CONCURSO
PÚBLICO
ENFERMEIRO

Nível Superior

LEIA COM ATENÇÃO
01 - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
02 - Preencha os dados pessoais.
03 - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém uma PROVA DISCURSIVA e 64 (sessenta e
quatro) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

04 - A PROVA DISCURSIVA deve ser realizada inicialmente no rascunho e, em seguida, transcrita para a FOLHA
DE REDAÇÃO. O candidato somente poderá registrar sua assinatura em lugar/campo especificamente
indicado. Não assine a folha de redação. As questões da prova objetiva são de múltipla escolha,
apresentando uma só alternativa correta.

05 - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de identidade. Se observar
qualquer irregularidade, comunique imediatamente ao fiscal.

06 - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de
respostas.

07 - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica de tinta preta ou azul e faça as marcas
de acordo com o modelo (

).

A marcação da folha de respostas é definitiva, não sendo admitidas rasuras.

08 - Só marque uma resposta para cada questão.
09 - Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
10 - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será
posteriormente anulada.

11 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das
provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

12 - Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops, walkman, MP, player, ipod,
disckman, tablet, computador pessoal, câmera fotográfica ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico,
capaz de capturar, armazenar e transmitir dados, sons ou imagens, pelos candidatos, durante a realização
das provas.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas
Nome:
Identidade:

Órgão Expedidor:

As s i n a t u r a :
Prédio:

Sala:

PROVA DISCURSIVA
TEXTO
- A arte pode mudar o mundo?
- Nelson Brissac: "A Arte, por si só, não pode mudar o mundo. Essa crença acaba muitas vezes colocando os artistas a
serviço de interesses políticos ou imobiliários, que buscam usar a arte para legitimar suas próprias atividades. Mas a arte tem,
como nenhuma outra forma de expressão, a capacidade de tocar o nervo do seu tempo, o ponto crítico das situações urbanas,
sociais e culturais, servindo de catalisador para reflexões, críticas e práticas alternativas. A arte pode então, apontar para
outras configurações possíveis".
Excerto adaptado de: http://japress.blogspot.com/2012/04/arte-pode-mudar-o-mundo.html.
Acesso em 16/04/2019.

A partir do ponto de vista de Nelson Brissac, acima, escreva um texto argumentativo-dissertativo no qual você responda às
questões formuladas a seguir. Apresente argumentos para defender o seu ponto de vista. Dê um título a seu texto.

A arte pode mudar o mundo? De que maneira?
TÍTULO

Língua Portuguesa
TEXTO 1
Sozinhos na multidão: a solidão na era das redes sociais
Solidão. Essa parece ser uma palavra recorrente e uma constante no comportamento das pessoas no século XXI, o século em
que o ser humano nunca esteve, teoricamente, mais conectado aos seus semelhantes em toda a sua história, através do
mundo digital da Web e das redes sociais.
Por mais estranho que possa parecer, ao mesmo tempo em que a Internet abriu um mundo novo e revolucionou praticamente
todas as formas conhecidas de relacionamento entre pessoas, comunidades e países, as pessoas nunca estiveram mais
solitárias, e nunca foram registradas tantas ocorrências de doenças psíquicas, como os diversos transtornos de ansiedade,
comportamentos compulsivos originados de quadros de carência afetiva aguda e fratura narcísica, além do impressionante
aumento de queixas de depressão, nos mais diversos níveis.
Todos estão conectados, linkados e interligados aos outros através das redes sociais como Facebook, Google+ e outras
muitas plataformas existentes com a mesma finalidade (teoricamente): aproximar pessoas. Entretanto, nunca estivemos tão
distantes da conexão real entre as pessoas, seja afetiva ou socialmente. As pessoas hoje preferem passar mais tempo
conectadas através do computador, tablet, celular ou qualquer outro dispositivo, móvel ou não, do que se encontrar fisicamente
para poderem interagir no mundo real.
Pode-se ter uma medida disso ao se observar comportamentos de famílias em restaurantes, grupos de adolescentes no
shopping, amigos/amigas/colegas de trabalho almoçando juntos. Chega a ser impressionante o tempo dedicado por todos aos
seus dispositivos eletrônicos para envio de mensagens ou e-mails, acompanhar as atualizações feitas pelos seus respectivos
“amigos” e conhecidos nas diversas redes sociais, ao invés de dedicar o mesmo tempo para tentar desenvolver algum tipo de
interação ou de conexão afetiva real. No caso dos grupos de adolescentes esse fenômeno chega a ser mais impressionante
(ou diria, talvez, mais preocupante).
As crianças, ao invés de se relacionarem e brincarem umas com as outras, passam a interagir umas com as outras através de
seus tablets e smartphones (dados por pais que não param para avaliar se os filhos já têm idade para serem expostos ao
mundo digital desta forma), mandando mensagens (ao invés de conversarem ao vivo e a cores) entre si, jogando online. Com
os adolescentes, a cena não é muito diferente: numa mesma mesa pode-se ver a interação sendo feita através de
smartphones e tablets, com o envio de mensagens de um para o outro (ao invés de tentar simplesmente conversar), ou através
das atualizações de suas respectivas atividades no “Face” (diminutivo de Facebook, porque dá muito trabalho falar Facebook,
segundo esses adolescentes, cuja marca registrada é um imenso e constante cansaço).
A este panorama, de pessoas altamente conectadas com tudo e todos à sua volta e, por si só, bastante para desencadear a
ansiedade e o aparecimento de neuroses diversas nessa sociedade global do século XXI, adicione-se o surgimento de uma
sociedade em que nunca se viu um contingente tão grande de solitários e de laços afetivos tão fluidos e instáveis, a era do
chamado “amor líquido”. Uma era em que é mais fácil deletar do que tentar resolver obstáculos e conflitos dentro dos
relacionamentos, em que todos estão ligados a todo mundo, mas poucos conseguem estabelecer relações estáveis e
saudáveis, seja do ponto de vista afetivo ou sexual.
Isso me leva a concluir que, neste novo mundo de relações digitais e fluidas, está se criando uma nova geração, na qual os
relacionamentos virtuais – diferentes dos relacionamentos reais, pesados, lentos e confusos – são muito mais fáceis de entrar
e sair; eles parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar, compreender e manusear. Quando o interesse acaba, ou a situação
chega a determinado ponto que exige pelo menos elaboração, sempre se pode apertar a tecla “delete”. Não sem
consequências psíquicas ou com tanta leveza quanto aparenta, já que a modernidade não chega com essa velocidade ao
psiquismo.
O que vemos é cada vez mais casos de pacientes com discursos fragmentados, ocorrências de dissociação de personalidade
(um resultado nítido das alter personalidades tão usuais no mundo digital), quadros de carência afetiva aguda e
comportamentos compulsivos diversos (muito provavelmente originados pelo abandono dos pais pós-modernos), além de
transtornos de ansiedade e depressão, nos mais diversos níveis. Vivemos em um mundo onde as pessoas não só estão mais
sozinhas, como estão deprimidas, ansiosas (todas buscando aceitação, acolhimento, conexões afetivas e amor), compulsivas
e, paradoxalmente, conectadas com o mundo. Ou seja, ao contrário do ditado, não basta estar sozinho, mas sozinho, apesar
de acompanhado.
Marcelo Bernstein. Disponível em: http://desacato.info/sozinhos-na-multidao-a-solidao-na-era-das-redes-sociais. Acesso em 16/04/2019.
Adaptado.

01. Na abordagem do tema, o autor do Texto 1 contrapõe, principalmente, duas realidades. São elas:
A)
B)
C)
D)
E)

o mundo digital da Web e das redes sociais e o “amor líquido”, tão característico dos tempos pós-modernos.
o comportamento das famílias em restaurantes e o interesse cada vez mais crescente pela tecnologia.
o novo mundo de relações digitais fluidas e o aumento da depressão, de neuroses e da ansiedade.
o sentimento de solidão das pessoas e o excesso de conectividade, garantido pelas redes sociais.
a carência dos filhos, sem a atenção dos pais, e as consequências da alta conectividade do mundo digital.

