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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 50 QUESTÕES de múltipla escolha referente a Prova Objetiva, correspondentes ao cargo
concorrente do candidato.
2. Cada questão objetiva de múltipla escolha apresenta 4 (quatro) alternativas identificadas com as letras A, B, C e D sendo apenas 1
(uma) correta.
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo para o qual você foi
inscrito está correto. Caso esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique imediatamente ao fiscal de sala, para que seja
realizada a substituição.
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTAS, se seus dados estão registrados corretamente. Caso haja alguma divergência, comunique ao
fiscal de sala.
5. Após conferência, assine seu nome no espaço próprio na FOLHA DE RESPOSTAS e no CADERNO DE QUESTÕES.
6. OBRIGATORIAMENTE a FOLHA DE RESPOSTAS deverá ser preenchida com caneta esferográfica feita em material transparente de tinta
preta ou azul.
7. Não é permitida, no momento da prova, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de aparelhos eletrônicos
(calculadora, telefone celular, tablet, etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer
outro material de consulta.
8. A saída de candidato da sala de prova somente será permitida depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do início da prova
(apontado em sua sala de prova), mediante a entrega obrigatória, da sua FOLHA DE RESPOSTAS e do seu CADERNO DE QUESTÕES, ao
fiscal de sala.
9. O candidato poderá, ao terminar sua prova, levar o CADERNO DE QUESTÕES somente faltando 01 (uma) hora para o tempo previsto
do seu término.
10. O tempo disponível para a prova é de 04 (quatro) horas.
11. Será eliminado do processo seletivo público e terá sua prova anulada, o candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA e/ou
a FOLHA DE RESPOSTAS.
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só poderão sair juntos.

BOA PROVA!
DESTAQUE AQUI

01

06

11

16

21

26

31

36

41

46

02

07

12

17

22

27

32

37

42

47

03

08

13

18

23

28

33

38

43

48

04

09

14

19

24

29

34

39

44

49

05

10

15

20

25

30

35

40

45

50

FUNGOTA/SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 1 A 10
O salto da terapia genética
Saudamos o fato de a ciência avançar rapidamente para aplicar técnicas que impeçam a transmissão de doenças hereditárias
Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia genética está em condições de cumprir suas promessas e dar o salto
à prática clínica. Em agosto foi aprovado nos EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de leucemia com mau
prognóstico e em 2018 são esperados os resultados das primeiras terapias experimentais para eliminar ou modificar os genes
envolvidos em outras patologias e tipos de câncer, entre eles o de pulmão.
Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia nenhuma
maneira segura de extrair os genes alterados e substituí-los por outros normais. A morte de vários pacientes retardou a investigação
e as expectativas criadas. O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta — em 2013 — de uma nova técnica de edição
genética, chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos
muito mais baixos do que as técnicas anteriores. Seu desenvolvimento foi vertiginoso. Depois de demonstrar eficácia em animais,
os primeiros testes em humanos foram autorizados em 2016.
Devemos saudar o fato de a ciência avançar rapidamente para poder aplicar essa técnica de maneira segura em patologias
que hoje não têm tratamento ou para evitar a transmissão de doenças hereditárias. Mas também devemos abrir um debate sobre
como isso deve ser aplicado. O mesmo procedimento útil para curar pode servir para outros propósitos, como a modificação de
determinadas características da pessoa. Ainda estamos longe de ter os conhecimentos necessários para tornar isso possível, pois
existem muitos genes e muitas interações entre eles. Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação desses avanços, exigir
a máxima transparência nos resultados e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para todos e não apenas para aqueles
que eventualmente puderem pagar por eles.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/28/opinion/1514482006_309077.html

QUESTÃO 01
Na frase “[...] exigir a máxima transparência nos resultados
e garantir que esses tratamentos estejam disponíveis para
todos e não apenas para aqueles que eventualmente puderem
pagar por eles. ”, as palavras destacadas obedecem
sucessivamente a quais regras de acentuação?

