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Cargo: Enfermeiro 
 
Língua Portuguesa 

 
Responda as questões 1 e 2 levando em consideração 
as regras da nova ortografia: 
 
1- Está correto apenas: 
a) Semi-interno. 
b) Multi-disciplinar. 
c) Extra-curricular. 
d) Micro-sistema. 
e) Seqüência. 
 
2- Está incorreto apenas: 
a) Inter-regional. 
b) Afrodescendente. 
c) Coautor. 
d) Sobrevoo. 
e) Auto-peças. 
 
3- Indique a alternativa em que há erro na substituição 
do termo grifado pelo pronome oblíquo: 
a) Olharam a formanda de modo mais formal. / 
Olharam-lhe de modo mais formal. 
b) Carregando alunos inteligentes. / Carregando-os. 
c) Não desejava ver os primos. / Não desejava vê-los. 
d) Espalhara bolas levadas pelo vento. / Espalhara-as. 
e) Queria ver as tias. / Queria vê-las. 
 
4- “Muitos projetos foram discutidos na reunião.” 
O sujeito é: 
a) Composto. 
b) Simples. 
c) Desinencial. 
d) Indeterminado. 
e) Inexistente. 
 
5- “Todos pediram apoio ao prefeito.” 
O verbo é: 
a) Intransitivo. 
b) Transitivo indireto. 
c) Transitivo direto. 
d) Transobjetivo. 
e) Transitivo direto e indireto. 
 
6- O termo grifado é adjunto adnominal em: 
a) Aquele político nunca teve capacidade para 
administrar. 
b) O estatuto exige obediência aos princípios 
governamentais. 
c) Tive dúvidas acerca de algumas teorias 
matemáticas. 
d) Políticos brasileiros têm horror ao nepotismo. 
e) O surgimento de teorias filosóficas facilitou o 
progresso. 
 
7- “Não ___ as alegrias que recebeste; ___ sempre 
que o sucesso se ___ com paciência.” 
a) esqueça, lembre, constroi. 
b) esqueças, lembra, constrói.  
c) esqueças, lembre, constrói. 
d) esquece, lembre, constrói. 
e) esqueça, lembre, constrói. 
 
8- “Que cidade linda é São Paulo!” 
O “que” exerce a função de: 
a) Preposição. 

b) Interjeição. 
c) Partícula expletiva. 
d) Pronome relativo. 
e) Pronome indefinido adjetivo. 
 
Matemática 

 
9- O MMC(320, 360, 380) é: 
a) 54720 
b) 54724 
c) 54726 
d) 54728 
e) 54730 
 
10- O MDC(230, 280, 320) é:  
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
11- O MMC(460, 400, 380) é: 
a) 174800 
b) 174810 
c) 174820 
d) 174830 
e) 174840 
 
12- MDC(500, 530, 540) é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
13- O MMC(120, 160, 180) é: 
a) 1440 
b) 1442 
c) 1443 
d) 1444 
e) 1445 
 
14- O estudo das estruturas das figuras espaciais e 
suas inter-relações é determinado por alguns conceitos 
básicos, a saber: 
I- Ponto: conceito fundamental a todos os 
subsequentes, uma vez que todos sejam, em última 
análise, formados por inúmeros pontos. Por sua vez, os 
pontos são infinitos e não possuem dimensão 
mensurável (adimensional). Portanto, sua única 
propriedade garantida é sua localização. 
II- Reta: composta por pontos, é infinita nos dois lados 
e determina a distância mais curta entre dois pontos 
determinados. 
III- Linha: possui algumas semelhanças com a reta, 
pois é igualmente infinita para cada lado, contudo, têm 
a propriedade de formar curvas e nós sobre si mesma. 
IV- Plano: é outra estrutura infinita que se estende em 
todas as direções. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas III e IV 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
15- Consideramos um tetraedro: 
a) três faces 
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b) quatro faces 
c) cinco faces 
d) seis faces 
e) sete faces 
 
16- Consideramos um pentaedro: 
a) três faces 
b) quatro faces 
c) cinco faces 
d) seis faces 
e) sete faces 
 
Informática 
 

17- Para retornar uma fórmula como uma cadeia de 
caracteres qual função do Microsoft Excel utilizamos? 
a) char.form 
b) char.f 
c) formula.text 
d) formulatext 
e) formulatexto 
 
18- Para obter um valor agregado do cubo utilizamos 
qual função do Microsoft Excel? 
a) valorcubo 
b) valor.cubo 
c) vlr.cb 
d) valor.cub.agrg 
e) agreg.cub 
 

19- O botão  do Microsoft Word tem a função de? 
a) apagar figura 
b) limpar caixa de texto 
c) colorir caixa de texto 
d) apagar seleção 
e) pincel de formatação 
 

20- O botão  do Microsoft Excel  tem a função 
de? 
a) Configurar impressora 
b) Imprimir planilha 
c) Imprimir seleção 
d) Imprimir títulos 
e) Selecionar impressora 
 