02. Assinale a alternativa que traz uma informação discordante das informações do Texto 1.
A)
B)
C)
D)
E)

Embora a Internet tenha revolucionado os relacionamentos interpessoais, ela acentua o isolamento social da
atualidade.
A Internet contribui decisivamente para o recrudescimento de diversas doenças psíquicas, aí incluída a depressão.
Gastando tempo exagerado com seus dispositivos eletrônicos, as pessoas não encontram tempo para conexões
afetivas reais.
Em nossa era, é mais fácil deletar um relacionamento do que tentar resolver obstáculos e conflitos que surgem nele.
A nova geração que está sendo criada pela Internet vem desenvolvendo relacionamentos cada vez mais pesados,
lentos e confusos.

03. Releia: “Vivemos em um mundo onde as pessoas não só estão mais sozinhas, como estão deprimidas, ansiosas [...] e,
paradoxalmente, conectadas com o mundo.” Os segmentos destacados são indicativos de que, no trecho, o autor
pretendeu estabelecer uma relação semântica de:
A)
B)
C)
D)
E)

comparação.
oposição.
adição.
explicação.
conclusão.

04. No 3º parágrafo, lemos: “Todos estão conectados, linkados e interligados aos outros através das redes sociais como
Facebook, Google+ e outras muitas plataformas existentes com a mesma finalidade (teoricamente): aproximar pessoas.
Entretanto, nunca estivemos tão distantes da conexão real entre as pessoas”. Com o termo destacado, o autor
pretendeu:
A)
B)
C)
D)
E)

indicar que vai introduzir um trecho com nova direção argumentativa.
acrescentar a causa dos fatos que vinha comentando anteriormente, no texto.
sinalizar, para o leitor, que vai conduzir o texto para a sua conclusão.
introduzir um segmento que cumpre a função de explicar as ideias anteriores.
adicionar ao texto uma marca linguística de síntese das ideias apresentadas até então.

05. Analise as relações de sentido apresentadas abaixo.
1)
2)
3)
4)

O trecho: “Solidão. Essa parece ser uma palavra recorrente e uma constante no comportamento das pessoas no
século XXI” manteria seu sentido se o termo destacado fosse substituído por ‘frequente’.
No trecho: “As pessoas hoje preferem passar mais tempo conectadas através do computador, tablet, celular ou
qualquer outro dispositivo”, o segmento destacado equivale a ‘qualquer outro equipamento’.
No trecho: “No caso dos grupos de adolescentes esse fenômeno chega a ser mais impressionante (ou diria, talvez,
mais preocupante).”, o termo destacado tem o mesmo sentido de ‘desgastante’.
No trecho: “(diminutivo de Facebook, porque dá muito trabalho falar Facebook, segundo esses adolescentes, cuja
marca registrada é um imenso e constante cansaço)”, o termo destacado equivale a ‘contumaz’.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
2 e 3, apenas.
3 e 4, apenas
1, 2, 3 e 4.

06. Assinale a alternativa em que as normas da concordância (nominal e verbal) foram atendidas.
A)
B)
C)
D)
E)

Se não houvessem tantas redes sociais, certamente as pessoas seriam mais felizes.
Foi considerado exagerado a quantidade de tempo que as crianças dedicam à Internet.
Já fazem muitos anos que os jovens vêm demonstrando estarem doentes.
O resultado dos relacionamentos líquidos atuais é mesmo o agravamento das doenças.
Quando não existia as redes sociais, as pessoas se relacionavam melhor.

07. Assinale a alternativa em que as normas de regência (nominal e verbal) estão em conformidade com o padrão culto da
língua.
A)
B)
C)
D)
E)

O aumento de doenças psíquicas é devido o exagero de tempo no mundo virtual.
Os dispositivos móveis chegam no Brasil com a mesma velocidade com que são lançados.
Os jovens se esquecem facilmente de que os amigos são importantes na nossa caminhada.
Estabelecer relações com o outro é inerente da condição himana.
É incrível como as crianças que nascem hoje já são peritas com as redes sociais.

08. No que se refere ao emprego do sinal indicativo de crase, analise os enunciados a seguir.
1)
2)
3)
4)

Conectar-se às redes sociais é uma decisão que precisa sem bem pensada.
De fato, a Internet não é necessária à uma existência humana feliz.
Cabe à nós decidir sobre o tempo a ser investido nas redes sociais.
De domingo à domingo, os jovens ficam plugados nas redes sociais.

O sinal de crase foi corretamente empregado apenas em:
A)
B)
C)
D)
E)

1.
3.
2 e 4.
1, 2 e 3.
2, 3 e 4.

09. Assinale a alternativa em que as formas verbais estão corretamente conjugadas.
A)
B)
C)
D)
E)

Sem dúvida, as crianças se entretem, e muito, na Internet.
Se os pais propusessem aos filhos novas brincadeiras, estes passariam menos tempo na Internet.
Quando a família manter mais tempo junta, certamente o tempo com a Internet vai cair.
Se você ver crianças pequenas na Internet o tempo todo, tente alertar os pais.
É fato que as crianças não retem apenas o que é bom das redes sociais.
.

TEXTO 2

Disponível em: https://blogkarinenascimento.wordpress.com/2016/09/23/. Acesso em 16/04/2019.

10. O Texto 2 tematiza, privilegiadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

o excesso de filhos, tão comum no Nordeste.
a desinformação em relação às redes sociais.
o controle de natalidade, urgente no País.
o efeito das redes sociais nas famílias.
a exclusão digital, ainda alta em nosso país.

Raciocínio Lógico Matemático
11. Escrevem-se em ordem crescente os números inteiros e positivos que são múltiplos de 5 ou de 6 (ou de ambos), obtendose a sequência
5, 6, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 25, 30, ....
Qual o 101º termo da sequência?
A)
B)
C)
D)
E)

295
294
300
305
306

12. As noventa e duas cadeiras de uma sala foram enumeradas com números consecutivos de três dígitos, entre os quais há
dois que são cubos perfeitos. João sentou-se na cadeira com o maior número e Maria sentou-se na cadeira com o menor
número. Qual a soma dos números dessas duas cadeiras?
A)
B)
C)
D)
E)

341
468
558
637
728

13. Admita que um galão de mel fornece energia suficiente para uma abelha voar seis milhões de quilômetros. Quantas
abelhas da mesma espécie conseguiriam voar dez mil quilômetros se houvesse cinquenta galões de mel para serem
compartilhados entre elas?
A)
B)
C)
D)
E)

3.000.000
300.000
30.000
3.000
300

14. Uma password é composta das cinco letras X, Y, Z, W e T, em alguma ordem e sem repetições. Quando uma candidata a
password é digitada, o computador retorna o número de letras que estão nas posições corretas. Quando foi digitada
XYZWT, o computador retornou que nenhuma das letras está na posição correta. O mesmo ocorreu quando foram
digitadas ZWYTX e TXWYZ. Usando a estratégia mais econômica, quantas tentativas se devem fazer para garantir que se
pode deduzir a password correta?
A)
B)
C)
D)
E)

Nenhuma: a password pode ser deduzida com os dados fornecidos.
Uma
Duas
Três
Quatro

17. Assinale a alternativa que apresenta protocolos da

Noções de Informática
15. Em relação aos conceitos sobre as planilhas
eletrônicas Microsoft Excel 2016 e LibreOffice Calc
5.2, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)

4)

5)

A fórmula =MÉDIA(B1:B20) retornará a média
dos números no intervalo B1:B20. Essa fórmula
pode ser inserida através da caixa de diálogo
Inserir Função, do Grupo Biblioteca de Funções,
da Guia Fórmulas, no LibreOffice Calc 5.2.
Uma planilha para prever a tendência de dados
pode ser criada através da caixa de diálogo
Planilha de Previsão, do Grupo Previsão, da Guia
Dados, no Microsoft Excel 2016.
Um documento atual pode ser comparado com
um documento selecionado através do botão
Comparar documento, do Grupo Edição, da
Página Inicial, no LibreOffice Calc 5.2.
O botão Linha do Tempo, do Grupo Filtros, da
Guia Inserir, no LibreOffice Calc 5.2, pode filtrar
as datas de maneira interativa e tornar mais
rápida a seleção de períodos de tempo dentro
das Tabelas Dinâmicas, Gráficos Dinâmicos e
funções de cubo.
A
fórmula
=SE(MÉDIA(F2:F5)>50;SOMA(G2:G5);0)
pode
ser depurada com a avaliação de cada parte
individualmente, através da caixa de diálogo
Avaliar Fórmula, do Grupo Auditoria de Fórmulas,
da Guia Fórmulas, no Microsoft Excel 2016.

camada de aplicação, camada de transporte e camada
de rede, respectivamente.
A)
B)
C)
D)
E)

18. Em relação aos conceitos sobre computação em
nuvem, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)

4)

5)

Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1.
3.
1 e 3.
2 e 5.
2, 3 e 4.