QUESTÃO 03
A oração “Seu desenvolvimento foi vertiginoso”, manteria
seu sentido preservado e não afetaria a compreensão do texto
caso houvesse substituição da palavra destacada por:
(A)
(B)
(C)
(D)

(A) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação

dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos
proparoxítonos.
(B) Acentuação dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos
vocábulos proparoxítonos; acentuação dos vocábulos
proparoxítonos.
(C) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação
dos vocábulos paroxítonos; acentuação dos vocábulos
paroxítonos.
(D) Acentuação dos vocábulos proparoxítonos; acentuação
dos vocábulos proparoxítonos; acentuação dos
vocábulos paroxítonos.

Perigoso
Atordoante
Apressurado
Tardio

QUESTÃO 04
Depreende-se, a partir da leitura do texto, que:
(A) Com os avanços da terapia genética, o câncer de pulmão

será a doença hereditária que mais terá possibilidades de
cura.
(B) Testes em animais contribuíram para o desenvolvimento
da terapia genética.
(C) A terapia genética é um procedimento que permite
apenas a cura e a não transmissão de doenças
hereditárias.
(D) O ápice do conhecimento científico na área da saúde foi
atingido com o desenvolvimento da terapia genética.

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa em que os termos destacados remetem
a uma possibilidade.
(A) “Depois de décadas de hesitações e reveses, a terapia

QUESTÃO 05
O texto “O salto da terapia genética” trata-se de um texto:

genética está em condições de cumprir suas promessas
e dar o salto à prática clínica.”
(B) “Os primeiros experimentos tiveram de ser
abandonados por causa dos efeitos adversos.”
(C) “Ainda estamos longe de ter os conhecimentos
necessários para tornar isso possível, pois existem
muitos genes e muitas interações entre eles.”
(D) “Mas é conveniente avançar para canalizar a aplicação
desses avanços, exigir a máxima transparência nos
resultados e garantir que esses tratamentos estejam
disponíveis para todos e não apenas para aqueles que
eventualmente puderem pagar por eles.”

(A) Argumentativo, porque explica e defende uma ideia, a

fim de levar o leitor a crer no que está escrito.
(B) Descritivo, pois descreve ao mesmo tempo em que

caracteriza um fato.
(C) Narrativo, uma vez que conta um fato real e situa o leitor

quanto a tempo e espaço.
(D) Não se aplica a nenhuma das alternativas anteriores,

uma vez que se trata de um texto informativo.
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QUESTÃO 06
A partir da leitura do trecho: “Em agosto foi aprovado nos
EUA o primeiro tratamento comercial para um tipo de
leucemia com mau prognóstico e em 2018 são esperados os
resultados das primeiras terapias experimentais [...]”,
considerando os critérios para o emprego da vírgula, pode-se
afirmar que:

QUESTÃO 10
No título do texto, pode-se verificar a utilização de uma
figura de linguagem chamada:
(A)
(B)
(C)
(D)

Metáfora
Apóstrofe
Prosopopeia
Perífrase

(A) O termo “nos EUA” deveria, obrigatoriamente, estar

entre vírgulas por se tratar de um aposto.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

(B) Deveria ocorrer após o termo “em 2018”, para separar

orações justapostas.
(C) O termo “em 2018” deveria, obrigatoriamente, estar
entre vírgulas por se tratar de um adjunto adverbial
breve.
(D) Após o termo “em agosto”, é facultativo, por se tratar de
um adjunto adverbial breve.

QUESTÃO 11
Narciso Freitas, precisa demonstrar para um grupo de pessoas
as ferramentas contidas no Microsoft Word 2010. Para isso,
necessitará utilizar um texto falso em seu idioma. Qual
comando precisará escrever na folha do programa e em
seguida apertar a tecla Enter?

QUESTÃO 07
Em “[...] a terapia genética está em condições de cumprir suas
promessas e dar o salto à prática clínica”, no que se refere à
transitividade verbal pode-se dizer que:

(A)
(B)
(C)
(D)

(A) O verbo dar é transitivo indireto, por isso não exige

apenas um complemento com preposição.

QUESTÃO 12
A Funcionária Rita de Souza precisa marcar a opção “ícones
Médios” na tela do Windows Explorer do Windows 7.
Observando a figura abaixo, em qual desses menus ela
encontrará a opção.

(B) O verbo dar é bitransitivo, por isso exige dois

complementos: um direto e outro indireto regido por
preposição.
(C) O verbo dar é transitivo direto, por isso é regido por um
complemento sem preposição.
(D) O verbo dar é transitivo indireto, por isso é regido por
um complemento sem preposição.