21- Para se obter o código numérico do primeiro 
caracter de uma cadeia de textos no Microsoft Excel 
utilizamos a seguinte função: 
a) first.char 
b) text.char 
c) char.num 
d) num.char 
e) codigo 
 
22- Para buscar um termo na página do navegador 
Google Chrome utilizamos o seguinte comando: 
a) Ctrl + Alt + f 
b) Ctrl + f 
c) Alt + f 
d) Alt + Shift + f 
e) Ctrl + Shift + f 
 
23- O Microsoft Excel possui a função exato que 
verifica se duas cadeias de caracteres são idênticas 
retornando: 

a) verdadeiro ou falso diferenciando maiúsculas e 
minúsculas 
b) apenas falso caso sejam sem diferenciar maiúsculas 
e minúsculas  
c) apenas falso caso sejam diferenciando maiúsculas e 
minúsculas 
d) apenas verdadeiro caso sejam sem diferenciar 
maiúsculas e minúsculas  
e) apenas os caracteres diferentes da cadeia 
 
24- Para acessas diretamente o mini aplicativo 
agendador de tarefas do Painel de controle através do 
prompt de comandos do Windows utilizamos qual 
comando abaixo? 
a) control agenda 
b) control tools 
c) control schedtasks 
d) control windtasks 
e) control pdc 
 
Conhecimentos Gerais 
 

25-  A santa padroeira do município de Jambeiro é? 
a) Nossa Senhora de Fátima 
b) Nossa Senhora Aparecida 
c) Nossa Senhora da Escada 
d) Nossa Senhora das Dores 
e) Santa Isabel 
 
26- Qual o nome do atual vice prefeito de Jambeiro? 
a) Altemar Mendes 
b) José Geraldo Vasconcelos Coelho 
c) Sérgio Roberto Moura Cassiano 
d) José Rodrigues Coelho 
e) Sérgio Mendes 
 
27- Quantos esportes serão disputados nas olimpíadas 
de 2016 que serão realizadas na cidade do Rio de 
Janeiro? 
a) 52 
b) 32 
c) 38 
d) 40 
e) 42 
 
28- As olimpíadas de 2016 que serão realizadas na 
cidade do Rio de Janeiro oficialmente referem se aos 
Jogos da? 
a) XX Olimpíada 
b) XXX Olimpíada 
c) XXXI Olimpíada 
d) XXXV Olimpíada 
e) XXXII Olimpíada 
 
29- Qual o nome do atual vice-presidente dos Estados 
Unidos da América? 
a) Barak Obama 
b) Joe Biden 
c) Condolessa Rice 
d) John Godman 
e) Gerald Chapman 
 
30-  Qual o nome da investigação em andamento 
realizada pela Policia Federal Brasileira, cuja fase 
ostensiva foi deflagrada em 17 de março de 2014, 
tendo como objetivo apurar um esquema de lavagem 
de dinheiro suspeito de movimentar mais de R$ 10 
bilhões de reais? 
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a) Operação Lava Jato 
b) Operação Lava Rápido 
c) Operação Zelotes 
d) Operação Cash 
e) Operação Sisterna 
 
31- A Fifa – Federação Internacional de Futebol, 
fundada em Paris em 21 de maio de 1904, tem sua 
sede na cidade de? 
a) Milão 
b) Barcelona 
c) Berlin 
d) Paris 
e) Zurique 
 
32- Qual o atual técnico da seleção brasileira de 
futebol? 
a) Tite 
b) Dunga 
c) Zagalo 
d) Felipão 
e) nenhuma das alternativas 
 
Conhecimento Específico 

 
33-  Analise as afirmativas sobre a Estratégia saúde da 
família: 
I- A Saúde da Família é entendida como uma estratégia 
de reorientação do modelo assistencial, 
operacionalizada mediante a implantação de equipes 
multiprofissionais em unidades básicas de saúde. 
Estas equipes são responsáveis pelo 
acompanhamento de um número definido de famílias, 
localizadas em uma área geográfica delimitada. As 
equipes atuam com ações de promoção da saúde, 
prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e 
agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde 
desta comunidade. A responsabilidade pelo 
acompanhamento das famílias coloca para as equipes 
saúde da família a necessidade de ultrapassar os 
limites classicamente definidos para a atenção básica 
no Brasil, especialmente no contexto do SUS. 
II- A estratégia de Saúde da Família é um projeto 
dinamizador do SUS, condicionada pela evolução 
histórica e organização do sistema de saúde no Brasil. 
A velocidade de expansão da Saúde da Família 
comprova a adesão de gestores estaduais e municipais 
aos seus princípios. Iniciado em 1994, apresentou um 
crescimento expressivo nos últimos anos. A 
consolidação dessa estratégia precisa, entretanto, ser 
sustentada por um processo que permita a real 
substituição da rede básica de serviços tradicionais no 
âmbito dos municípios e pela capacidade de produção 
de resultados positivos nos indicadores de saúde e de 
qualidade de vida da população assistida. 
III- A Saúde da Família como estratégia estruturante 
dos sistemas municipais de saúde tem provocado um 
importante movimento com o intuito de reordenar o 
modelo de atenção no SUS. Busca maior racionalidade 
na utilização dos demais níveis assistenciais e tem 
produzido resultados positivos nos principais 
indicadores de saúde das populações assistidas às 
equipes saúde da família. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas as afirmativas 
b) Nenhuma das afirmativas 
c) Apenas I e II 
d) Apenas II e III 