1)
2)
3)
4)

5)
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Professional,

analise

2.
3.
1 e 5.
1, 3 e 4.
2, 4 e 5.

A)
B)
C)
D)
E)

2.
5.
1 e 4.
1, 3 e 5.
2, 3 e 4.

as

O Ext4 é o sistema de arquivos adotado por
padrão para o Windows 10 Professional.
O navegador nativo do Windows 10 Professional
é o Windows Edge.
O recurso Snap do Ubuntu 14.10 permite dividir a
tela em até quatro aplicativos.
O Windows Hello é uma autenticação biométrica
que utiliza as características biométricas dos
indivíduos para os identificar, em vez de utilizar
uma palavra-chave, para o acesso aos
dispositivos com Windows 10 Professional.
A criptografia padrão do BitLocker está disponível
em dispositivos com suporte que executam o
Windows 10 Professional.

Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

O self-service sob demanda, amplo acesso à
rede, o grupo de recursos, a rápida elasticidade e
os serviços mensuráveis são as cinco
características essenciais da computação em
nuvem.
Os quatro tipos de serviços da computação em
nuvem são: nuvem pública, nuvem privada,
nuvem comunitária e nuvem híbrida.
Os modelos de implementação da computação
em nuvem são: nuvem de alto desempenho,
nuvem de alta disponibilidade e nuvem de
balanceamento de carga.
O provedor de serviços de nuvem é uma
empresa contratada que fornece uma plataforma,
infraestrutura, aplicativo e/ou serviços de
armazenamento baseados em nuvem.
Alguns serviços providos na modalidade DaaS
(Desktop as a Service - Desktop como serviço)
são a troca de mensagens (chat), comunicação
por vídeo (videoconferência), ligações telefônicas
via internet e web.

Está(ão) correta(s), apenas:

16. No que se refere a conceitos sobre o Ubuntu 14.10 e
sobre o Windows
proposições abaixo.

HTTP, TCP, IP
SMTP, BGP, FTP
DNS, P2P, TCP
SNMP, IMAP, CDMA
TCP, POP3, TFTP

19. Qual dos princípios básicos da segurança da
informação garante que a informação estará acessível
apenas para pessoas autorizadas?
A)
B)
C)
D)
E)

Autenticação.
Confidencialidade.
Disponibilidade.
Integridade.
Irretratabilidade.

Legislação Aplicada ao Servidor
Público
20. Considerando o Regime Disciplinar previsto na Lei nº
8112/1990, é correto afirmar que:
A)
B)

C)

D)
E)

a acumulação lícita de cargos prescinde da
comprovação da compatibilidade de horários.
o
servidor
responde
civil,
penal
e
administrativamente pelo exercício irregular de
suas atribuições, sendo as respectivas sanções
dependentes entre si.
a absolvição criminal que negue a existência do
fato ou sua autoria não afasta a responsabilidade
administrativa do servidor, visto que as sanções
são independentes.
a obrigação de reparar o dano é exclusiva do
servidor, não se estendendo aos seus sucessores.
prejuízos causados ao erário público e a terceiros
ensejam
a
responsabilidade
civil,
independentemente do ato ser caracterizado
como omissivo ou comissivo, doloso ou culposo.

21. À luz da Lei nº 8.112/1990, assinale a alternativa

23. Considerando alguns prazos estabelecidos pela Lei nº
8.112/1990, assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas a seguir.
É de ____________ o prazo para o servidor
empossado em cargo público entrar em exercício,
contados da data da posse.
O requerimento e o pedido de reconsideração deverão
ser despachados no prazo de ____________ e
decididos dentro de ____________.
As penalidades de advertência e de suspensão terão
seus registros cancelados, após o decurso de
____________ e ____________ de efetivo exercício,
respectivamente.
O servidor que deva ter exercício em outro município
em razão de ter sido posto em exercício provisório
terá, no mínimo, ____________ e, no máximo,
____________ de prazo, contados da publicação do
ato, para a retomada do efetivo desempenho das
atribuições do cargo.
A)
B)
C)

correta.
A)

B)

C)

D)

E)

No caso de acumulação ilegal de cargos, o
auxílio-funeral será pago somente em razão do
cargo de maior remuneração.
Quando ocorre o nascimento de natimorto, o
auxílio-natalidade é devido no valor de 50%
(cinquenta por cento) do vencimento da
servidora.
O auxílio-natalidade é devido à servidora, em
quantia equivalente ao maior vencimento do
serviço público, na hipótese de parto múltiplo.
À família do servidor ativo é devido o auxílioreclusão no valor de dois terços da remuneração,
quando afastado por motivo de prisão, em
flagrante ou preventiva.
O auxílio-funeral é devido à família do servidor
falecido quando na ativa, ficando dispensado
quando ocorre durante a aposentadoria.

22. De acordo com o Decreto nº 7.724/2012, que
regulamenta os procedimentos para a garantia do
acesso à informação, no âmbito do Poder Executivo
Federal, assinale a alternativa correta.
A)

B)

C)
D)

E)

As
informações
classificadas
no
grau
ultrassecreto ou secreto deverão ser revistas, no
máximo a cada quatro anos, caso contrário
ocorrerá a desclassificação automática das
informações.
O Termo de Compromisso de Informação é o
documento formal em que fica registrada a
decisão de classificar a informação em qualquer
grau de sigilo.
O prazo máximo de classificação de informação
com o grau ultrassecreto é de trinta e cinco anos.
A
publicação
do
rol
de
informações
desclassificadas será realizada a cada seis
meses, pela autoridade máxima da instituição.
O pedido de acesso à informação deverá conter:
nome completo do requerente; número de
documento de identificação válido; especificação
e motivação, de forma clara e precisa, da
informação requerida; e endereço físico ou
eletrônico do requerente.

D)
E)

30 dias – 10 dias – 30 dias – 5 anos – 10 anos –
10 dias – 30 dias.
15 dias – 5 dias – 30 dias – 3 anos – 5 anos – 10
dias – 30 dias.
30 dias – 5 dias – 20 dias – 3 anos – 5 anos –15
dias – 30 dias.
15 dias – 15 dias – 30 dias – 5 anos – 10 anos –
10 dias – 30 dias.
15 dias – 07 dias – 15 dias – 3 anos – 5 anos –
15 dias – 20 dias.

24. Com base no Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal, coloque V
para as afirmações verdadeiras ou F, para as falsas.
( ) Nas instituições públicas federais, entre os
servidores
sujeitos
à
apuração
do
comprometimento ético, previsto no Decreto nº
1.171/1994, não estão inclusos estagiários e
funcionários terceirizados.
( ) Os fatos e atos verificados na conduta do dia a
dia na vida privada do servidor não interferem no
seu conceito da vida funcional.
( ) O respeito à hierarquia é um dever do servidor
público, portanto impede a representação contra
qualquer comprometimento indevido do superior
hierárquico.
( ) O servidor público jamais pode desprezar o
elemento ético de sua conduta, embora, em
algumas situações, tenha de decidir entre o
oportuno e o inoportuno.
( ) Mesmo observando as formalidades legais, o
servidor deve abster-se, de forma absoluta, de
exercer sua função com finalidade estranha ao
interesse público.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

V, F, F, V, V.
F, V, V, F, F.
F, F, F, V, V.
F, F, F, F, V.
V, V, V, F, F.