QUESTÃO 08
Em: “Os primeiros experimentos tiveram de ser abandonados
por causa dos efeitos adversos, uma vez que não havia
nenhuma maneira segura de extrair os genes alterados e
substituí-los por outros normais.”, a conjunção destacada
indica que entre as orações há uma relação:
(A)
(B)
(C)
(D)

=text()
=rand()
=lorem()
=paragraph()

(A)
(B)
(C)
(D)

Causal
Condicional
Concessiva
Consecutiva

1
2
3
4

QUESTÃO 13
Após descrever os gastos feitos com um lanche, no Microsoft
Excel 2010 conforme a imagem abaixo, o usuário marcou a
célula B7 e pressionou ALT + =. Qual será o resultado?

QUESTÃO 09
“O grande salto que aconteceu agora se deve à descoberta —
em 2013 — de uma nova técnica de edição genética,
chamada CRISPR, que não só permite copiar e colar genes
ou porções do genoma como fazê-lo facilmente e a custos
muito mais baixos do que as técnicas anteriores”. Analisando
sintaticamente
os
termos
em
destaque,
estes,
respectivamente, podem ser considerados como:
(A) Adjunto adverbial; aposto; e complemento nominal.
(B) Adjunto adnominal; aposto; e adjunto adnominal.
(C) Ajunto adverbial; adjunto adnominal; e adjunto

adverbial.

(A)
(B)
(C)
(D)

(D) Complemento nominal; adjunto adverbial; e adjunto

adnominal.
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QUESTÃO 14
Joãozinho possui um arquivo feito no Microsoft PowerPoint
2010, contendo 25 slides e precisou alterar o slide 20. Quais
teclas de atalho ele utilizará para visualizar a apresentação de
slides a partir do slide selecionado.

QUESTÃO 18
A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu a origem
dos recursos para financiamento do Sistema Único de
Saúde, sendo estes:
(A) recursos do orçamento da seguridade social, da União,

(A)
(B)
(C)
(D)

SHIFT+ F4
SHIFT+ F5
CTRL+F4
SHIFIT+F6

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além
de outras fontes.
(B) recursos do orçamento da seguridade social, da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
somente.
(C) recursos do orçamento da seguridade social da União e
do Fundo de participações dos Municípios.
(D) recursos do orçamento da União, distribuídos,
igualitariamente, entre os Estados, Distrito Federal e
Municípios.

QUESTÃO 15
O Usuário necessita entrar no seguinte endereço eletrônico:
https://www.uol.com.br, o mesmo abre o navegador Internet
Explorer Versão 11. Na barra de endereço, digita apenas o
nome do site (UOL) e, em seguida, aperta as teclas
CTRL+ENTER. O resultado será?

QUESTÃO 19
De acordo com o art. 3, §2 da Lei n. 8.142/90, os recursos do
Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados à cobertura de
ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Municípios, Estados e Distrito Federal, são rateados da
seguinte forma:

(A) Redirecionado para o buscador configurado no
navegador.
(B) Abrirá uma página informando que o Internet Explorer
não pode exibir a página.
(C) O Carregamento da página principal do site digitado.
(D) Nenhuma ação, pois não reconhece como comando
válido.

(A) pelo menos setenta e cinco por cento aos Municípios,

afetando-se o restante aos Estados.
(B) pelo menos oitenta por cento aos Estados, afetando-se o

LEGISLAÇÃO

restante aos Municípios.
(C) pelo menos setenta por cento aos Municípios, afetando-

se o restante aos Estados.

QUESTÃO 16
De acordo com o caput do art. 3ª da Lei n. 8.142/90, os
recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), alocados com
destinação de cobertura de ações e serviços de saúde a serem
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal,
são repassados a estes:

(D) cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por

cento aos Estados.

QUESTÃO 20
A Constituição Federal, no art. 198, estabeleceu
responsabilidade para a União quanto a aplicação de recursos
mínimos na área da saúde, fixando esse percentual em _____.

(A) de forma regular e automática, de acordo com critérios

do art. 35 da Lei n. 8.080/90.

