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NOME DO CANDIDATO:

__________________________________________

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:

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.
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 10
Casal sem senhas
Em que momento um casal resolve trocar senhas?
“Minha vida é um livro aberto”, diziam antigamente os inocentes e os cafajestes, defendendo-se das acusações de adultério ou
coisa pior. Hoje, talvez, dissessem: minha vida é um perfil aberto.
É nesse espírito que ouço dizer de casais que trocam senhas de celular, banco, redes sociais etc. É um passo importante na
relação, talvez mais que o próprio casamento. Não imagino, contudo, como se dê a negociação. Será espontânea ou planejada, de livre
vontade ou forçada? Em que momento ele ou ela viram para o companheiro e declaram que, dali em diante, só com as senhas na mesa?
Talvez haja um guia de etiqueta para tanto – os aeroportos estão cheios de livrarias anunciando soluções para tudo. A partir do
quinquagésimo terceiro dia, ou da trigésima transa, exija a senha. Ou talvez a moça diga, num rompante depois da terceira curtida: “ou
sua privacidade ou eu, escolha”.
Claro, pode ser um momento pretensamente romântico também. No aniversário de um ano de namoro, o rapaz escreve
caprichosamente a sequência mágica de letras-e-números-e-caracteres-especiais num pedacinho de papel e cuidadosamente embala em
caixinha adornada por corações cor de rosa. Durante o jantar caprichado, estende o embrulho. “Aqui, amor, pra você”. Ela enrubesce,
emocionada, e retribui a gentileza. É amor verdadeiro.
Goela acima ou goela abaixo, seja como for, a troca é nova roupagem da velha ilusão de controle. De senha na mão, a moça,
ou o cara, dizem se sentir mais seguros. Com certeza, agora, serão pombinhos para sempre. Pior: nos jantares de turma, anunciarão,
triunfais: “Nós sabemos as senhas um do outro”. Todas elas: bancárias, administrativas, sociais. “Somos um só.” Mas não é meio chato?,
perguntarão. A resposta estará na ponta da língua:
– Minha vida é um livro aberto.
Os convivas sorriem, constrangidos.
Por um momento eu teria, confesso, vontade de pegar uma daquelas senhas, como quem pega a filipeta para ser atendido no
balcão da farmácia, e vasculhar o precioso perfil social dele (ou dela). Mas imaginei tudo o que de fato encontraria, todas as conversas
sobre futebol e churrasco, todas as discussões sobre o trabalho e os filhos e as folgas da diarista.
Desisti, previamente entediado.
Quem não tem nada a esconder não tem também nada a mostrar.
Por: Renato Essenfelder
Texto extraído de: http://emais.estadao.com.br/blogs/renato-essenfelder/casal-sem-senhas/

QUESTÃO 01
É possível inferir, segundo a leitura do texto, que:
(A)
(B)
(C)
(D)

O autor é favorável ao compartilhamento de senhas entre os casais.
Para o autor, casais que trocam senhas têm uma relação mais estável.
O autor vê com estranheza relações que se sustentam com a troca de senhas.
A troca de senhas, segundo o autor, permite com que os casais se sintam mais seguros.

QUESTÃO 02
No trecho “É nesse espírito que ouço dizer de casais que trocam senhas de celular, banco, redes sociais etc”, o termo destacado pode
ser substituído, sem alterar o sentido do texto, por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Mudam.
Permutam.
Misturam.
Alternam.
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QUESTÃO 03

QUESTÃO 09

Em “Quem não tem nada a esconder não tem também nada a
mostrar”, evidencia-se a presença da figura linguagem
denominada:
(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa cujo par de palavras não apresenta a
mesma regra de acentuação:
(A)
(B)
(C)
(D)

Pleonasmo.
Paradoxo.
Prosopopeia.
Onomatopeia.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 04

A palavra destacada em “Ela enrubesce, emocionada, e retribui
a gentileza” assume função sintática de:

Em “Não imagino, contudo, como se dê a negociação.”, a
utilização das vírgulas está:

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

(A) Incorreta, visto que não se deve usar vírgulas para separar
o sujeito do predicado.
(B) Correta, uma vez que separa uma conjunção pospositiva.
(C) Incorreta, pois não se utiliza vírgulas para separar verbo e
complemento.
(D) Correta, uma vez que isola o vocativo.