Conhecimentos Específicos
25. Considerando os princípios e diretrizes organizacionais do SUS, analise as proposições abaixo.
1)
2)
3)
4)

5)

A conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos materiais e humanos oriundos das três esferas de governo têm
relação direta com a diretriz da participação social inscrita no artigo 198 da Constituição Federal de 1988.
O uso da epidemiologia para a organização das ações e serviços de saúde, definição de programas e alocação de
recursos, embora importante, não compõe o quadro de fundamentos do SUS.
A organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos, tem relação direta
com a diretriz da integralidade.
De acordo com as diretrizes do SUS inscritas na Constituição Federal de 1988, a igualdade da assistência sem
preconceitos ou privilégios é um dos princípios que devem ser observados para a organização das ações e serviços
de saúde.
O atendimento integral e a integralidade da assistência são, ao mesmo tempo, diretriz e princípio de organização das
ações e serviços de saúde.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3, 4 e 5.
1, 2, 3 e 5, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
1, 3, 4 e 5, apenas.

26. A descentralização político-administrativa inscrita no artigo 198 da Constituição Federal de 1988 pode ser utilizada ao
mesmo tempo como diretriz e princípio organizacional das ações e serviços que compõe o SUS?
A)
B)
C)
D)
E)

Não, pois o texto constitucional de 1988 é explícito quanto ao que é princípio, diretriz e quais os objetivos do Sistema
Único de Saúde.
Não, pois todo o aparato jurídico do SUS orienta que a descentralização político-administrativa seja tratada apenas
como princípio.
Pode, todavia, como diz o texto constitucional de 1988, apenas para os serviços que estão na esfera administrativa
dos governos.
Pode, considerando o que está preconizado na Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde.
Pode, todavia, como diz a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, apenas para os serviços próprios dos governos
estaduais.

27. Sobre a Reforma Psiquiátrica, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)
4)
5)

O ano de 1968 costuma ser identificado como o de início efetivo do movimento social pelos direitos dos pacientes
psiquiátricos em nosso país. O Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), movimento plural formado
por trabalhadores integrantes do movimento sanitário, associações de familiares, sindicalistas, membros de
associações de profissionais e pessoas com longo histórico de internações psiquiátricas, surge neste ano.
Em 1990, a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) divulgaram
um documento intitulado “A reestruturação da atenção psiquiátrica na América Latina: uma nova política para os
serviços de Saúde Mental”, que ficou conhecido como a Declaração de Caracas. No item 3 desse documento, há a
declaração de que os recursos, o cuidado e o tratamento devem salvaguardar invariavelmente a dignidade pessoal e
os direitos humanos e civis; estar baseados em critérios racionais e tecnicamente adequados; e propiciar a
permanência do paciente em seu meio comunitário.
A Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
A Portaria nº 3.090, de 23 de dezembro de 2011, estabelece que os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs)
sejam definidos em tipo I e II, destina recurso financeiro para incentivo e custeio dos SRTs, e dá outras providências.
A Portaria nº 121, de 25 de janeiro de 2012, define as normas de funcionamento e habilitação da Rede de Atenção
Psicossocial para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades de saúde
decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas do Componente Hospitalar da RAPS.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 4 e 5.
2, 3 e 4.
1, 4 e 5.
2 e 3.
2, 3, 4 e 5.

28. Os indicadores de saúde são parâmetros utilizados internacionalmente com o objetivo de avaliar, sob o ponto de vista
sanitário, a rigidez de agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos planejamentos de saúde, permitindo o
acompanhamento das flutuações e tendências históricas do padrão sanitário de diferentes coletividades. Sobre esses
indicadores, é correto afirmar que:
A)

B)

C)

D)

E)

podem ser classificados em coeficientes e índices. O primeiro é apresentado em forma de proporção, com o
numerador sendo um subconjunto do denominador; e o segundo é a relação entre o número de eventos reais e os
que poderiam acontecer.
calculado como sendo uma relação entre o número de óbitos e a população da área, o coeficiente de mortalidade
geral (CMG) mede o risco total de morrer de uma população, numa determinada área, em um período de tempo
determinado.
o coeficiente de mortalidade infantil, calculado através da relação entre o número de óbitos em menores de 1 ano e a
população dessa faixa etária, destina-se principalmente a avaliar o estado sanitário geral de uma comunidade,
podendo servir de indicador específico para orientar a ação de serviços de saúde ligados à saúde materno-infantil.
o coeficiente de letalidade é elaborado calculando-se a relação entre o número de óbitos por determinada causa e o
número de pessoas residentes na mesma área, num determinado período do tempo, determinando o poder que tem
uma doença de provocar a morte das pessoas que adoeceram por ela.
coeficiente de prevalência é a relação entre o número de casos conhecidos de uma dada doença e a população
multiplicada por 10n, sendo representado por todos os casos novos.

29. A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população,
articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que
vivem em determinados territórios, garantindo-lhes a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual
como coletiva dos problemas de saúde. Sobre a vigilância em saúde, analise as proposições abaixo.
1)

2)
3)

4)

5)

A operação de um sistema de vigilância em saúde pública inclui desde a coleta de dados, a identificação dos
problemas de saúde prioritários, a definição de objetivos da vigilância de cada doença em particular, os mecanismos
de detecção e investigação dos casos, a análise e interpretação dos dados, a recomendação das medidas de
prevenção e controle, a divulgação dos dados e a avaliação das medidas de intervenção adotadas.
As ações de vigilância epidemiológica, ambiental e sanitária devem ser realizadas em conjunto, priorizando-se ações
individualizadas que envolvam os casos e o meio ambiente.
A seleção das doenças que serão alvo do sistema de vigilância em saúde pública geralmente leva em consideração
a magnitude do problema, aferida em termos de sua incidência e prevalência, sua gravidade, considerando a
mortalidade e a letalidade e a existência de fatores de risco suscetíveis à intervenção, dentre outros.
Os sistemas de informação em vigilância à saúde coletam seus dados a partir da rede de serviços de saúde, dos
serviços hospitalares, ambulatoriais, de urgência e emergência, dos núcleos hospitalares de epidemiologia e dos
laboratórios de saúde pública.
A avaliação e o gerenciamento dos riscos relacionados com objetos definidos socialmente sob vigilância sanitária
são atribuições institucionais, devendo o Estado promover a qualidade e a segurança desses bens, por meio de um
amplo conjunto de ações que tem por finalidade a proteção da saúde, um direito social.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3, 4 e 5.
2, 4 e 5.
2, 3, 4 e 5.
3, 4 e 5.
1, 2 e 4.

30. Com base nas resoluções RDC ANVISA Nº 306/04 e CONAMA Nº358/05 e na nova Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), Lei 12.305/2010, que regulamentam o gerenciamento de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde (RSS),
assinale a alternativa correta.
A)
B)

C)
D)
E)

Nos resíduos do grupo A estão incluídos os materiais perfurocortantes, tais como lâminas de barbear, agulhas,
ampolas de vidro, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, espátulas e outros similares.
Nos resíduos do grupo B estão incluídos quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.
Nos resíduos do grupo C estão incluídos os componentes com presença de agentes biológicos que, devido a suas
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.
Nos resíduos do grupo D estão incluídos os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.
Nos resíduos do grupo E estão incluídas substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao
meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

31. Sobre Diagnósticos de Enfermagem da NANDA-I, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)
4)

A terminologia da NANDA-I é uma linguagem reconhecida que atende os critérios do Committee for Nursing Pratice
Information Infrastructure (CNPII) da American Nurses Association (ANA). Esse reconhecimento é a indicação de
que o sistema de classificação é aceito como uma prática de apoio à enfermagem, ao proporcionar uma terminologia
de utilidade clínica.
Um diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre uma resposta humana à condição de
saúde/processos da vida ou uma vulnerabilidade a tal resposta, de um indivíduo, uma família, um grupo ou uma
comunidade.
Os enfermeiros diagnosticam problemas de saúde, estados de risco e disposição para a promoção da saúde. Cada
diagnóstico de enfermagem tem um título e uma definição clara.
Cada diagnóstico de enfermagem tem seus indicadores, que são as características definidoras que integram todos
os diagnósticos de enfermagem com foco no problema e os fatores relacionados, que são indicadores/inferências
observáveis que se agrupam como manifestações de um diagnóstico.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1 e 2, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
3 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.