(A) 15% da receita corrente bruta do respectivo exercício

(B) de forma sistêmica e automática, de acordo com

financeiro.

critérios do regimento interno do Fundo Nacional de
Saúde.
(C) de forma sistêmica e mediante requerimento, de acordo
com os critérios do regimento interno do Fundo
Nacional de Saúde.
(D) de forma regular e mediante requerimento, de acordo
com os critérios do art. 35 da Lei n.8080/90.

(B) 20% da receita corrente bruta do exercício financeiro

anterior.
(C) 15% da receita corrente líquida do respectivo exercício

financeiro.
(D) 20% da receita corrente líquida do respectivo exercício

financeiro.

QUESTÃO 21
A Constituição Federal, no art. 198, ao dispor sobre as ações
e serviços de saúde, estabelece que elas integram:

QUESTÃO 17
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Sistema Único
de Saúde conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo
das funções do Poder Legislativo, com as seguintes
instâncias colegiadas.

(A) uma rede organizada e hierarquizada, com conselhos

reguladores.
(B) uma rede regionalizada e sem hierarquia, constituindo

(A) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde.
(B) Conferência de Saúde, Conselho de Saúde e Conselho

um sistema único.
(C) uma rede regionalizada e hierarquizada, constituindo

Médico.

um sistema único.

(C) Conferência de Saúde e Conselho Médico
(D) Conferência de Saúde e Conselho Nacional de

(D) uma rede nacional e hierarquizada, constituindo

sistemas múltiplos.

Secretários de Saúde.

3

NÍVEL SUPERIOR | ENFERMEIRO

FUNGOTA/SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

QUESTÃO 22
A Portaria 485/05 do Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE) estabelece condições das quais as Lavanderias de
estabelecimentos de saúde devem ser dotadas, dentre as
quais:

QUESTÃO 25
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, o Conselho de
Saúde, órgão de caráter permanente e deliberativo, deve atuar:
(A) no julgamento de incidentes de desvio ético de
profissionais da saúde.
(B) na formulação de estratégias e no controle da execução da
política de saúde na instância correspondente.
(C) no acompanhamento das ações desenvolvidas pelos órgãos
de direção de cada esfera de governo, com poder
deliberativo.
(D) na avaliação da gestão da saúde e na proposição de metas
para a formulação de políticas de saúde em cada nível
correspondente.

(A) a lavanderia deve possuir duas áreas distintas, sendo

uma considerada suja e outra limpa, devendo ocorrer na
primeira o recebimento, classificação, pesagem e
lavagem de roupas, e na segunda a manipulação das
roupas lavadas.
(B) a depender do porte da lavanderia, as máquinas de lavar
devem ser de porta dupla ou de barreira, em que a roupa
utilizada é inserida pela porta situada na área suja, por
um operador e, após lavada, retirada na área limpa, por
outro operador.
(C) as máquinas de lavar, centrífugas e secadoras não
necessitam de dispositivos eletromecânicos que
interrompam seu funcionamento quando da abertura de
seus compartimentos.
(D) a calandra deve ter dispositivo de proteção que permita
a inserção de segmentos corporais dos trabalhadores
junto aos cilindros ou partes móveis da máquina.

QUESTÃO 23
A Lei nº 8.080/90 define atribuições comuns a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios no âmbito
administrativo, dentre as quais pode-se elencar:
(A) elaboração, revisão e atualização periódica do plano de

saúde básica.
(B) acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de

saúde da população e das condições ambientais, em
relatório plurianuais, com periodicidade de 4 anos.
(C) elaboração, organização e coordenação do sistema de
informação de saúde da família e da pessoa idosa.
(D) elaboração de normas técnicas e estabelecimento de
padrões de qualidade e parâmetros de custos que
caracterizam a assistência à saúde.

QUESTÃO 24
A Lei nº8.080/90, no art. 33, ao tratar dos recursos
financeiros do Sistema Único de Saúde, estabelece que eles
devem ser:
(A) depositados em conta comum do Tesouro, em cada

esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização
dos respectivos Conselhos de Saúde.
(B) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização dos
respectivos Conselhos de Saúde.
(C) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização da respectiva
Secretaria de Saúde.
(D) depositados em conta especial, em cada esfera de sua
atuação, e movimentados sob fiscalização do Conselho
Nacional de Secretários de Saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26
A queda é o acidente mais notificado em nível hospitalar. A avaliação do risco de queda é intervenção essencial para a prevenção.
Os enfermeiros têm um papel fundamental na formação e criação de ambientes seguros e normas que visem a sua prevenção. A
Escala de Quedas de Morse (EQM) é um score que sinaliza este risco.
Qual aspecto avaliado não se enquadra nesta escala?
(A)
(B)
(C)
(D)

História de queda.
Estado Mental.
Grau de mobilidade.
Etnia do paciente.