QUESTÃO 11

Dentre as frases abaixo, a única que está flexionada em tempo
verbal diferente é a que consta na alternativa:

Rodrigo Pontes é Auxiliar Administrativo de um respeitado
escritório na cidade de Macapá-AP. Ao redigir um contrato
usando o Microsoft Word2010, percebeu que seu mouse não está
funcionando e precisará formatar na sequência abaixo,
utilizando as teclas de atalho:
Fonte: Arial; Título: em negrito, tamanho da fonte 14 e
centralizado; Texto: justificado, no tamanho 11, com
espaçamento entre linhas de 1,5 cm; e Salvar o Arquivo.

“Minha vida é um livro aberto.”
“Ela enrubesce, emocionada, e retribui a gentileza.”
“Nós sabemos as senhas um do outro.”
“Desisti, previamente entediado.”

QUESTÃO 06

(A) CTRL+SHIFT+F, CTRL+N, CTRL+SHIFT+P, CTRL+E,
CTRL+J, CTRL+SHIFT+P, CTRL+3, CTRL+S.
(B) CTRL+ALT+F, CTRL+N, CTRL+ALT+F, CTRL+E,
CTRL+J, CTRL+ALT+F, CTRL+3, CTRL+S.
(C) CTRL+SHIF+F, CTRL+N, CTRL+SHIFT+P, CTRL+E,
CTRL+J, CTRL+SHIFT+P, CTRL+5+CTRL+B.
(D) CTRL+F, CTRL+N, CTRL+F, CTRL+E, CTRL+J,
CTRL+F, CTRL+5, CTRL+B.

Palavras como antigamente, cuidadosamente e previamente
são formadas pelo mesmo processo. Assim como elas, as
palavras abaixo também são, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Inabalavelmente.
Gentilmente.
Absolutamente.
Atualmente.

QUESTÃO 07

QUESTÃO 12

No trecho “Em que momento ele ou ela viram para o
companheiro e declaram que, dali em diante, só com as senhas
na mesa?”, a frase destacada não está em seu sentido real. De
que forma ela pode ser entendida nesta situação?
(A)
(B)
(C)
(D)

Adjunto adnominal.
Adjunto adverbial.
Predicativo do sujeito.
Aposto.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 05

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

Adultério – farmácia.
Será – estará.
Números – mágica.
Espírito – próprio.

Fernando, Técnico em Informática, recebe a missão de fazer o
backup do PC do departamento de marketing, o qual tem um
total de 31,5GB de arquivos. Tendo como política da empresa
que o mesmo só poderá usar CD-R de 700MB para este serviço,
quantos CD-R serão necessários?

Anotando as senhas.
Criando novas senhas.
Revelando as senhas.
Abolindo o uso de senhas.

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

QUESTÃO 08
A classe gramatical das palavras destacadas está corretamente
assinalada em:

32.
35.
42.
45.

QUESTÃO 13
No Microsoft Word 2010 podemos encontrar diversas funções,
muitas vezes não utilizadas pelo usuário.
João terá a missão de inserir a assinatura digital de seu chefe.
Em qual guia ele encontrará a opção “Linha de Assinatura”?

(A) Talvez haja um guia de etiqueta para tanto – advérbio.
(B) Goela acima ou goela abaixo – pronome.
(C) Com certeza, agora, serão pombinhos para sempre –
conjunção.
(D) Nós sabemos as senhas um do outro – substantivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
2
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QUESTÃO 14

QUESTÃO 18

O usuário criou uma planilha no Microsoft Excel 2010 e
necessita congelar a linha superior onde está localizado os
títulos. Para isso o mesmo precisa ir até a guia:
(A)
(B)
(C)
(D)

De acordo com o art. 199 da Constituição Federal, uma vez que
a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, pode-se dizer
que as instituições privadas participam do Sistema Único de
Saúde (SUS) sob que condições.

Inserir.
Exibição.
Dados.
Revisão.

(A) as instituições privadas podem participar do SUS de forma
complementar, mediante contrato de direito privado ou
convênio.
(B) as instituições privadas poderão participar de forma
complementar do sistema único de saúde, segundo
diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou
convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as
sem fins lucrativos.
(C) as instituições privadas com fins lucrativos podem receber
subvenções de recursos públicos.
(D) as instituições privadas com fins lucrativos podem receber
subvenções de recursos públicos, mediante documento de
destinação específico.

