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LIBERDADE 

 
Deve existir nos homens um sentimento 

profundo que corresponde a essa palavra 
LIBERDADE, pois sobre ela se têm escrito poemas 
e hinos, a ela se têm levantado estátuas e 
monumentos, por ela se tem até morrido com 
alegria e felicidade. 

Diz-se que o homem nasceu livre, que a 
liberdade de cada um acaba onde começa a 
liberdade de outrem; que onde não há liberdade 
não há pátria; que a morte é preferível à falta de 
liberdade; que renunciar à liberdade é renunciar à 
própria condição humana; que a liberdade é o maior 
bem do mundo; que a liberdade é o oposto à 
fatalidade e à escravidão; nossos bisavós gritavam 
"Liberdade, Igualdade e Fraternidade! "; nossos 
avós cantaram: "Ou ficar a Pátria livre/ ou morrer 
pelo Brasil!"; nossos pais pediam: "Liberdade! 
Liberdade/ abre as asas sobre nós", e nós 
recordamos todos os dias que "o sol da liberdade 
em raios fúlgidos/ brilhou no céu da Pátria..." em 
certo instante. 

Somos, pois, criaturas nutridas de liberdade 
há muito tempo, com disposições de cantá-la, amá-
la, combater e certamente morrer por ela. 
Ser livre como diria o famoso conselheiro, é não ser 
escravo; é agir segundo a nossa cabeça e o nosso 
coração, mesmo tendo de partir esse coração e 
essa cabeça para encontrar um caminho... Enfim, 
ser livre é ser responsável, é repudiar a condição de 
autômato e de teleguiado, é proclamar o triunfo 
luminoso do espírito. (Suponho que seja isso.)  

Ser livre é ir mais além: é buscar outro 
espaço, outras dimensões, é ampliar a órbita da 
vida. É não estar acorrentado. É não viver 
obrigatoriamente entre quatro paredes. 
Por isso, os meninos atiram pedras e soltam 
papagaios. A pedra inocentemente vai até onde o 
sonho das crianças deseja ir. (Às vezes, é certo, 
quebra alguma coisa, no seu percurso...)  

Os papagaios vão pelos ares até onde os 
meninos de outrora (muito de outrora!...) não 
acreditavam que se pudesse chegar tão 
simplesmente, com um fio de linha e um pouco de 
vento! 

Acontece, porém, que um menino, para 
empinar um papagaio, esqueceu-se da fatalidade 
dos fios elétricos e perdeu a vida. 

E os loucos que sonharam sair de seus 
pavilhões, usando a fórmula do incêndio para 
chegarem à liberdade, morreram queimados, com o 
mapa da liberdade nas mãos! 

São essas coisas tristes que contornam 
sombriamente aquele sentimento luminoso da 
LIBERDADE. Para alcançá-la estamos todos os 
dias expostos à morte. E os tímidos preferem ficar 
onde estão, preferem mesmo prender melhor suas 
correntes e não pensar em assunto tão ingrato. 

Mas os sonhadores vão para a frente, 
soltando seus papagaios, morrendo nos seus 
incêndios, como as crianças e os loucos. E 

cantando aqueles hinos, que falam de asas, de 
raios fúlgidos linguagem de seus antepassados, 
estranha linguagem humana, nestes andaimes dos 
construtores de Babel... 

(MEIRELES, Cecília. Escolha o seu sonho: 
Crônicas) 

 
Responda as questões de 01 a 05, conforme o 
texto. 
 
01. O texto afirma que: 
A) A escravidão depende das escolhas das 

pessoas. 
B) A liberdade de um acaba onde começa a 

liberdade do outro. 
C) As criaturas combatem a liberdade com 

entusiasmo juvenil. 
D) Os sentimentos sombrios deslumbram a 

liberdade. 
E) Não podemos manifestar a nossa liberdade, em 

nenhum aspecto. 
 

02. O resultado de ser livre é: 
A) Ampliar a órbita da vida. 
B) Cantar a liberdade como nossos avós. 
C) Viver sem sonhar. 
D) Viver sem qualquer obrigação. 
E) Fazer o que se bem tem vontade. 

 
03. A liberdade é tão fundamental ao homem que: 
A) Certamente se prefere a morte à liberdade. 
B) Com liberdade tudo se consegue na vida. 
C) Onde não há liberdade não há pátria. 
D) Sem liberdade não se constrói coisa alguma. 
E) Toda liberdade tem de ser irrestrita. 
 
04. No segundo parágrafo do texto, entende-se que 
a Liberdade é: 
A) A inspiração para cantos antigos e modernos. 
B) O bem mais precioso do homem. 
C) Um bem esquecido por nossos parentes. 
D) Uma luta que, às vezes, vale a pena travar. 
E) Apenas um sonho irrealizável para todos. 

 
05. A questão central tratada no texto é: 
A) A emoção dos antepassados. 
B) A felicidade das pessoas 
C) A liberdade humana. 
D) O combate à escravidão. 
E) O desejo da libertinagem que tudo permite. 
 