e) Apenas I e III 
 
34- Como desafios institucionais para expandir e 
qualificar a atenção básica no contexto brasileiro 
destaca-se: 
I- a expansão e estruturação de uma rede unidades 
básicas de saúde que permitam a atuação das equipes 
na proposta da saúde da família; 
II- a contínua revisão dos processos de trabalho das 
equipes de saúde da família com reforço as estruturas 
gerenciais nos municípios e estados; 
III- a elaboração de protocolos assistenciais integrados 
(promoção, prevenção, recuperação e reabilitação) 
dirigidos aos problemas mais frequentes do estado de 
saúde da população, com indicação da continuidade da 
atenção, sob a lógica da regionalização, flexíveis em 
função dos contextos estaduais, municipais e locais. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas as afirmativas 
b) Nenhuma das afirmativas 
c) Apenas I e II 
d) Apenas II e III 
e) Apenas I e III 
 
35- Analise as responsabilidades Federal em Atenção 
Básica: 
I- Elaborar as diretrizes da política nacional de atenção 
básica; 
II- Co-financiar o sistema de atenção básica; 
III- Ordenar a formação de recursos humanos; 
IV- Propor mecanismos para a programação, controle, 
regulação e avaliação da atenção básica; 
V- Manter as bases de dados nacionais. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas as afirmativas 
b) Nenhuma das afirmativas 
c) Apenas I e II 
d) Apenas II e III 
e) Apenas IV e V 
 
36- Analise as afirmativas: 
A diabetes é considerada uma doença silenciosa e 
frequente entre a população. Acredita-se que ela 
acometa em torna de ________ da população, mesmo 
sem manifestar sintomas visíveis. Causada pela 
deficiência na produção de insulina (hormônio 
produzido pelo pâncreas que ajuda a entrada do 
açúcar nas células), a diabetes pode comprometer os 
rins, os olhos e o coração, e muitas vezes pode 
precipitar a morte. Está correto o que se afirma em: 
a) 10% 
b) 20% 
c) 30% 
d) 40% 
e) 50% 
 
37- Há três tipos de diabetes:  
I- A do tipo 1 corresponde, em média, a 10% dos 
casos, e leva a deficiência total de insulina.  
II- A do tipo 2 está relacionada com doenças 
cardiovasculares e há uma prevalência de infarto e 
derrame. Nesse caso, o organismo não consegue 
produzir a quantidade de insulina suficiente.  
III- A diabetes gestacional fica restrito ao período da 
gravidez, podendo atingir em torno de 25% das 
gestantes. A doença geralmente desaparece depois 
que o bebê nasce. 
Está correto o que se afirma em: 
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a) Apenas I e II 
b) Apenas II e III 
c) Apenas I e III 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
38- Fatores de Risco Maiores para hipertensão: 
I– Tabagismo 
II– Dislipidemia 
III– Diabetes Mellitus 
IV– Idade acima de 50 anos 
V– Sexo: homens ou mulheres pós-menopausa 
VI– História familiar de doença cardiovascular em 
mulheres com menos de 55 anos e em homens com 
menos de 45 anos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Apenas I, II, III e IV 
b) Apenas III, IV, V e VI 
c) Apenas I, II, III e V 
d) Todas as afirmativas 
e) Nenhuma das afirmativas 
 
39- O diagnóstico da hipertensão arterial é 
estabelecido pelo  encontro de níveis tensionais acima 
dos limites superiores da normalidade  (___________) 
quando a pressão arterial é determinada através de 
metodologia  adequada e em condições apropriadas. 
Qual das alternativas melhor preenche a lacuna acima? 
a) 100/90 mmHg 
b) 110/90 mmHg 
c) 120/90 mmHg 
d) 130/90 mmHg 
e) 140/90 mmHg 
 
40- Todo município, independente de seu porte 
populacional ou capacidade de oferta de serviços, deve 
desenvolver ações reguladoras em seu território, 
objetivando: 
I- Melhorar o acesso de sua população aos serviços de 
saúde locais; 
II- Realizar o acompanhamento do cuidado prestado 
aos usuários; 
III- Melhorar a qualidade, racionalizar e tornar mais 
eficiente o uso dos recursos de saúde existentes; 
IV- Qualificar os encaminhamentos de sua população 
para recursos de saúde externos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) Todas as afirmativas 
b) Apenas I e II 
c) Apenas II e III 
d) Apenas III e IV  
e) Apenas I, II  e III 
 
 