QUESTÃO 15
No Microsoft PowerPoint 2010, quais dessas opções não faz
parte da Guia Animações?
(A)
(B)
(C)
(D)

Aplicar a todos
Opções de Efeito
Visualizar
Disparar

QUESTÃO 19

LEGISLAÇÃO

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal, compete ao
Sistema Único de Saúde (SUS), além de outras atribuições:

QUESTÃO 16
De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, considera-se
a saúde um direito de todos e dever do Estado. Por isso, deve o
Estado implementar políticas públicas _______:

(A) executar ações de controle de sanitário e de natalidade.
(B) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido em seu
controle nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano e animal.
(C) participar do controle e fiscalização da produção,
transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos.
(D) colaborar na proteção do meio ambiente, não
compreendido nele o do trabalho.

Assinale a alternativa que completa corretamente o enunciado
acima.
(A) de acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
(B) sociais que visem a difusão maciça de informações.
(C) sociais e econômicas de caráter coletivo e limitado para
reduzir os riscos de doenças.
(D) de saúde que busquem difusão de informações, de caráter
coletivo, com acesso limitado para reduzir riscos de
doenças.

QUESTÃO 20
De acordo com o art. 197 da Constituição Federal, as ações e
serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder
Público dispor, nos termos da lei, sobre ______.

QUESTÃO 17

(A) sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e,
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
(B) sua regulamentação, fiscalização, controle e execução,
devendo acompanhar diretamente a implementação dos
programas públicos de saúde.
(C) sua fiscalização, controle e acompanhamento, mediante
auditoria externa, contratada por meio de licitação.
(D) sua regulamentação e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente, vedada a participação de terceiros.

De acordo com o art. 198 da Constituição Federal, são diretrizes
das ações e serviços de saúde:
(A) descentralização, com direção dupla em cada esfera de
governo e participação da comunidade.
(B) atendimento integral, com prioridade para atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.
(C) descentralização, com direção única em cada esfera de
governo, e sem participação da comunidade.
(D) atendimento integral, com prioridade para atividades
educativas, sem prejuízo dos serviços informativos.

QUESTÃO 21
De acordo com o art. 5º da Lei nº 8.080/90, o Sistema Único de
Saúde (SUS) tem como objetivo:
(A) apenas a identificação e formulação dos fatores
determinantes da saúde.
(B) a formulação de políticas de saúde destinadas a ampliar a
atuação da iniciativa privada.
(C) o fomento de campanhas educativas, informativas e
preventivas relacionadas a saúde.
(D) a assistência às pessoas por intermédio de ações de
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a
realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 22
De acordo com o art. 18 da Lei nº8.080/90, compete à direção
municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), exercido pela
Secretaria Municipal de Saúde ou órgão equivalente:

QUESTÃO 26
Um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde
(SUS) diz que não pode haver preferências no acesso ao
atendimento que não sejam as ditadas pelo risco ou
vulnerabilidade.

(A) participar do planejamento, programação e organização da
rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de
Saúde (SUS), em articulação com sua direção da união.
(B) formar consórcios administrativos intermunicipais.
(C) executar serviços de saneamento básico, vigilância
sanitária e de autorização de instituições privadas de saúde.
(D) colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente,
independente da repercussão sobre a saúde humana.

Oliveira, R.G. Blackbook-Enfermagem, 2016. P.13

Assinale a alternativa que corresponde a este princípio.
(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 23
De acordo com a Portaria 485/05 do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), devem ser tomadas pelo empregador medidas
de proteção em favor do empregado. Dentre as disposições da
referida portaria, em relação as Medidas de Proteção, pode-se
citar:

QUESTÃO 27
Hoje a maioria das transfusões é segura e bem-sucedida. No
entanto, reações leves ocorrem ocasionalmente e, raramente,
podem ocorrer reações graves e até fatais. As reações mais
comuns que ocorrem em 1% a 2% das transfusões são febres e
alergias.

(A) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros
superiores podem iniciar suas atividades antes de avaliação
médica, sendo obrigatório a emissão de documento de
liberação para o trabalho.
(B) O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das
mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso
das mesmas.
(C) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao
agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene
das mãos provido de água corrente, sabonete líquido,
toalha descartável e lixeira provida de sistema de abertura
mediante contato manual.
(D) O empregador deve assegurar capacitação aos
trabalhadores, antes do início das atividades e de forma
continuada, devendo ser ministrada em horário diverso da
jornada de trabalho.

Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/MANUAL_TECNICO_HEMOVIGILANCIA.pdf. Acesso
em 06/01/18.

Caso ocorra febre durante a transfusão sanguínea, assinale a
única alternativa que não condiz com a conduta do técnico de
Enfermagem.
(A) Interromper a transfusão imediatamente e verificar sinais
vitais.
(B) Acionar o enfermeiro e médico de plantão.
(C) Medicar com sintomático e manter transfusão até o fim.
(D) Verificar e registrar os sinais vitais do paciente (pressão
arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória,
temperatura axilar).