06. Em relação à divisão silábica, marque a 
sequência correta. 
A) Me-ios; a-bsur-da-men-te; es-pé-cie; as-pe-

ctos;co-rrup-tos; i-de-ia; as-sim; 
B) Ab-sur-da-men-te; ne-ce-ssá-ri-o; as-pec-tos; ca-

rá-ter; i-de-ia;as-sim; 
C) I-dei-a; cor-rup-tos; di-fí-ceis; ab-sur-da-men-te; 

ne-ces-sá-rio; es-pé-cie; 
D) Insa-tis-fa-ção; a-bsur-da-men-te; as-pe-ctos; 

mei-os; si-tua-ção; as-sim; 
E) Es-pé-ci-e; in-as-tis-fa-ção; a-pro-pria; ma-i-o-

res; ab-sur-da-men-te. 
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07. Com o uso do verbo preferir, é correta a 
regência verbal em: 
A) Meu irmão prefere peixe à carne cozida. 
B) É preferível ler do que assistir a jogos na 

televisão. 
C) Marília prefere mais carne assada do que a 

peixe. 
D) Marília prefere mais carne assada à peixe. 
E) Prefiro que chova, todos os dias do que enfrentar 

tanto calor. 
 

08. Quanto à análise morfossintática dos termos, 
assinale a alternativa correta. 
A) Poemas e hinos – 1º parágrafo: substantivo/ 

sujeito. 
B) Livre – 2º parágrafo: adjetivo/adjunto adnominal; 
C) Paredes – 4º parágrafo: locução adverbial/ 

adjunto adverbial de modo. 
D) Conselheiro – 3º parágrafo: adjetivo/objeto 

direto. 
E) Tão – 8º parágrafo: adjetivo/adjunto adverbial. 
 
09. Quanto à classificação das orações, é correto 
afirmar: 
...que o homem nasceu livre – 2º parágrafo; 
...somos, pois, criaturas nutridas de liberdade há 
muito tempo – 3º parágrafo são: 
A) Orações subordinadas adverbiais de tempo e de 

causa. 
B) Orações coordenadas sindéticas aditiva e 

explicativa. 
C) Oração subordinada substantiva objetiva direta e 

oração coordenada sindética explicativa. 
D) Oração subordinada substantiva subjetiva e 

oração coordenada sindética conclusiva. 
E) Orações subordinadas substantivas predicativa e 

objetiva direta. 
 

10. No último parágrafo do texto, é correto afirmar 
que: 
A) As palavras sonhadores e loucos são dois 

adjetivos uniformes. 
B) As formas verbais soltando, morrendo e 

cantando são formas verbais no particípio. 
C) A oração... que falam de asas, inicia-se por uma 

conjunção integrante. 
D) As palavras sonhadores e loucos são dois 

adjetivos substantivados. 
E) As palavras: mas, os, seus, dos – são 

monossílabos átonos. 
 
11. As formas verbais “abre – 2º parágrafo e 
chegarem”, no 7º parágrafo são: 
A) Verbos regulares, o 1º está na 3ª pessoa do 

singular do presente do indicativo e 2ºestá no 
futuro do presente; 

B) O 1º é regular, na 2ª pessoa do singular do 
imperativo afirmativo e o 2º está no futuro do 
subjuntivo; 

C) Verbos irregulares, o 1º está na 2ª pessoa do 
presente do indicativo e o 2º, no presente do 
subjuntivo; 

D) O 1º é irregular e o 2º é regular, ambos da 
mesma conjugação, no presente do indicativo; 

E) Os dois são regulares de conjugações diferentes, 
no futuro do subjuntivo. 

 
12. Encontramos no texto: 
I.  Um objeto direto “Sentimento” – 1º parágrafo; 
II. Um verbo intransitivo “Nasceu” – no 2º parágrafo; 
III. Uma oração subordinada substantiva objetiva 

direta “que se pudesse chegar tão facilmente” – 
no 5º parágrafo.  

 
Quanto à classificação, é correto afirmar: 
A) Somente a I está correta. 
B) A I e a II estão corretas. 
C) A I, a II e a III estão corretas. 
D) Nenhuma está correta. 
E) Todas estão corretas. 
 
13. Está correta a regra de acentuação em: 
A) Tão e Só. 
B) Porém e amá-la. 
C) Pátria e espírito. 
D) Própria e fúlgidos. 
E) Não se acentuam mais as palavras proparoxí-

tonas. 
 

14. A primeira oração do texto classifica-se como: 
A) Oração Subordinada Principal. 
B) Oração Coordenada Sindética. 
C) Oração Principal. 
D) Oração Coordenada Assindética. 
E) Oração Subordinada Adverbial Final. 

 
15. Assinale a alternativa, cuja correlação entre os 
tempos verbais esteja correta. 
A) Se a gente for, certamente, avisamos à turma. 
B) Se Carlinhos escrevesse mais rápido, não se 

atrasava tanto. 
C) Entra, Flávia, mas não fechas a porta. 
D) Quando você vim, por favor, avisa-nos. 
E) Tudo dará certo, se todos se impuserem quanto 

ao horário. 
 
16. Assinale a alternativa em que todos os 
Municípios são limítrofes com o Município de 
Quixadá: 
A) Banabuiú, Ibaretama, Capistrano e Canindé. 
B) Ibaretama, Quixeramobim, Choró e Banabuiú. 
C) Quixeramobim, Jaguaretama, Russas e Ibareta-

ma. 
D) Canindé, Milhã, Ibaretama e Quixeramobim. 
E) Choró, Banabuiú, Caridade e Ibaretama. 
 