QUESTÃO 27
O vapor saturado sob pressão é considerado a forma mais efetiva de Esterilização. Este é o processo de eleição nas unidades
hospitalares, indicado para os artigos termo resistentes. Destrói os microrganismos por coagulação das proteínas.
Assinale abaixo o nome deste tipo de Esterilização:
(A)
(B)
(C)
(D)

Autoclavação.
Radiação.
Difusão.
Ionização.

QUESTÃO 28
A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) tem o Brasil como referência em Aleitamento Materno. É sabido que a
amamentação é essencial para as crianças até dois anos, pois reforça a proteção contra infecções, diarreias e alergias, reduzindo
a mortalidade infantil.
No entanto, nem todas as mães podem amamentar e nem todos os Recém Nascidos (RN) podem receber o leite materno.
Assinale abaixo a alternativa que apresenta uma contraindicação temporária ao Aleitamento Materno:
(A)
(B)
(C)
(D)

RN com galactosemia.
Mãe com HIV.
Mãe com HTLV.
Mãe com varicela.

QUESTÃO 29
Puérpera com 48 horas de pós-parto vaginal em visita de enfermagem no leito apresenta discurso desconexo e logorreico, humor
irritável, agitação com delírios persecutórias e pensamentos de machucar a si mesmo e seu recém-nascido.
O comportamento do enunciado nos remete a que transtorno pós-parto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Ansiedade pós-parto.
Hipocondria pós-parto.
Psicose puerperal.
Depressão pós-parto.

QUESTÃO 30
A transmissão vertical da sífilis permanece um grande problema de saúde pública no Brasil. Das várias doenças que podem ser
transmitidas durante o ciclo grávido puerperal, a sífilis é a que tem as maiores taxas de transmissão.
O neonato filho de mãe com sífilis não tratada na gestação, pode desenvolver complicações inúmeras, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Lesões cutâneas no recém-nascido.
Hepatomegalia no recém-nascido.
Pneumonia alba no recém-nascido.
Refluxo gástrico no recém-nascido.
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QUESTÃO 31
Na consulta de pré-natal, o enfermeiro realiza a palpação abdominal obstétrica com as manobras de Leopold. As manobras
consistem em quatro ações distintas, cada uma ajudando a determinar a posição do feto. As manobras são importantes porque
ajudam a determinar a posição e apresentação do feto, que, em conjunto com a avaliação correta da forma da pelve materna,
podem indicar até o tipo de parto.
Ao determinar que a apresentação fetal é cômica, o enfermeiro utilizou qual fase da manobra?
(A)
(B)
(C)
(D)

Primeira Manobra.
Segunda Manobra.
Terceira Manobra.
Quarta Manobra.

QUESTÃO 32
Uma cidade do interior do Brasil está há meses com a unidade de saúde da família da zona rural fechada. A Gestão local alega
falta de recursos humanos e material.
A situação hipotética descrita acima está ferindo qual princípio do Sistema Único de Saúde?
(A)
(B)
(C)
(D)

Universalidade.
Equidade.
Integralidade.
Regionalização.

QUESTÃO 33
A tuberculose se comporta como uma doença reemergente devido ao aumento gradativo de casos nos últimos anos. Isto se dá
devido ao processo de seleção responsável pela existência de cepas altamente resistentes a antibióticos. A tuberculose é um grave
problema de saúde pública mundial e milhares de pessoas ainda adoecem e morrem devido à doença e suas complicações. Em
2014, durante a Assembleia Mundial de Saúde, na Organização Mundial de Saúde, foi aprovada a nova estratégia global para
enfrentamento da tuberculose, com a visão de um mundo livre da tuberculose até 2035.
Brasil. MS. Plano nacional pelo fim da tuberculose. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

Assinale a alternativa correta referente a este agravo:
(A)
(B)
(C)
(D)

A população geriátrica está mais predisposta ao desenvolvimento da tuberculose.
O exame que determina o diagnóstico de tuberculose é o Raio X.
A pesquisa bacteriológica é um método diagnóstico de alto custo.
A prova tuberculínica (PPD) positiva é indicativo da doença.