32. Sobre o Processo de Enfermagem (PE), assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

O Diagnóstico de Enfermagem compreende a primeira fase do PE, junto com a coleta de dados.
No planejamento da assistência, as metas do cliente são padrões ou medidas usadas para avaliar o progresso da
enfermagem, e não do cliente.
As intervenções de enfermagem são focadas na manutenção do cliente, baseadas nos Diagnósticos de Enfermagem
e são do tipo independente.
O registro das intervenções de enfermagem permite à equipe de enfermagem o estabelecimento de um plano de
cuidados, que alcance os resultados esperados.
A implementação, independente da dinâmica assistencial, não pode ser realizada sem necessariamente ter sido
registrada.

33. A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de
medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem
atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Para fins de aplicação dessa NR, entende-se por serviços de
saúde qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população, e todas as ações de promoção,
recuperação, assistência, pesquisa e ensino em saúde em qualquer nível de complexidade. Em relação aos Resíduos
gerados pelos Serviços de Saúde, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

os sacos plásticos, utilizados no acondicionamento de resíduos, deverão ser preenchidos até 50% da sua
capacidade.
os recipientes existentes nas salas de cirurgia e de parto não necessitam de tampa para vedação.
os recipientes destinados à coleta de material perfurocortante deverão ter o limite máximo de enchimento localizado
10 cm abaixo do bocal.
os recipientes devem ser identificados com fita adesiva.
o transporte dos resíduos para a área de armazenamento externo deverá ser feito em carrinhos de madeira
resistente.

34. Para fins de aplicação de Limites de Tolerância, entende-se por ruído contínuo e intermitente o ruído que não seja de
impacto. Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser medidos em decibéis (dB), com instrumento de nível de
pressão sonora. As leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. O ruído é uma onda que lesa a estrutura
neurossensorial da audição, a cóclea. No Brasil, a exposição máxima permitida é de até ____ decibéis, equivalente ao
ruído de um motor de automóvel, em ________ de trabalho.
Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas acima.
A)
B)
C)
D)
E)

90; 2 horas.
95; 9 horas
115; 3 horas.
100; 4 horas.
85; 8 horas.

35. No tocante à Pneumonia associada à ventilação mecânica, estudos demonstram que a aplicação conjunta de medidas

preventivas, por meio de pacote de medidas – bundles –, reduz os índices de Pneumonia associada à ventilação
mecânica de modo consistente e duradouro. São medidas cabíveis:
1)
2)
3)
4)
5)

avaliação diária documentada da sedação; higiene oral; aspiração subglótica; higiene das mãos antes e após o
manuseio do ventilador mecânico.
higiene das mãos; precauções de barreira máxima no momento da intubação; preparo da pele com gluconato de
clorexidina.
higiene das mãos; uso de gorro, máscara, avental estéril de manga longa, luvas estéreis e campo estéril ampliado;
óculos de proteção.
higiene das mãos; remoção dos pelos, quando necessário, com tesouras; degermação prévia à antissepsia da pele;
estabilização do tubo; troca de fixação a cada 48 horas.
elevação da cabeceira do leito entre 30/45º; aferição da pressão do cuff; troca dos circuitos de ventilação mecânica,
sempre que sujos.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
3, 4 e 5, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1 e 5, apenas.
1, 2, 3, 4 e 5.

36. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, para o Brasil, estimam-se 59.700 casos novos de câncer de mama, para
cada ano do biênio 2018-2019. A detecção e tratamento precoces são geralmente considerados os meios mais efetivos
para a redução da mortalidade por câncer de mama. Sobre as recomendações do Ministério da Saúde e as Diretrizes para
detecção precoce do câncer de mama no Brasil, analise as afirmações abaixo.
1)
2)
3)

4)

Indica-se o rastreamento do câncer de mama, com mamografia em mulheres com idade entre 70 e 74 anos.
Indica-se o rastreamento do câncer de mama, com a termografia, seja isoladamente, seja em conjunto com a
mamografia.
Para o diagnóstico precoce do câncer de mama, recomenda-se que sejam considerados como de referência urgente
para serviços de diagnóstico mamário, qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 50 anos, e nódulo
mamário em mulheres com mais de 30 anos que persistem por mais de um ciclo menstrual.
Recomenda-se que toda a avaliação diagnóstica do câncer de mama, após a identificação de sinais e sintomas
suspeitos na atenção primária, seja feita em um mesmo centro de referência.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

4, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

37. Quanto à administração de medicação, analise as proposições abaixo.
1)
2)
3)

A biotransformação dos medicamentos acontece sob a influência de enzimas que degradam e removem as
substâncias químicas biologicamente ativas.
São fatores que influenciam a absorção dos medicamentos: via de administração, capacidade de dissolução, fluxo
sanguíneo, local da administração, área de superfície corporal e solubilidade em lipídeos.
Os pacientes respondem sempre da mesma forma às doses sucessivas de medicamento. Sempre o mesmo
medicamento pode gerar respostas semelhantes em indivíduos diferentes.

Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 3.
2 e 3.
1 e 2.
1.
3.

38. Sobre as vias de administração de medicamentos, analise as proposições abaixo.
1)
2)
3)
4)

A maior parte dos comprimidos e cápsulas precisam ser deglutidos e administrados com aproximadamente 60 a 100
ml de fluidos.
As características dos tecidos influenciam na velocidade de absorção dos medicamentos e, desta maneira, no início
de sua absorção.
O ventro-glúteo corresponde ao glúteo médio e situa-se em local profundo e afastado de nervos e vasos sanguíneos
importantes, sendo considerado local seguro para administração intramuscular.
Medicamentos como antibióticos, quimioterapia, nutrição parenteral total, medicamentos analgésicos e transfusões
de sangue não podem ser administrados e fornecidos no domicílio.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2.
2, 3 e 4.
1 e 4.
3 e 4.
1, 2 e 3.

39. A história natural do HIV/Aids vem sendo alterada, consideravelmente, pela terapia antirretroviral (TARV), resultando em
aumento da sobrevida dos pacientes e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida deles. Sobre HIV/Aids,
assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Os indivíduos com infecção crônica têm maior concentração do HIV no sangue (carga viral) e nas secreções sexuais,
transmitindo com maior facilidade o vírus.
O período de incubação é o período após a fase de infecção aguda, até o desenvolvimento da imunodeficiência.
Esse período varia entre 5 e 10 anos, sendo a média de 6 anos.
O HIV apresenta neurotropismo bastante acentuado, levando, frequentemente, ao aparecimento de síndromes
neurológicas específicas, particularmente nas fases mais avançadas da infecção.
O diagnóstico é confirmado por meio de um teste de triagem para detecção de anti-HIV-1 e anti-HIV-2, não sendo
necessários outros testes confirmatórios.
O objetivo do tratamento é impedir a ocorrência de doenças secundárias nos indivíduos infectados.

40. A hepatite viral do tipo A apresenta sintomas que se assemelham a uma síndrome gripal, porém há elevação das
transaminases. Sobre a hepatite A, assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

A frequência de quadros ictéricos aumenta com a idade, variando de 5 a 10% em menores de 6 anos, chegando de
70 a 80% nos adultos.
Os modos de transmissão são: fecal-oral, veiculação hídrica, pessoa a pessoa (via sexual) e objetos contaminados.
Apenas com os aspectos clínicos do quadro é possível identificar o agente etiológico.
A dieta de uma paciente com hepatite A deve ser pobre em gordura e rica em carboidratos.
A hepatite A ocorre de forma contínua e frequente ao longo do ano, sem relação com as condições sanitárias e
higiênicas do local.

41. As doenças e agravos não transmissíveis vêm aumentando e, no Brasil, são as principais causas de óbitos em adultos,
sendo a obesidade um dos fatores de maior risco para o adoecimento neste grupo. Sobre a obesidade, assinale a
alternativa correta.
A)
B)
C)

D)
E)

Não houve mudança no padrão alimentar da população brasileira que possa explicar o aumento no número de
obesos.
A Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN) para identificação dos casos de obesidade deve ser realizada apenas na
Atenção Básica (AB).
Os atendimentos de puericultura, pré-natal, acompanhamento de hipertensos e diabéticos são momentos oportunos
para a mensuração do peso e da altura, para a classificação do estado nutricional e conhecimento dos hábitos
alimentares.
O momento do acolhimento não é o momento oportuno para estar atento aos aspectos relacionados à alimentação e
à nutrição.
O apoio matricial interdisciplinar não é um grande potencializador da resolutividade na questão da obesidade, porque
não é capaz de ampliar os saberes acerca da complexidade desses agravos.

42. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), instituída em 2015, possui sete eixos de atenção
em que se articulam ações estratégicas e serviços de saúde para garantir o cuidado da população infantil no território.
Correlacione as ações estratégicas da segunda coluna aos eixos descritos na primeira.
Eixo de atenção da PNAISC
1)
2)

3)
4)

Ações estratégicas desenvolvidas

Eixo de atenção à saúde de crianças com deficiência
ou em situações específicas e de vulnerabilidade.
Eixo de atenção integral a crianças com agravos
prevalentes na infância e com doenças crônicas.

(

)

O fomento da atenção e internação domiciliar.

(

)

Eixo de promoção e acompanhamento do
crescimento e do desenvolvimento integral.
Eixo de atenção humanizada e qualificada à
gestação, ao parto, ao nascimento e ao recémnascido.

(

)

(

)

O seguimento do recém-nascido de risco, após a alta
da maternidade, de forma compartilhada entre a
Atenção Especializada e a Atenção Básica.
Apoio à implementação do Plano Nacional pela
Primeira Infância.
Apoio à implementação das diretrizes para atenção
integral à saúde de crianças e adolescentes em
situação de trabalho infantil.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3, 4.
1, 3, 4, 2.
2, 4, 3, 1.
2, 4, 1, 3.
2, 3, 4, 1.

43. A bronquiolite viral aguda (BVA) é a infecção do trato respiratório inferior mais comum em lactentes, apresentando
incidência de cerca de 11% no primeiro ano de vida de crianças previamente saudáveis. Sobre este agravo, assinale a
alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

O pico de incidência da BVA ocorre entre 9 e 12 meses de idade e o risco de hospitalização nesta faixa etária é de
aproximadamente 2%.
Os sinais iniciais da doença são febre, coriza e tosse; após 3 ou 4 dias, surgem sintomas do trato respiratório inferior
com sibilância e dificuldade respiratória, retração torácica e assincronia toracoabdominal nos casos mais graves.
O principal agente etiológico da BVA é o Vírus Sincicial Respiratório. A primeira infecção por este vírus confere
imunidade completa à criança.
O tratamento clínico de rotina inclui a prescrição de oxigênio, hidratação venosa, corticosteroides e terapia antiviral
para as crianças submetidas a internamento e antibióticos macrolídeos, quando necessário.
Os principais achados radiológicos na BVA são: aumento do volume torácico, hipertransparência, retificação do
diafragma e infiltrado pulmonar nodular difuso.

44. Em relação à inserção dos Dispositivos Intrauterinos (DIU), analise as proposições abaixo.
1)
2)
3)
4)

O DIU pode ser usado para anticoncepção no pós-parto normal, no pós-parto cirúrgico ou pós-abortamento
imediatos.
A inserção do DIU pós-parto ou pós-abortamento deverá ocorrer no período entre 1 hora a 48 (quarenta e oito) horas
que sucederem o parto ou abortamento.
Não existe impedimento legal para que o enfermeiro realize indicação, inserção e retirada do DIU.
Mulheres que tenham risco de contrair ou estejam infectadas com o HIV, ou que tenham Aids e que estejam em
terapia antirretroviral (ARV), desde que estejam clinicamente bem, podem colocar o DIU com segurança.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 3.
1, 3 e 4.
2 e 3.
2 e 4.
1, 2, 3 e 4.

45. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, crônica, curável e exclusiva do ser humano. Quando não tratada, evolui para
estágios de gravidade variada, podendo acometer diversos órgãos e sistemas do corpo. Acerca da sífilis, assinale a
alternativa correta.
A)
B)
C)

D)

E)

A transmissibilidade da sífilis é maior nos estágios avançados da doença (sífilis secundária). Essa maior
transmissibilidade explica-se pela riqueza de treponemas nas lesões.
Considerando a epidemia de sífilis no Brasil e a necessidade de rapidez dos fluxos de diagnóstico, recomenda-se
iniciar a investigação pelo teste não treponêmico de baixa sensibilidade que é o primeiro teste a ficar reagente.
Os testes imunológicos treponêmicos são os primeiros a se tornarem reagentes. Na maioria das vezes, permanecem
reagentes mesmo após o tratamento. São importantes para o diagnóstico, mas não estão indicados para
monitoramento da resposta ao tratamento.
No caso de gestantes e vítimas de violência sexual, recomenda-se tratamento com benzilpenicilina benzatina, após
teste reagente para sífilis (teste treponêmico ou teste não treponêmico), quando na presença de sinais e sintomas de
sífilis.
Em função dos riscos de repercussões materno-fetais, as gestantes que apresentarem a reação de JarishHerxheimer devem ter o tratamento suspenso, devendo ser encaminhadas para maternidades de referência para
avaliação e possível interrupção da gestação.

46. A hipertensão arterial sistêmica é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas
artérias. Sobre essa doença, assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)

D)

E)

É resultante de vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como: fumo, consumo de bebidas
alcoólicas, obesidade e elevado consumo de sal.
As alterações hipertensivas da gestação não estão associadas a complicações graves fetais e maternas e a um risco
maior de mortalidade materna e perinatal.
A indução de disfunção sexual é preocupação frequente durante o tratamento anti-hipertensivo. Antiadrenérgicos de
ação central são os mais implicados, seguidos por betabloqueadores e diuréticos. Até 30% dos pacientes que os
usam referem problemas de desempenho sexual.
A medida da pressão arterial em crianças é recomendada em toda avaliação clínica após os 8 anos de idade, pelo
menos anualmente, como parte do seu atendimento pediátrico primário, devendo respeitar as padronizações
estabelecidas para os adultos.
Na população negra, a prevalência e a gravidade da hipertensão são menores, o que pode estar relacionado a
fatores étnicos e/ou socioeconômicos. Para pacientes negros, desde que não haja contraindicações, o uso de
diuréticos e bloqueadores de canais de cálcio não é a opção mais indicada.

47. Existem três formas de tratamento do câncer: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Elas podem ser usadas em conjunto
no tratamento das neoplasias malignas, variando apenas quanto à importância de cada uma e à ordem de sua indicação.
Sobre a quimioterapia antineoplásica, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)
4)

A maioria dos quimioterápicos utilizados tem sua dose básica, para efeito antiblástico, que deve ser ajustada para
cada doente de acordo com sua superfície corporal. Porém, alguns quimioterápicos têm dose única, que não se
modifica com a superfície corporal do doente, e alguns outros são prescritos por Kg do peso corporal.
Para a hormonioterapia, é necessária a comprovação da sensibilidade do tumor a hormonioterápico, por meio da
determinação de receptor hormonal para estrogênios ou progesterona, no caso de mulheres e homens com câncer
de mama e de mulheres com adenocarcinoma de endométrio.
A quimioterapia adjuvante está indicada antes do tratamento cirúrgico, devendo ser administrada por via
endovenosa, uma vez que não há absorção dessas drogas antineoplásicas por via oral.
A quimioterapia adjuvante deve ser iniciada no primeiro dia de pós-operatório e tem por finalidade aumentar o
intervalo livre de doença e a sobrevida global dos doentes. É de curta duração: 1 a 3 meses para quimioterapia não
hormonal e 6 meses para a hormonioterapia do câncer de mama.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3.
2 e 3.
3 e 4.
1, 3 e 4.
1 e 2.

48. A hemorragia digestiva alta (HDA) é uma emergência clínica relativamente frequente, com episódios discretos até
sangramento que ameaça a vida. A HDA origina-se do trato digestório proximal ao ângulo de Treitz, podendo ser de
origem varicosa ou não varicosa. Sobre a HDA, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

E)

não é necessário que o enfermeiro realize exame físico no paciente com HDA, uma vez que se trata de uma situação
de emergência.
aparecimento intermitente de sangue nas fezes, fraqueza mais intensa, palidez ou dispneia, sangue oculto nas fezes
e anemia ferropriva são sinais e sintomas de sangramento maciço.
a hemorragia digestiva alta não varicosa é a maior causa de morbidade e mortalidade em cirróticos. Ocorre em 5090% dos pacientes, sendo consequência direta da hipertensão portal.
na hemorragia por varizes esofágicas, quando não há a opção de tratamento farmacológico com vasodilatadores
esplânicos e endoscopia de urgência, está indicada a colocação de um balão de Sengstaken-Blakemore, com o
objetivo de manter a pressão do balão sobre a variz acima da pressão da mesma.
o manejo do sangramento agudo inclui estabilização hemodinâmica e realização de endoscopia após as primeiras 24
horas.