17. Assinale a alternativa correta: 
A) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Museu Jacinto de Sousa. 
B) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é 

Nossa Senhora Aparecida. 
C) Riacho dos Macacos é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
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D) Mosteiro de Nossa Senhora de Guadalupe faz 
parte da arquitetura antiga do Município de 
Quixadá. 

E) Gruta do Estevão é um atrativo natural do 
Município de Quixadá. 

 
18. Com relação ao Município de Quixadá, segundo 
dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, marque a alternativa correta: 
A) A Pedra do Bode é um atrativo natural do 

Município de Quixadá. 
B) Flávio de Queiroz é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
C) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Teatro Henrique Façanha. 
D) A Capela de Nossa Senhora da Anunciação faz 

parte da arquitetura antiga do Município de 
Quixadá. 

E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é a 
Sagrada Família. 

 
19. Sobre o Município de Quixadá, é correto 
afirmar: 
A) A Pedra do Frade é um atrativo natural do 

Município de Quixadá. 
B) Várzea do Boi é Distrito pertencente ao 

Município de Quixadá. 
C) É logradouro público oficial do Município de 

Quixadá o Teatro Marcelo Duarte. 
D) O Mosteiro da Santa Cruz faz parte da 

arquitetura antiga do Município de Quixadá. 
E) O (a) Padroeiro (a) do Município de Quixadá é 

Santa Rita. 
 
20. Em relação ao Município de Quixadá, marque a 
alternativa correta: 
A) Serra dos Macacos e Morro do Urubu são 

acidentes geográficos do Município de Quixadá. 
B) Jardim Iracema, Itaoca e Serrinha são bairros do 

Município de Quixadá. 
C) Pertence a Mesorregião do Sertão do Cariri. 
D) O Município de maior extensão territorial, 

limítrofe com o Município de Quixadá é o 
Município de Ibaretama.  

E) O Município de Quixadá foi desmembrado do 
Município de Banabuiú. 

 
21. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pelo ato de 13 de julho de 1899, é criado o 

Distrito de Serra de Santo Estevão e anexado ao 
Município de Quixadá. 

B) Pelo ato de 23 de setembro de 1903, é criado o 
Distrito de Serra Azul e anexado ao Município de 
Quixadá. 

C) Em divisão administrativa, referente ao ano de 
1911, o Município aparece constituído de 4 
Distritos: Quixadá, Serra Azul, Serra de Santo 
Estevão e São Francisco da Califórnia. 

D) Pelo ato de 07 de outubro de 1914, é criado o 
Distrito de Tapuiará e anexado ao Município de 
Quixadá. 

E) Nos quadros do Recenseamento Geral de 01 de 
outubro de 1950, o Município aparece 
constituído de 6 Distritos: Quixadá, Serra de 
Santo Estevão, Várzea Grande, Serra Azul, 
Tapuiará e Califórnia, ex-São Francisco da 
Califórnia. 

 
22. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pelo Decreto Estadual nº 448, de 20 de 

dezembro de 1938, o Distrito de Serra Azul 
passou a denominar-se São Luís, Barra do Sitiá 
a denominar-se Barra, Serra de Estevão a 
denominar-se Estevão, Boa Água a denominar-
se Água Boa e Floriano Peixoto a denominar-se 
Floriano. 

B) Pelo Decreto-Lei Estadual nº 1.114, de 30 de 
dezembro de 1943, o Distrito de Junco passou a 
denominar-se Muxiopó, Laranjeiras a 
denominar-se Banabuiu, São Luís a denominar-
se Ibaretama, Floriano a denominar-se Juatama 
e Água Boa a denominar-se Rinaré. 

C) No quadro fixado para vigorar no período de 
1939-1943, o Município é constituído de 12 
Distritos: Quixadá, Barra, ex-Barra do Sitiá, Água 
Boa,ex-Boa Água, Caiçarinha, Choró, 
Estevão,ex-Serra do Estevão, Custódio, 
Floriano, ex-Floriano Peixoto, Laranjeiras, Junco, 
São Luis,ex-Serra Azul e Tapuiará. 

D) Em divisão territorial, datada de 01 de julho de 
1950, o Município aparece constituído de 12 
Distritos: Quixadá, Banabuiú (ex-Laranjeiras), 
Caiçarinha, Choró, Custódio, Estevão, Ibaretama 
(ex-Floriano), Muxiopó (ex-Junco), Rinaré (ex-
Boa Água), Sitiá (ex-Barra do Sitiá) e Tapuiará. 

E) Pela Lei Estadual nº 914, de 19 de abril de 1938, 
o Distrito de Cacimba Nova, passou a 
denominar-se Dom Maurício. 

 
23. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pela Lei Estadual nº 6.653, de 14 de outubro de 

1963, desmembra do Município de Quixadá o 
Distrito de Ibaretama, elevado à categoria de 
Município. 

B) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro 
de 1963, o Município é constituído de 4 Distritos: 
Quixadá, Custódio, Juatama e Tapuiará. 

C) Pela Lei Estadual nº 8.339, de 14 de dezembro 
de 1965, o Município de Quixadá adquiriu os 
extintos Municípios e Distritos de Banabuiú, 
Caiçarinha, Choró, Daniel Queiroz, Dom 
Maurício, Ibaretama, Rinaré, Sitíá (como simples 
Distrito). 