QUESTÃO 34
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os acidentes no trânsito são a terceira causa de morte no mundo, ficando
atrás, apenas, das doenças cardíacas e do câncer. Acidentes com vítimas já são considerados um problema de saúde pública.
Em relação aos primeiros socorros prestados às vítimas destes acidentes, assinale a alternativa que descreve uma conduta incorreta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sinalizar o local do acidente.
Oferecer água às vítimas conscientes.
Acionar o Serviço Móvel de Urgência.
Iniciar as manobras de reanimação, se necessário.

QUESTÃO 35
Sobre a atuação da Enfermagem na Saúde da criança, sinalize a alternativa correta quanto a orientação dada aos pais para crianças
que estão na primeira infância:
.
(A) Orientar aos pais que evitem interferir nas tentativas das crianças em cumprir uma tarefa própria da sua faixa etária.
(B) Orientar aos pais a liquefazer a comida da criança dos seis aos dezoito meses de vida.
(C) Orientar aos pais a oferecer alimentos industrializados próprios da faixa etária da criança.
(D) Orientar aos pais que a higiene oral só deve ser feita por ocasião da erupção dentária.
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QUESTÃO 36
Um pré-natal de alto risco se refere ao acompanhamento que será feito com uma gestante que tem uma doença prévia ou que no
curso da gravidez tenha uma condição ou doença que vai oferecer risco para ela e para o bebê. O que não é alto risco se considera
risco habitual.
Assinale a alternativa que indica pré-natal de risco habitual:
(A)
(B)
(C)
(D)

Gestante com Lúpus.
Gestante com HIV.
Feto com Hidrocefalia.
Gestante com Candidíase.

QUESTÃO 37
Paciente obeso, sedentário, com infecção urinária frequente, dificuldade de cicatrização, astenia, urgência urinária, hiperfagia e
polipsia. Procura a Estratégia Saúde da Família com o resultado de seus exames, apresentando alterações valores
glicêmicos(398mg/dl).
Considerando a história clínica e o exame apresentado recebe o diagnóstico de diabetes mellitus tipo II, doença crônica que vem
aumentando sua incidência nos últimos anos, ocupando no Brasil o primeiro lugar em internações hospitalares.
NANDA. Diagnósticos de enfermagem.8 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010

.

Assinale a alternativa que não condiz com o diagnóstico de enfermagem relacionado ao histórico do paciente com diabetes tipo
II.
(A)
(B)
(C)
(D)

Risco de desequilíbrio do volume de líquidos.
Nutrição desequilibrada.
Déficit no autocuidado para higiene.
Integridade Tissular prejudicada.

QUESTÃO 38
Profissional de Enfermagem com esquema completo das três doses da vacina de hepatite B, apresenta sorologia para anti HBs.
abaixo de 10 UI/Ml.
Brasil, MS.DVE. Hepatites Virais. 6 ed. 2016.p.15,29

Interprete este resultado sorológico, avalie o esquema vacinal e assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

O profissional está protegido contra hepatite b, não deve vacinar.
O profissional não soroconverteu e deve fazer uma dose de reforço.
O profissional não soroconverteu e deve fazer esquema para três doses da vacina.
O profissional está com vírus da hepatite.

QUESTÃO 39
A Fenilcetonúria é uma doença, diagnosticada através do teste da triagem neonatal/ teste do pezinho. Esta doença faz com que
os alimentos que tenham uma substância chamada fenilalanina intoxique o cérebro, causando retardo mental irreversível.
Sobre a Fenicetonúria, é incorreto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

A Fenilcetonúria é uma doença genética que não tem cura, mas tem tratamento.
A realização do teste do pezinho antes do 3º dia poderá resultar em falsos resultados para a doença.
A Fenilcetonúria consiste basicamente em retirar da alimentação os alimentos que contenham fenilalaninas.
A Fenilcetonúria é uma doença genética dos recém-nascidos de baixo peso.