49. Sobre as doenças renais, é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

a Síndrome Nefrética pode ser entendida como sendo o conjunto de sinais e sintomas que surgem quando o
indivíduo tem seus glomérulos renais envolvidos por um processo inflamatório.
a perda de proteína, mesmo em pequena quantidade na urina, sempre provoca grande queda de seus níveis
plasmáticos. A diminuição da albumina inibe a síntese hepática.
a Síndrome Nefrotica é o conjunto de sinais e sintomas que surgem mediante um processo infeccioso crônico, com
uma alta taxa de mortalidade.
a proteinúria da Síndrome Nefrótica é do tipo não seletiva, e o maior obstáculo à passagem da albumina é a barreira
de carga positiva.
na Glomerulopatia membranosa, o prognóstico é sombrio, porém nos pacientes que apresentam hematúria o
prognóstico é bom.

50. Com relação às doenças cardiológicas, analise as proposições abaixo.
1)
2)
3)

A Insuficiência Cardíaca é uma condição em que o coração não consegue bombear o sangue de acordo com a
demanda tecidual.
No Edema Agudo de Pulmão, o paciente apresenta bradicardia e ortopneia associada a infecção respiratória.
O tratamento do Edema Agudo de Pulmão hipertensivo consiste em: O2, monitoramento, punção venosa periférica e
realização de ECG.

Está(ão) correta(s), apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2.
1 e 3.
2 e 3.
1, 2 e 3.
2.

51. Boa parte das doenças hematológicas possui caráter crônico, progressão lenta e origem hereditária. Sobre a anemia
falciforme, assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

O formato defeituoso da hemácia nos casos de anemia falciforme podem causar obstruções em vasos de menor
calibre, acarretando sensações dolorosas.
Os indivíduos com traço falciforme apresentam manifestações leves da doença na vida adulta.
A confirmação laboratorial da anemia falciforme se faz através da pesquisa da quantidade de hemácias no sangue
periférico.
A doença falciforme é a doença hereditária com menor incidência no Brasil.
O primeiro tratamento indicado para um paciente portador de anemia falciforme com crise álgica é a transfusão
sanguínea.

52. A história natural do Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) e tipo 2 (DM2) é marcada pelo aparecimento de complicações agudas
e crônicas, que são ocasionadas pela descompensação metabólica, causada pelo tempo prolongado de alteração do
metabolismo da glicose. Para o DM2, dentre as complicações agudas, está a síndrome hiperglicêmica hiperosmolar (SHH)
não cetótica. Sobre essa complicação, é correto afirmar que:
A)

B)
C)
D)

E)

a gravidade clínica e os níveis de consciência geralmente se correlacionam com a gravidade e duração da
hiperosmolaridade, a um estado de hiperglicemia grave (superior a 600 mg/dl a 800 mg/dL) e a hiperosmolaridade
(˃220 mOsm/L).
em contraste com a cetoacidose diabética, ainda que as concentrações de glicose na SHH sejam infinitamente
menores, acidose e cetose graves estão presentes.
na SHH, apesar da ingesta hídrica de reposição ser acentuada, a hiperglicemia grave ocorre, mesmo quando a
diurese osmótica não é abundante.
os indivíduos que oferecem maior risco para desenvolver SHH são pacientes jovens, resistentes à orientação de
mudança de estilo de vida, com glicemia controlada, apesar do uso de antidiabetogênicos orais, sem outras doenças
associadas.
no DM2, o paciente mantém uma capacidade secretória de insulina residual, o que estabelece os sinais clínicos da
SHH, que indicam profunda desidratação, sintomas gastrintestinais abundantes e grandes anormalidades
neurológicas.

53. Sobre as intervenções de enfermagem ao indivíduo portador de tuberculose, assinale a alternativa correta.
A)

B)
C)

D)

E)

Os contatos de pacientes portadores de bacilos resistentes não devem ser submetidos ao tratamento da infecção
latente pelo Mycobacterium tuberculosis (ILTB), quando indicado, pois não há consenso a respeito do melhor
esquema a ser utilizado.
É importante que a enfermagem informe ao médico, para que este solicite baciloscopia do sintomático respiratório,
para diagnóstico, e convoque os contatos para consulta médica.
A enfermagem deve realizar assistência domiciliar, planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas
pelos ACS, técnicos e auxiliares, e orientá-los para o acompanhamento dos casos em tratamento e/ou tratamento
diretamente observado.
Cabe à enfermagem enviar ao médico competente as informações epidemiológicas referentes à tuberculose da área
de atuação da UBS, para que o mesmo possa analisar os dados e planejar as intervenções que deverão ser
realizadas.
O enfermeiro deve contribuir e participar, quando solicitado pelo médico, das atividades de educação permanente
dos membros da equipe quanto à prevenção, ao manejo do tratamento, às ações de vigilância epidemiológica e ao
controle das doenças.

54. Sobre a saúde do idoso, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)
4)

5)

Alterações fisiológicas do envelhecimento resultam em diferentes respostas patofisiológicas aos estímulos externos.
A capacidade de reserva reduzida em muitos sistemas e a diminuição da eficiência do sistema regulatório e da
resposta imunológica celular resultam em padrões atípicos de apresentação das doenças nos idosos.
Há condições comuns na população idosa, denominadas Gigantes da Geriatria: Instabilidade Postural e Quedas,
Incontinência, Incapacidade Cognitiva, Imobilidade e Úlceras de Pressão e Iatrogenia. Qualquer agravo à saúde do
idoso pode levar ao surgimento de uma ou mais dessas síndromes, que são condições multifatoriais, associadas à
perda da independência e da autonomia.
A perda da independência sempre se associa à perda de autonomia: um idoso com perda da capacidade de
deambular não pode gerenciar sua vida com autonomia e participação social.
Instabilidade postural é a perda da capacidade de deslocamento no ambiente, de forma eficiente e segura. É a falta
de capacidade para corrigir o deslocamento do corpo durante seu movimento e está associada a alterações dos
sistemas sensorial e motor, por involução motora, disfunções e doenças comuns aos idosos, resultando em quedas
como problema mais comum e mais sério enfrentado pelos idosos.
O início de um processo demencial do tipo Alzheimer pode se dar com sintomas depressivos. Além de estar entre as
comorbidades psiquiátricas mais frequentes na demência de Alzheimer, a depressão isoladamente associa-se a
maior risco de demência em longo prazo. Assim, a depressão pode tanto ser concomitante à demência como
representar um fator de risco para seu desenvolvimento.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1, 2, 4 e 5.
2 e 4.
1, 3 e 5.
3 e 4.

55. A hemodiálise é um procedimento de alta complexidade, realizada, predominantemente, pela enfermagem, que exige
conhecimento específico, habilidade técnica, vigilância constante, para que intervenções imediatas sejam implementadas
frente às intercorrências. Sobre complicações apresentadas durante a hemodiálise em paciente críticos, analise as
proposições abaixo.
1)
2)
3)
4)

É preconizada a inserção do cateter de hemodiálise em veia subclávia direita, por estar livre de complicações como
pneumotórax e lesão no plexo braquial.
A hipertensão é a complicação mais recorrente e a mais grave em pacientes críticos em terapia renal substitutiva.
O principal fator limitante das terapias intermitentes, em pacientes críticos, é a instabilidade hemodinâmica.
A hipotensão intradialítica está associada a fatores relacionados à diálise (volume e taxa de ultrafiltração, redução da
osmolaridade plasmática) e ao paciente (hipovolemia, disfunção cardíaca, vasodilatação).

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 4.
3 e 4.
1, 2 e 3.
1 e 3.
2 e 4.