D) Pela Lei Estadual nº 5.432, de 18 de outubro de 
1946, é criado o Distrito de Barra Nova e 
anexado ao Município de Quixadá. 

E) Em divisão territorial, datada de 31 de dezembro 
de 1968, o Município é constituído de 13 
Distritos: Quixadá, Banabuiú, Caiçarinha, Choró, 
Cipó dos Anjos, Custódio, Daniel de Queiroz, 
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Dom Maurício, Ibaretama, Juatama, Rinaré, Sitiá 
e Tapuiará. 

 
24. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, em relação ao Município de 
Quixadá, é INCORRETO afirmar: 
A) Pela Lei Municipal nº 1.528, de 09 de setembro 

de 1993, são criados os Distritos de Califórnia e 
Juá e anexados ao Município de Quixadá. 

B) Em divisão territorial datada de 01 de julho de 
1995, o Município é constituído de 11 distritos: 
Quixadá, Califórnia, Cipó dos Anjos, Custódio, 
Daniel de Queiróz, Dom Mauricío, Juá, Juatama, 
São Bernardo, São João dos Queirozes e 
Tapuiará. 

C) Pela Lei Municipal nº 1.886, de 06 de abril de 
2000, é criado o Distrito de Várzea da Onça e 
anexado ao Município de Quixadá. 

D) Pela Lei Municipal nº 5.843, de 26 de outubro de 
1998, é criado o Distrito de Lagoa Seca e 
anexado ao Município de Quixadá. 

E) Pela Lei Municipal nº 1.863, de 02 de dezembro 
de 1999, foram criados 21 bairros na cidade de 
Quixadá: Alto da Boa Vista, Alto São Francisco, 
Baviera, Bôto, Campo Novo, Campo Velho, 
Carrascal, Centro, COHAB, Combate, Curicaca, 
Herval, Irajá, Jardim dos Monólitos, Monte 
Alegre, Nova Jerusalém, Planalto Renascer, 
Planalto Universitário, Putiú, São João e 
Triângulo. 

 
25. De acordo com dados do IPECE, Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, de 
2010, qual a posição no ranking do Estado do 
Ceará que ocupa o Município de Quixadá no que se 
refere ao IDH – Índice de Desenvolvimento 
Humano? 
A) 13ª posição. 
B) 15ª posição. 
C) 14ª posição. 
D) 16ª posição. 
E) 17ª posição. 
 
26. Em conformidade com a Lei Complementar n. 
001, de 23 de Novembro de 2007, Lei que institui o 
novo Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município de Quixadá, responda a alternativa 
correta. São direitos assegurados aos servidores 
municipais da administração pública, direta, 
autárquica e fundacional: 
A) Vencimento base inferior ao salário mínimo 

nacional, dependendo da jornada de trabalho. 
B) Décimo quarto vencimento com base na 

remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria. 

C) Remuneração do trabalho noturno inferior à do 
trabalho diurno. 

D) Repouso semanal não remunerado. 
E) Política de recursos humanos, que garanta 

reciclagem periódica e incentivo ao 
aperfeiçoamento profissional. 

27. Assinale a alternativa correta no que se refere 
aos vencimentos e remuneração da Lei 
Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007. 
A) Remuneração é a retribuição pecuniária pelo 

exercício de cargo público, com valor fixado em 
Lei. 

B) O servidor, dependendo do caso, receberá a 
título de vencimento, importância inferior ao 
salário mínimo. 

C) Remuneração é o vencimento do cargo efetivo 
acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em Lei. 

D) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 
vantagens de caráter permanente, pode ser 
redutível. 

E) Não é assegurada a isonomia de vencimentos 
para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhadas, ressalvadas as vantagens de 
caráter individual e as relativas à natureza ou ao 
local de trabalho. 

 
28. Marque a única alternativa correta no que se 
refere às vantagens da Lei Complementar n. 001, 
de 23 de Novembro de 2007. 
A) Além do vencimento, não poderá ser paga ao 

servidor a vantagem da Indenização. 
B) As gratificações e os adicionais incorporam-se 

ao vencimento ou provento, nos casos e 
condições indicados em Lei. 

C) As vantagens pecuniárias serão computadas e 
acumuladas para efeito de concessão de 
qualquer outros acréscimos pecuniários 
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico 
fundamento. 

D) As indenizações se incorporam ao vencimento 
ou provento para qualquer efeito. 

E) Além do vencimento, não poderão ser pagas aos 
servidores as vantagens de gratificações e 
adicionais. 

 
29. Assinale a única alternativa correta no que se 
refere à ajuda de custo, contida na Lei 
Complementar n. 001, de 23 de Novembro de 2007. 
A) Ajuda de custo é calculada sobre a remuneração 

do servidor conforme se dispuser em 
regulamento, podendo exceder a importância 
correspondente a 3(três) meses. 

B) Será concedida ajuda de custo ao servidor que 
se afastar do cargo ou reassumi-lo, em virtude 
de mandato eletivo. 

C) Não será concedida ajuda de custo àquele que, 
não sendo servidor do município for nomeado 
para cargo em comissão, com mudança de 
domicilio. 