QUESTÃO 40
O vírus Zika é um arbovírus transmitido pela picada do mesmo vetor da dengue, o Aedes aegypti. A principal via de transmissão
é vetorial.
O que é incorreto afirmar sobre o zika vírus?
(A)
(B)
(C)
(D)

Os principais sinais e sintomas incluem manchas vermelhas na pele, prurido e febre.
As medidas de prevenção e controle são semelhantes às da dengue e chikungunya.
O tratamento é sintomático para febre e dor, conforme orientação médica.
Todas os filhos das mulheres com que tiveram zika vírus na gravidez terão microcefalia.
7
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QUESTÃO 41
Nos últimos 30 anos, o Brasil avançou muito na melhoria da atenção ao parto e ao nascimento, fruto de uma série de esforços e
iniciativas do governo e da sociedade. Porém, a redução da morbimortalidade materna e infantil permanece um desafio.
Em 2011, foi lançada no Brasil a Rede Cegonha, uma estratégia inovadora do Ministério da Saúde que incorpora boas práticas
de atenção à saúde baseada em evidências científicas.
Disponível em: www.brasil.gov.br/parto-humanizado-pela-rede-cegonha/parto-humanizado.jpg/view

.

Assinale abaixo a alternativa que condiz com uma orientação atual sobre as boas práticas no trabalho de parto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Estímulo à posições não supinas durante o trabalho de parto.
Realização de episiotomia em todas as primigestas.
Proibição da ingestão de líquidos durante o trabalho de parto.
Realização de tricotomia duas horas antes do parto.

QUESTÃO 42
Sobre o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, é incorreto afirmar:
(A) A identificação do paciente na prescrição hospitalar deve ser realizada em formulário institucional e conter nome completo

do paciente, data de nascimento, número do prontuário, leito, enfermaria/apartamento e andar.
(B) A identificação do prescritor com carimbo e assinatura poderá ser dispensada desde eu ele esteja no plantão e possa acionado

em casos de dúvidas.
(C) Recomenda-se que os medicamentos sejam prescritos sem o uso de abreviaturas, pois esse uso aumenta a chance de erro de

medicação.
(D) Deve-se registrar, com destaque na prescrição, as alergias relatadas pelo paciente. O registro do relato de alergia na

prescrição reduz a chance da dispensação e administração de medicamento ao qual o paciente é alérgico.

QUESTÃO 43
As alterações hormonais relacionadas à gravidez e ao desenvolvimento do bebê são as mesmas que provocam efeitos indesejáveis,
como o aparecimento ou agravamento de manchas marrons em vários pontos da face. A irregularidade típica dessa fase se
caracteriza por manchas provocadas pela distribuição excessiva de melanina nas duas primeiras camadas da pele, a epiderme e a
derme.
A disfunção descrita acima recebe o nome de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Melasma.
Dermatite de Contato.
Micose facial.
Psoríase.

QUESTÃO 44
Um Médico prescreve 20mg de Gentamicina via intramuscular. A farmácia só dispõe de frasco ampola de 80mg/2ml.
Calcule a dose correta a ser administrada:
(A)
(B)
(C)
(D)

1 ml.
0,5 ml.
2 ml.
1,5 ml.
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QUESTÃO 45
A enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um
conjunto de práticas sociais, éticas e políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação de
serviços à pessoa, família e coletividade no seu contexto e circunstâncias de vida, e tem em seu código de ética direitos, deveres,
responsabilidades e proibições.
Disponível em: http://novo.portalcofen.gov.br/wp-content/uploads/2012/03/resolucao_311_anexo.pdf

Com relação às Proibições, é correto afirmar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
Participar em prática destinada a antecipar a morte do paciente desde que diminua seu sofrimento.
Copiar a evolução do colega do plantão anterior desde que o paciente esteja estável.
Cooperar em prática destinada a interromper a gestação desde que a mulher solicite.

QUESTÃO 46
O protocolo de acolhimento com classificação de risco em obstetrícia é uma ferramenta decisiva não só no reconhecimento de
condições clínicas urgentes, como também na potencialização da vivência do parto e nascimento, experiência única na vida da
mulher e de sua família. Neste protocolo, para avaliação da dor utiliza-se a Escala Visual Analógica (EVA) que consiste em um
instrumento de avaliação subjetiva da intensidade da dor da mulher.
Uma grávida que procura o serviço de urgência com cefaleia leve, sem outras queixas obstétricas, pode ser classificada dentro
dos critérios com a cor:
(A)
(B)
(C)
(D)

Azul.
Verde.
Laranja.
Amarelo.