56. Correlacione as causas mais comuns dos distúrbios do equilíbrio ácido-base, na primeira coluna, com as alterações
clínicas, na segunda coluna.
1)
2)
3)

Acidose Respiratória
Alcalose Respiratória
Acidose Metabólica

(
(
(

)
)
)

4)

Alcalose Metabólica

(

)

Vômitos (perda de ácido forte)
Diarreia aguda (perda de bicarbonato)
Estimulação do centro respiratório bulbar
(infecções sistêmicas, intoxicação por salicilato, hipoxemia)
Comprometimento do sistema nervoso central (intoxicações exógenas, comas,
traumas)

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

3, 4, 1, 2.
1, 2, 3, 4.
4, 3, 2, 1.
2, 1, 4, 3.
1, 3, 2, 4.

57. Estima-se que em todo o mundo são realizadas 234 milhões de cirurgias por ano, com a maioria das Feridas Cirúrgicas
(FC) resultando em cicatrização por primeira intenção. As FC de primeira intenção podem tornar-se complexas quando
apresentam complicações. Sobre essas complicações, analise as proposições abaixo.
1)
2)
3)
4)

Infecção, seroma e hematoma causam deiscência da FC.
Quando apresentam complicações, as FC podem demandar cicatrização por segunda intenção.
O agravamento das FC está associado com o aumento da morbidade, mortalidade e custos para os sistemas de
saúde, com internações e tratamentos.
Alguns fatores que contribuem para complicações na cicatrização da FC incluem diabetes mellitus, uso de antibiótico
sistêmico, doença renal crônica, imunossupressores, tabagismo e múltiplas morbidades.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1 e 2, apenas.
1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 4, apenas.

58. A artroplastia é uma cirurgia de reconstituição da articulação pela substituição por prótese, que pode ser total ou parcial.
Sobre o papel do enfermeiro no pós-operatório dessa cirurgia ortopédica, analise as proposições abaixo.
1)
2)
3)

O enfermeiro deve avaliar se o paciente apresenta grau de risco para o desenvolvimento de úlceras por pressão.
É importante observar a presença de edema, dor e rubor no membro operado, avaliando o risco de TVP.
Cabe ao enfermeiro observar o aspecto da ferida operatória e sinais de infecção.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.
1, apenas.
2, apenas.

59. A busca pela segurança no período transoperatório tem-se configurado como uma importante atividade gerencial do
enfermeiro. Sobre as atividades gerenciais do enfermeiro, analise as proposições abaixo.
1)
2)
3)

São ações com a finalidade de assegurar a qualidade da assistência de enfermagem e o bom funcionamento da
instituição.
Entre as ações realizadas pelo enfermeiro em sua prática profissional está o dimensionamento da equipe de
enfermagem.
O enfermeiro também coordena o processo de realização do cuidado e/ou procedimentos mais complexos e
avaliação do resultado das ações de enfermagem.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas.
2, apenas.
1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 3.

60. O período pós-operatório se inicia no final da cirurgia. O enfermeiro precisa avaliar o paciente e estar atento a sinais e
sintomas que possam surgir. Sobre complicações no pós-operatório, é correto afirmar que:
A)
B)
C)

D)
E)

a dispneia apresentada no pós-operatório não pode ser resultante de embolia pulmonar.
o controle da dor é necessário assim que o paciente esteja consciente. A primeira droga de escolha para tratar a dor
são os opioides, que só podem ser administrados por via oral.
a trombose venosa profunda é caracterizada por sinais flogísticos locais, como dor, calor, rubor e edema, e seu
surgimento pode ser decorrente de uma flebite. A deambulação precoce está contraindicada nas cirurgias torácicas e
ortopédicas. O tratamento envolve o uso de anticoagulantes, analgésicos e anti-inflamatórios.
a dispneia por hipoxia resulta apenas de pacientes com história de doenças renais crônicas e sobrecarga de líquido.
a maioria dos pacientes, quando retornam da anestesia, ficam brevemente confusos. Os idosos, em especial os que
apresentam demência, têm risco de delirium no período pós-operatório, o que pode retardar a alta e aumentar o risco
de morte.

61. Segundo a Organização Mundial de Saúde (2019), em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam do uso
abusivo do álcool, representando 5,3% de todas as mortes. Sobre o uso abusivo do álcool, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)

4)

Uso abusivo é definido como o desenvolvimento de uma síndrome reversível de comportamento mal adaptativa ou
alterações psicológicas que são causadas por efeitos fisiológicos diretos de uma substância sobre o Sistema
Nervoso Central e desenvolvem-se durante ou pouco tempo após ingestão de uma substância.
Os sinais e sintomas da intoxicação alcoólica caracterizam-se por níveis crescentes de depressão do Sistema
Nervoso Central. Inicialmente, há sintomas de euforia, evoluindo para tontura, voz pastosa, ataxia e redução da
coordenação motora, confusão e desorientação, podendo chegar ao coma.
O Sistema de Recompensa é uma estrutura cerebral responsável pelas sensações prazerosas e,
consequentemente, pelo aprendizado que pode gerar repetição de um comportamento. O sistema é ativado
primariamente por desejo sexual, alimentação e drogas de abuso. As principais vias do Sistema de Recompensa são
a mesolímbica e a mesocortical.
No plano de assistência de enfermagem ao paciente admitido na unidade de reabilitação de álcool, após longo
período de consumo de álcool, um dos cuidados que deve constar é o de monitorar os sinais de abstinência, como:
aumento da frequência cardíaca, tremores, dor de cabeça, sudorese, agitação/inquietação, náuseas, febre e
convulsão.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 4, apenas.
1 e 3, apenas.
4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.

62. A obstrução de vias aéreas por corpos estranhos (OVACE) é definida como a interrupção total ou parcial da passagem de
ar até os alvéolos pulmonares, podendo ser causada por trauma, ingestão de líquidos, alimentos e pequenos objetos. É
considerada uma situação de emergência e necessita de assistência imediata. Sobre esse tema, assinale a alternativa
correta.
A)
B)
C)
D)
E)

É considerada uma obstrução grave a situação em que o paciente está consciente, apresenta respiração espontânea
e ruidosa, tosse silenciosa e/ou inconsciência.
Em pessoas que apresentam quadro de obstrução leve e encontram-se responsivas, a conduta do profissional deve
ser: acalmar o paciente, incentivar tosse vigorosa, monitorizar e oferecer suporte de oxigênio.
Nos pacientes com obstrução grave e responsivos à avaliação, deve-se executar a manobra de Heimlich por duas
tentativas.
As pessoas obesas e gestantes no último trimestre, com quadro de OVACE, não devem receber manobra de
Heimlich, pelo risco de complicações.
Em vítimas de obstrução grave e não responsivas, deve-se realizar visualização direta por laringocospia e a remoção
do corpo estranho com a utilização da pinça de Magill, seguida por ventilação transtraqueal.

63. De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, na Resolução 292/2004, cabe ao enfermeiro planejar, executar,
coordenar, supervisionar e avaliar os procedimentos de enfermagem prestados aos doadores de órgãos e tecidos. Sobre
esses procedimentos, analise as proposições abaixo.
1)
2)
3)
4)

Não é necessário notificar as Centrais de Notificação, Capacitação e Distribuição de Órgãos – CNCDO a existência
de potencial doador.
É papel do enfermeiro entrevistar o responsável legal do doador, solicitando o consentimento livre e esclarecido por
meio de autorização da doação de órgãos e tecidos, por escrito.
Deve-se aplicar a Sistematização da Assistência de Enfermagem no processo de doação de órgãos e tecidos.
Deve-se realizar o Histórico de Enfermagem ao admitir o receptor, para realizar o transplante e identificar os
Diagnósticos de Enfermagem.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 3 e 4, apenas.
3 e 4, apenas.
1 e 2, apenas.
1, 2, 3 e 4.
1 e 4, apenas.

64. Desde 1986, a dengue registra epidemias em diversos estados brasileiros, com a introdução do sorotipo DENV1.
Atualmente, a principal estratégia de controle é o combate ao vetor, o que envolve ações continuadas de educação em
saúde. Acerca desse tema, assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

As ações de educação devem manter a infestação do vetor em níveis compatíveis com a transmissão da doença.
As ações de controle para eliminação de criadouros e o tratamento focal devem ocorrer apenas nas situações de
epidemias.
As ações de educação em saúde não precisam estar integradas com a atenção básica.
As ações de educação em saneamento ambiental devem ser integradas às ações de combate ao vetor da dengue.
Uma boa educação em saúde seria suficiente para prevenir e o controlar a dengue.