D) A ajuda de custo destina-se a compensar as 
despesas de instalação do servidor que no 
interesse do serviço, passar a ter exercício em 
nova sede, com mudança de domicilio em 
caráter permanente. 

E) O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de 
custo quando, injustificadamente, não se 
apresentar na nova sede no prazo de 10 (dez) 
dias. 
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30. Assinale a única alternativa correta no que se 
refere às diárias e indenizações de transporte, 
contidas na Lei Complementar n. 001, de 23 de 
Novembro de 2007. 
A) O servidor que, a serviço afastar-se da sede em 

caráter eventual ou transitório para outro ponto 
do território municipal ou para o exterior, fará jus 
a passagens e diárias destinada a indenizar as 
parcelas de despesas extraordinárias com 
pousada, alimentação e locomoção urbana, 
conforme dispuser em regulamento. 

B) O servidor que receber diárias e não se afastar 
da sede, por qualquer motivo, fica obrigado a 
restituí-las integralmente no prazo de 30(trinta) 
dias. 

C) Na hipótese do servidor retornar à sede em 
prazo menor do que o previsto para seu 
afastamento, não precisa restituir as diárias 
recebidas em excesso. 

D) Não será concedida indenização de transporte 
ao servidor que realizar despesas com a 
utilização de meio próprio de locomoção para 
execução de serviços externos, por força das 
atribuições do cargo, conforme se dispuser em 
regulamento. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

31. A imunização dos profissionais da área de 
saúde e dos profissionais que prestam serviços em 
ambiente hospitalar, tem por objetivo a proteção do 
trabalhador contra doenças às quais esses 
indivíduos estão mais expostos em decorrência de 
sua área de atuação. Dentro do esquema básico 
para os profissionais da saúde estão:  
A) Hepatite C, tríplice viral, dupla adulto e Influenza.  
B) Hepatite B, tríplice viral, dupla adulto e influenza.  
C) HPV, dupla adulto, hepatite A e influenza.  
D) Tríplice viral, dupla adulto, hepatite B e hepatite 

C. 
E) Hepatite A, tetra viral, dupla adulto e influenza. 
 
32. O cuidar do leito da ferida envolve vários 
procedimentos, tais como, limpeza, eliminação do 
tecido necrótico-fibrinoso, manutenção do equilíbrio 
hídrico, gestão do exsudato, controle da infecção 
bacteriana, administração da dor do leito da ferida, 
favorecimento da epitelização espontânea e, sendo 
necessária, reconstrução cirúrgica e microcirúrgica. 
A cobertura e a respectiva indicação estão 
corretamente descritas em: 
A) Carvão ativado e prata – É indicado em feridas 

limpas, não infectadas ou com pouca quantidade 
de exsudato. 

B) Colágeno - É indicado em feridas contaminadas, 
exsudativas, com presença de tecido necrótico-
fibrinoso e com sinais de infecção. 

C) Hidrogel - É indicado no tratamento de 
queimaduras e na remoção de crostas e tecidos 
desvitalizados. Promove o desbridamento 
autolítico e não danifica o tecido de granulação. 

D) Papaína - É indicado como desbridante químico 
e facilitador do processo cicatricial.   Usados nas 

coberturas de incisões cirúrgicas e prevenção de 
úlceras de pressão. 

E) Hidrocolóide – É indicado para Úlceras Venosas 
e Edema Linfático de Membros Inferiores. 
Aumenta retorno venoso, melhora drenagem 
linfática, mantém meio úmido para cicatrização. 

 
33. A terminologia Infecções Sexualmente 
Transmissíveis (IST) passa a ser adotada, em 
substituição à expressão Doenças Sexualmente 
Transmissíveis (DST), em consonância com a 
utilização internacional empregada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), pela 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 
pela sociedade científica e por alguns países. 
Assinale a alternativa INCORRETA sobre as IST. 
A) A síndrome do corrimento uretral masculino não 

consta na lista de notificação compulsória. 
B) A hepatite viral A é uma infecção de transmissão 

parenteral, predominantemente, pela via sexual. 
A transmissão vertical também pode ocorrer, e 
ocasiona uma evolução desfavorável com maior 
chance de cronificação. 

C) A notificação é obrigatória no caso de sífilis 
adquirida, sífilis em gestante, sífilis congênita, 
hepatite viral B, AIDS, infecção pelo HIV, 
infecção pelo HIV em gestante, parturiente ou 
puérpera e criança exposta ao risco de 
transmissão vertical do HIV.  

D) Sífilis latente é uma das variantes clínicas da 
sífilis em que não se observam sinais e sintomas 
clínicos.  

E) O tratamento das IST deve ser realizado com 
medicamentos, considerando-se eficácia, 
segurança, posologia, via de administração, 
custo, adesão e disponibilidade. 

 
34. Os sinais vitais são indicadores das funções 
vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e o 
acompanhamento da evolução do quadro clínico de 
um paciente. São mais significativos quando obtidos 
em série, possibilitando o acompanhamento de 
suas variações. Seus valores devem ser analisados 
conforme a situação clínica. Marque a assertiva 
INCORRETA sobre os sinais vitais. 
A) A pressão arterial (PA) é a pressão exercida pelo 

sangue no interior das veias. Depende da força 
desenvolvida pela sístole ventricular, do volume 
sanguíneo e da resistência oferecida pelas 
paredes das veias. 