QUESTÃO 47
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a segurança do paciente corresponde à redução ao mínimo aceitável do risco de
dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
Em média, 7(sete) milhões de pacientes cirúrgicos sofrem complicações significativas, e, a cada ano, 1(um) milhão chega a óbito
durante ou imediatamente após a cirurgia. Nos casos em que o processo cirúrgico levou a algum tipo de lesão, pelo menos metade
delas era evitável.
Assinale a alternativa incorreta quanto a Assistência Segura no Pré Operatório:
(A)
(B)
(C)
(D)

Revisar verbalmente com o próprio paciente, sempre que possível, sua identificação.
Confirmar com familiar do paciente o tipo de procedimento e o local da cirurgia.
Confirmar visualmente o sítio cirúrgico correto e demarcação da lateralidade.
Revisar verbalmente com o anestesista o risco de perda sanguínea do paciente.

QUESTÃO 48
A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) é a metodologia que o enfermeiro dispõe para aplicar seus conhecimentos
técnicos, científicos e humanos na prática profissional. Sua implementação humaniza o atendimento prestado e confere maior
segurança aos pacientes e profissionais. Conhecer o que de fato é a SAE e desenvolver habilidades e estratégias para implementála na prática, torna-se fundamental a fim de que a sua operacionalização possa se dar de forma eficiente e eficaz.
Alba Lúcia B.L. de Barros et al. Processo de enfermagem: guia para a prática.São Paulo : COREN-SP, 2015

.

Assinale a alternativa que define as etapas sequenciais do processo de enfermagem:
(A)
(B)
(C)
(D)

Histórico, Diagnóstico, Planejamento, Implementação e Avaliação.
Consulta, Diagnóstico, Prescrição e Implementação.
Histórico, Prescrição, Retorno e Avaliação.
Diagnóstico, Planejamento, Prescrição e Retorno.
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QUESTÃO 49
Assegurado pela Constituição Federal e também pela Lei n° 9.263, de 1996, o planejamento familiar ou reprodutivo é um conjunto
de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos, o melhor momento para tê-los e o espaçamento entre um filho e outro.
Poder planejar o momento certo para ter um filho, sem prejuízos à saúde, é uma das principais conquistas femininas de todos os
tempos. Um dos métodos em uso no planejamento reprodutivo é o Dispositivo Intra Uterino (DIU), que é um método
contraceptivo feito de plástico flexível moldado em forma de T que é introduzido no útero para impedir a gravidez.
BRASIL, MS. Área Técnica de Saúde da Mulher. Assistência em Planejamento Familiar: Manual Técnico/ 4a edição – Brasília: Ministério da Saúde, 2002

Sobre DIU, assinale a alternativa Correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

O DIU é um método contraceptivo que pode ser colocado pelo médico ou pelo Enfermeiro.
O DIU tem um percentual baixo de segurança e apresenta uma eficácia igual ou inferior a 50%.
Existem dois tipos de DIU, o de cobre e o hormonal.
O DIU é um método contraceptivo irreversível.

QUESTÃO 50
F. C. A, 45 anos, masculino, motorista, negro, apresentando alteração dos níveis pressóricos, foi agendado pelo Agente
Comunitário de Saúde (ACS) da Estratégia Saúde da Família (ESF) em consulta de Enfermagem. Na consulta, informou que
eventualmente sente cefaleia e sua pressão altera com frequência. No momento da consulta, relata astenia. Sinais Vitais: Pressão
Arterial de160 X 106 mmHg (média de 3 medidas), Pulso 78 bpm, Respiração 24 rpm. Glicemia capilar digital sem jejum
129mg/dl. Altura/peso 1,65m/86Kg. Faz uso moderado de bebida alcoólica. É sedentário. Enfermeiro orienta mudança de estilo
de vida e agenda consulta com médico da ESF.
R.G. Blackbook-Enfermagem, 2016. P.09

Considerando o enunciado acima, a hipertensão arterial é um agravo associado a que nível de atenção do Sistema de Saúde?
(A)
(B)
(C)
(D)

Atenção Integral.
Atenção Primária.
Atenção Secundária.
Atenção Terciária.
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