8 de junho de 1987, o qual regulamenta a Lei nº 7.498 
que dispõe sobre o exercício da enfermagem, seu artigo 10 estabelece as competências para 
o técnico de enfermagem assistir ao enfermeiro em determinadas ações, EXCETO: 

A) Na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave. 

B) Na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes 
durante a assistência de saúde. 

C) Na prevenção e no controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância 
epidemiológica. 

D) Prescrição da assistência de enfermagem.

E) Na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar. 



44) A transmissão de um agente infeccioso pode acontecer através da água, considerando 
essa possibilidade, o tratamento dos esgotos sanitários torna-se algo de fundamental 
importância, pois essa medida pode evitar doenças, tais como:

 A) Ascaridíase e dengue. 

B) AIDS e hepatite A. 

C) Leptospirose e gastroenterites.

 D) Herpes doença de chagas.

 E) Hepatite B e febre amarela. 

45) No que se refere a amamentação, está correto afirmar: 

I. Na amamentação, o volume de leite produzido varia, independendo do quanto a criança mama e 
da frequência com que mama. 

II. A concentração de gordura no leite aumenta no decorrer de uma mamada. Assim, o leite do final 
da mamada (chamado leite posterior) é mais rico em energia (calorias) e sacia melhor a criança, daí 
a importância de a criança esvaziar bem a mama.

 III. A principal proteína do leite materno é a caseína.

 IV. Nos primeiros dias, o leite materno é chamado colostro, que contém menos proteínas e mais 
gorduras do que o leite maduro, ou seja, o leite secretado a partir do sétimo ao décimo dia pós-parto. 

V. Além da IgA, o leite materno contém outros fatores de proteção, tais como anticorpos IgM e IgG, 
macrófagos, neutrófilos, linfócitos B e T, lactoferrina, lisosima e fator bífido. Referente aos itens 
acima, as informações CORRETAS estão contempladas na alternativa: 

A) III, IV. 

B) I, II. 

C) II, III, IV. 

D) II, V. 

E) IV, V. 

46)  O sarampo é uma doença exantemática aguda de etiologia virótica e muito contagiosa. 
Sua transmissibilidade se dá por: 

A) Sangue e liquor. 

B) Fezes e urina. 

C) Secreções do nariz e garganta.

 D) Erupções cutâneas.

 E) Escamação da pele. 



47)  Sobre hepatites, está incorreto afirmar: 

I. Em grande parte dos casos, as hepatites virais são doenças silenciosas, as quais podem 
manifestar sintomas como fraqueza, mal-estar, dor abdominal, enjoo/náuseas, vômitos, perda de 
apetite, urina escura (cor de café). 

II. A hepatite do tipo D é uma doença infecciosa viral causada pelo vírus VHD. Sua transmissão é 
fecal-oral, por contato entre indivíduos ou por meio de água ou alimentos contaminados pelo vírus. 

III. A transmissão pode acontecer por contágio fecal-oral ou transmissão sanguínea.

 IV. A hepatite E, é causada pelo vírus D (VHD). Sua transmissão ocorre através de relações sexuais 
desprotegida com pessoa infectada; de mãe infectada para o filho durante a gestação, o parto ou a 
amamentação.

 V. As hepatites virais são doenças de que não necessitam de notificação compulsória. 

Referente aos itens acima as informações INCORRETAS estão contempladas na alternativa: 

A) II, IV, V.

 B) I, II, III. 

C) II, III. 

D) III, IV, V. 

E) IV, V. 

48)  As mãos são o principal meio de transmissão das infecções hospitalares, por serem o 
instrumento mais utilizado no cuidado com o paciente. Neste sentido, leia atentamente os 
itens que seguem, coloque nas questões V (verdadeiro) quando a afirmação for correta e F 
(falso) quando a afirmação for falsa. Após assinale a questão que contempla a ordem correta 
das alternativas. 

(   ) A lavagem básica das mãos remove apenas sujidade e flora transitória, utilizandose agua e 
sabão. 

(   ) A antissepsia das mãos remove e impede o crescimento da flora transitória, além da lavagem é 
realizada a escovação das mãos.

(   ) O preparo cirúrgico das mãos remove a flora transitória e reduz a flora residente. 

(   ) Flora residente é composta por microrganismos do tipo bactérias gram-positivas e gram-
negativas (superfície da pele e unha). 

(   ) Flora transitória é composta por microrganismo do tipo bactérias gram-positivas e gram-
negativas (fendas, folículo piloso, glândulas sebáceas e sudorípara, unhas). 

A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra: 

A) V, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, F. 

C) F, V, F, V, F. 



D) V, V, F, V, V. 

E) F, V, V, F, F. 

49)  Sobre os tipos de limpeza e desinfecção, relacione os tipos especificados abaixo a seus 
respectivos conceitos:

 I. Esterilização.

 II. Desinfecção. 

III. Limpeza. 

(   ) Remoção de todo o material estranho dos objetos, devendo preceder outros processos de 
limpeza.

 (   ) Processo que elimina a maioria ou todos os microorganismos patogênicos, exceto os esporos 
bacterianos de superfícies inanimadas . 

(   ) destruição ou eliminação completa de todas as formas de vida microbiana.

 A alternativa que contempla a ordem CORRETA de cima para baixo está na letra: 

A) II, III, I. 

B) III, I, II. 

C) II, I, III. 

D) III, II, I. 

E) I, II, III. 

50) Quanto a administração de antibióticos, está correto afirmar: 

I. A administração de antibióticos pode ser realizada pelas vias oral, intramuscular, intravenosa, 
retal, intraraquiana, intraventricular, aerossol, intracavitária, em perfusão tissular e uso tópico. 

II. O uso de antibióticos bactericidas não está indicado nos pacientes com deficiências em sua 
imunidade. 

III. A via oral é a mais recomendada e preferida para a administração dos antibióticos. 

IV. Os antibióticos administrados por via oral não sofrem absorção em sua maior parte no intestino 
delgado, principalmente no duodeno e jejuno. 

V. As doenças diarreicas ou o uso de laxativos também pode reduzir a absorção ao acelerar o 
transito intestinal. 

Referente aos itens acima as informações CORRETAS estão contempladas na alternativa: 

A) F, F, V, V, F. 

B) F, V, F, V, F. 

C) V, V, F, V, V. 

D) F, V, V, F, F. 

E) V, F, V, F, V.



Técnico em enfermagem
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