B) Na obtenção dos sinais vitais devemos 
considerar as condições ambientais, condições 
pessoais e condições do equipamento.  

C) A determinação do pulso é parte integrante de 
uma avaliação cardiovascular. Além da 
frequência cardíaca, os pulsos também devem 
ser avaliados em relação ao ritmo e ao volume. 

D) Existem vários fatores que influenciam no 
controle da temperatura corporal, sendo 
influenciada por meios físicos e químicos e o 
controle feito através de estimulação do sistema 
nervoso. A temperatura reflete o balanceamento 
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entre o calor produzido e o calor perdido pelo 
corpo. 

E) A temperatura axilar é a mais utilizada, tendo em 
vista a facilidade. Coloca-se o termômetro no 
centro da axila, mantendo o braço do paciente 
de encontro ao corpo, mantendo-o, ali, em 
média de 3 a 8 minutos.  

 
35. O cuidado com a saúde do recém-nascido (RN) 
tem importância fundamental para a redução da 
mortalidade infantil, ainda elevada no Brasil, assim 
como a promoção de melhor qualidade de vida e a 
diminuição das desigualdades em saúde. Em 
relação aos cuidados com o recém-nascido, analise 
as afirmativas, abaixo, como sendo Verdadeiras (V) 
ou Falsas (F): 
(    ) A higiene da região umbilical com álcool a 

70% é um importante fator de proteção 
contra infecção. Imediatamente após a 
limpeza, pode-se observar hiperemia 
transitória da pele, o que apresenta risco 
para o RN. 

(    ) A ventilação pulmonar é o procedimento 
mais simples, importante e efetivo na 
reanimação do RN em sala de parto. A 
insuflação dos pulmões acarreta dilatação 
da vasculatura pulmonar, permitindo que a 
hematose possa ocorrer de forma 
apropriada. 

(    ) Os RNs prematuros entre 34 e 36 semanas 
costumam estar recobertos por material 
gorduroso e esbranquiçado, o vérnix 
caseoso, cujas funções primordiais são a 
proteção da pele e o isolamento térmico. 

(    ) Icterícia, síndrome caracterizada pela cor 
avermelhada da pele, decorrente de sua 
impregnação por bilirrubina, é achado 
incomum, especialmente nas crianças com 
idades entre 48 e 120 horas de vida. 

 
A sequência CORRETA de cima para baixo 
corresponde a: 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, V, F. 
C) F, V, F, V. 
D) V, V, V, V. 
E) F, V, V, F. 
 
36. Uma criança do sexo masculino deu entrada no 
pronto socorro de um hospital, vítima de 
queimadura de 2º grau, apresentando lesões no 
tórax anterior que se estende até a genitália e 
membros superiores inteiros. O enfermeiro calculou 
a extensão da queimadura, utilizando a regra dos 
nove, e constatou que a área queimada 
corresponde a: 
A) 18%. 
B) 27%. 
C) 33%. 
D) 37%. 
E) 47%. 
 

37. Desequilíbrios hídricos são comuns no idoso 
hospitalizado. Quando não é possível utilizar a via 
oral, opta-se, frequentemente, pela hidratação 
intravenosa (IV), visando-se manter uma adequada 
hidratação. Em uma situação hipotética foi prescrito 
pelo médico 2000 ml de soro fisiológico (SF) 0,9% a 
cada 24 horas. Quantas gotas deverão correr por 
minuto? 
A) 22 gotas. 
B) 28 gotas. 
C) 35 gotas. 
D) 40 gotas. 
E) 56 gotas. 
 
38.  A UPP - Ulcera Por Pressão é um dos motivos 
de preocupação nos serviços de saúde, uma vez 
que a sua ocorrência gera consequências não 
apenas ao paciente e seus familiares, mas para o 
próprio sistema de saúde, pois prolonga o tempo de 
internamento do paciente. Sobre o estadiamento 
das UPP, analise as frases a seguir. 
I. O estágio I pode ser difícil de identificar em 

indivíduos com tons de pele escura, visto que 
nestes o branqueamento pode não ser visível à 
sua cor, porém, pode ser diferente da pele ao 
redor. 

II. A profundidade de uma úlcera de estágio III varia 
de acordo com a localização anatômica. A asa 
do nariz, orelhas, região occipital e maléolos não 
têm tecido subcutâneo (adiposo) e uma úlcera 
de estágio III pode ser superficial. 

III. No estágio V, há perda total da espessura dos 
tecidos com exposição dos ossos, tendões ou 
músculos. Neste caso, o tecido desvitalizado 
(fibrina úmida) e/ou tecido necrótico podem estar 
presentes. 

 
Está(ão) correta(s) a(s) frase(s): 
A) I, apenas. 
B) I e II, apenas.  
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
E) Apenas a III. 
 
39. A Política Nacional de Atenção às Urgências 
institui a Rede de Atenção às Urgências no Sistema 
Único de Saúde, através da Portaria nº 1.600, de 7 
de julho de 2011. Sobre a referida Portaria, 
podemos afirmar que: 
I. A operacionalização da Rede de Atenção às 

Urgências dar-se-á pela execução de 8 (oito) 
fases, dentre as quais estão os componentes: 
Promoção, Prevenção e Vigilância à Saúde;e 
Atenção Básica em Saúde. 

II. A Rede de Atenção às Urgências deve ser 
implementada, gradativamente, em todo 
território nacional, respeitando-se critérios 
epidemiológicos e de densidade populacional. 

III. Dentre as diretrizes da Rede de Atenção às 
Urgências está a ampliação do acesso e 
acolhimento aos casos agudos, demandados 
aos serviços de saúde, em todos os pontos de 
atenção, contemplando a classificação de risco e 
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intervenção adequada e necessária aos 
diferentes agravos. 

IV. O componente hospitalar será constituído pelas 
portas hospitalares de urgência, pelas 
enfermarias de retaguarda, pelos leitos de 
cuidados intensivos, pelos serviços de 
diagnóstico por imagem e de laboratório e pelas 
linhas de cuidados prioritárias. 

 
Estão corretas as frases: 
A) I e II apenas. 
B) II e III apenas.  
C) I, II, III e IV. 
D) III e IV apenas. 
E) II, III e IV apenas. 
 
40. A utilização correta e mais econômica dos 
processos de limpeza de artigos hospitalares -  
desinfecção e esterilização dos materiais - é 
norteada pela classificação dos materiais, segundo 
o risco potencial de infecção para o paciente. 
Relacione as colunas e responda a sequência 
correta: 
 
1 - Artigos não críticos (  ) Estes artigos devem 

ser submetidos à 
desinfecção de alto nível. 

2 - Artigos semicríticos (  ) Estes artigos devem 
ser submetidos à 
desinfecção de baixo nível 
ou apenas limpeza 
mecânica com água e 
sabão para remoção da 
matéria orgânica. 

3 - Artigos críticos (   ) Artigos que penetram 
a pele e mucosa, 
atingindo os tecidos 
subepiteliais e o sistema 
vascular, bem como todos 
os que estejam 
diretamente conectados 
com este sistema. 

Assinale a sequência correta: 
A) 1, 2, 3. 
B) 3, 2, 1. 
C) 2, 1, 3. 
D)3, 1, 2. 
E) 2, 3, 1. 
 
41. NÃO faz parte dos cuidados específicos da 
equipe de enfermagem no período anterior ao 
transporte do paciente para o centro cirúrgico.  
A) Orientar o paciente, quanto aos cuidados com a 

ferida operatória em casa, e relatar 
imediatamente qualquer sinal de infecção, 
calafrios ou febre. 

B) Conferir e checar a administração de drogas pré-
anestésica quando prescrita e o cumprimento do 
jejum. 

C) Solicitar ao cliente para retirada de prótese 
dentária (se tiver); esvaziar a bexiga, retirar 
roupas intimas, adornos, relógio; retirar esmalte 

das unhas (se tiver), maquilagem e outros 
objetos e registrar no prontuário. 

D) Orientar higiene oral e corporal, fazer tricotomia 
conforme rotina e orientar o paciente a esvaziar 
a bexiga 30 minutos antes da cirurgia. 

E) Encaminhar o prontuário junto ao cliente, 
incluindo os exames de imagem ou outros que 
não estejam afixados no mesmo. 

 
42. Médico prescreve Metronidazol 250mg EV a 
cada 8 horas. Na unidade só se encontra disponível 
Metronidazol 0,5% com 100 ml de solução injetável. 
Quantos ml da droga serão necessários para 
realização de tal prescrição? 
A) 10 ml. 
B) 20 ml. 
C) 30 ml. 
D) 40 ml. 
E) 50 ml. 
 
43. Foi prescrito a um paciente um volume de 0,5 
litros de soro fisiológico, com uma duração de 
tratamento de 10 horas. Qual a velocidade em 
microgotas? Considerar que devemos sempre 
aproximar os resultados para a unidade 
imediatamente abaixo do resultado encontrado, por 
tratar-se de medicamentos. 
A) 45 microgotas por minuto. 
B) 46microgotas por minuto. 
C) 47 microgotas por minuto. 
D) 48 microgotas por minuto. 
E) 50 microgotas por minuto. 
 
44. A evolução da terapia nutricional trouxe vários 
benefícios para a recuperação e manutenção da 
saúde do homem, principalmente naqueles 
impossibilitados de se alimentar por vias normais, 
quer devido a alguma deficiência orgânico-
funcional, quer devido a distúrbio psicoemocional. A 
respeito da infusão da nutrição enteral (NE), 
assinale a afirmativa INCORRETA: 
A) Administrar a dieta em temperatura resfriada e 

ao término da dieta infundir 200 ml de água com 
seringa. 

B) Lavar as mãos antes de manipular as dietas; 
elevar o decúbito do paciente a 60º se não 
houver contraindicação. 

C) Conferir na prescrição médica a via de 
administração e o volume prescrito; avaliar o 
volume residual gástrico (VRG). 

D) Conferir a localização da sonda e sua 
permeabilidade antes de iniciar a administração. 

E) Confirmar com o médico responsável a ausência 
de contra indicação para as (NE) por via nasal 
(fratura de base de crânio entre outras). Nestes 
casos a sonda poderá ser introduzida por via 
oral. 

 
45. Sobre a prevenção de contaminação por 
doenças infectocontagiosas a nível hospitalar é 
INCORRETO afirmar que: 
A) Na coqueluche,o período de incubação é de 15 

dias, com alta transmissibilidade durante a fase 
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catarral, devendo haver isolamento nesta fase 
da doença, ao qual perdura de 3 a 5 dias. 

B) Na tuberculose, aos pacientes portadores, o 
isolamento deve ser por até 3 semanas do início 
do tratamento, ter consideração aos cuidados 
com secreções e escarros do paciente, 
realizando rigorosa lavagem das mãos ao 
manipulá-lo.  

C) Na meningite meningocócica, requer isolamento 
total, aos pacientes portadores, pelo menos até 
24/48 horas após o tratamento, devido às altas 
taxas de transmissibilidade. 

D) Na leptospirose requer isolamento total, aos 
pacientes portadores, considerando as seguintes 
medidas: quarto privativo com banheiro; uso de 
avental; uso de luvas; lavagem rigorosa das 
mãos ao realizar procedimentos com paciente; 
tratamento das fezes com hipoclorito por 30 
minutos antes de desprezá-las. 

E) Precauções baseadas na forma de transmissão 
devem ser tomadas para todos os pacientes no 
contato com sangue e secreções corpóreas. 

 
46. Analise as seguintes afirmativas sobre o 
Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.  
I. Refere-se a um acordo de colaboração, firmado 

entre entes federativos com a finalidade de 
organizar e integrar as ações e serviços de 
saúde na rede regionalizada e hierarquizada.  

II. Tem como finalidade garantir a integralidade da 
assistência aos usuários.  

III. Suas normas e fluxos serão pactuados pela 
Comissão Intergestores Tripartite, cabendo à 
Secretaria de Saúde Estadual coordenar a sua 
implementação.  

 
A análise permite concluir que:  
A) Apenas a afirmativa I está correta. 
B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
C) Apenas a afirmativa III está correta.  
D) Apenas a afirmativa II está correta. 
E) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
47. Conforme previsto no Decreto Federal nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à 
saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências, marque a resposta correta. 
I.  Mediante justificativa técnica e de acordo com o 

pactuado nas Comissões Intergestores, os entes 
federativos poderão criar novas portas de 
entrada às ações e serviços de saúde, 
considerando as características da região de 
saúde. 

II. Os serviços de atenção hospitalar e os 
ambulatoriais especializados, entre outros de 
maior complexidade e densidade tecnológica, 
serão referenciados pelas portas de entrada 
exclusivamente de atenção primária e de 
atenção de urgência e emergência. 

III. O acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços de saúde será ordenado pela atenção 
primária e deve ser fundado na avaliação da 
gravidade do risco individual e coletivo e no 
critério cronológico, observadas as 
especificidades previstas para pessoas com 
proteção especial, conforme legislação vigente. 

IV. A população indígena contará com regramentos 
diferenciados de acesso, compatíveis com suas 
especificidades e com a necessidade de 
assistência integral à sua saúde, de acordo com 
disposições do Ministério da Saúde. 

 
A) I, II e III estão corretas. 
B) I, II, III e IV estão corretas. 
C) I, III e IV estão corretas. 
D) II, III e IV estão corretas. 
E) II e IV estão corretas. 
 
48. Uma das características exigidas para o bom 
funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é 
a orientação do fluxo de usuários, na Rede de 
Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes 
complexidades. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa correta, quanto ao princípio do SUS que 
melhor define essa premissa. 
 
A) Integralidade. 
B) Regionalização. 
C) Universalidade. 
D) Participação popular. 
E) Hierarquização. 
 
49. A Portaria GM/MS nº 204/2007estabelece que o 
financiamento e a transferência dos recursos 
federais destinados ao custeio das ações e dos 
serviços de saúde passam a ser organizados e 
transferidos na forma de blocos de financiamento. 
Sobre o assunto é correto afirmar que:  
A) O bloco de financiamento para a Vigilância em 

Saúde é constituído por dois componentes: 
componente da vigilância epidemiológica e 
ambiental em saúde e componente da vigilância 
sanitária. 

B) O bloco de financiamento para gestão do SUS 
destina-se aos recursos provenientes das 
Emendas Parlamentares para construção, 
reforma ou ampliação de serviços. 

C) O bloco da Assistência Farmacêutica abrange 
dois componentes: básico da assistência 
farmacêutica; estratégico da assistência 
farmacêutica, ficando os medicamentos de 
dispensação excepcional no bloco da Atenção 
Básica. 

D) O bloco de financiamento para Atenção Básica é 
composto do PAB fixo e PAB variável e 
medicamentos de dispensação excepcional. 

E) O bloco de financiamento para a Vigilância 
Epidemiológica é constituído por dois 
componentes: componente da vigilância em 
saúde ambiental e componente da vigilância em 
saúde mental. 
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50. No que se refere à Relação Nacional de Ações 
e Serviços de Saúde – RENASES, analise as 
afirmativas abaixo.  
I. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

não poderão adotar relações específicas e 
complementares de ações e serviços de saúde.  

II. A cada três anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES.  

III. A RENASES compreende todas as ações e 
serviços que o SUS oferece ao usuário para 
atendimento da integralidade da assistência à 
saúde.  

 
Conforme análise, assinale a opção correta.  
A) Somente a afirmativa I está correta.  
B) Somente a afirmativa II está correta.  
C) Somente a afirmativa III está correta.  
D) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  
E) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