QUESTÃO 28
Paciente dá entrada na unidade hospitalar emagrecido, com
dispneia, hemoptise, febre. Na admissão, o médico suspeita de
tuberculose multirresistente, pois a paciente abandonou o
tratamento anteriormente.
Assinale a alternativa que indica o tipo de precaução que é
indicada para casos suspeitos ou confirmados de tuberculose
pulmonar multirresistente:

QUESTÃO 24
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, a Conferência de
Saúde se reunirá a cada quatro anos, com representação de vários
segmentos sociais para _____.
(A) avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes.
(B) avaliar a gestão e acompanhar as ações desenvolvidas no
âmbito de cada esfera correspondente.
(C) eleição dos membros do Conselho de Saúde.
(D) em primeira reunião, eleição dos participantes da
conferência atual, e em segunda reunião, deliberação sobre
as diretrizes de políticas públicas de saúde.

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

Precaução padrão.
Precaução para aerossóis.
Precaução para gotícula.
Precaução de contato.

QUESTÃO 29
Central de Material e Esterilização (CME) é um setor destinado
a esterilização e distribuição de todos os artigos médicos
hospitalares. Internamente, existe um fluxo estabelecido desde a
entrada do material sujo até a saída do material esterilizado.
Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta:

QUESTÃO 25
De acordo com o art. 1º da Lei nº 8.142/90, tem representação
garantida no Conselho Nacional de Saúde:
(A)
(B)
(C)
(D)

Integralidade.
Universalidade.
Equidade.
Igualdade.

o Conselho Regional de Medicina.
o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde.
o Conselho Nacional dos Prefeitos.
o Conselho Regional dos Secretários Municipais de Saúde.

(A) Seleção, Acondicionamento, Limpeza, Esterilização e
Distribuição.
(B) Limpeza, Acondicionamento, Seleção e Distribuição.
(C) Limpeza, Esterilização e Distribuição.
(D) Limpeza, Seleção, Acondicionamento, Esterilização e
Distribuição.
4
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QUESTÃO 30

QUESTÃO 34

Separação dos planos anatômicos ou tecidos para possibilitar a
abordagem de um órgão ou região.

A checagem do pulso do adulto faz parte da avaliação da
vítima em situação que indica parada cardiorrespiratória e
deve ser realizada ao mesmo tempo da verificação da
respiração, com a finalidade de reduzir o tempo até a primeira
compressão torácica. Neste caso e de acordo com as diretrizes
atuais, quais artérias devem ser prioritariamente checadas no
adulto?

Brasil. ANVISA. Assistência segura: Uma reflexão teórica aplicada à prática. Brasília: ANVISA,
2017.

A descrição acima se refere a qual tempo cirúrgico?
(A)
(B)
(C)
(D)

Diérese.
Síntese.
Hemostasia.
Exérese.

Brasil. M S. Protocolos de Intervenção para o SAMU 192. Brasília: Ministério da Saúde, 2a edição,
2016.

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

QUESTÃO 31
De acordo com o Código de Ética de Enfermagem que foi
atualizado e divulgado em outubro de 2017, assinale a
alternativa que não contempla as Responsabilidades e os
Deveres, dos profissionais dessa área.

Axiliar ou Braquial.
Femural ou Carótida.
Subclávia ou Axiliar.
Ilíaca ou Braquial.

QUESTÃO 35
A higienização correta das mãos é a medida individual
prioritária de maior impacto na prevenção das infecções, e hoje
não temos como falar em segurança do paciente sem citar
a lavagem das mãos. A lavagem das mãos deve ser meta
de segurança das instituições de saúde para a prestação de uma
assistência segura. Além da lavagem das mãos, temos o uso de
luvas como importante aliado para reduzir o risco de
contaminação das mãos dos profissionais de saúde com sangue
e outros fluidos corporais, e para reduzir o risco de disseminação
de germes para o ambiente e de transmissão do profissional de
saúde para o paciente e vice-versa, bem como de um paciente
para outro.
Considerando o enunciado acima, assinale a alternativa
incorreta referente a lavagem das mãos, uso de luvas e controle
de infecção hospitalar:

(A) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de
enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia,
negligência ou imprudência.
(B) Avaliar criteriosamente sua competência técnica,
científica, ética e legal, e somente aceitar encargos ou
atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e
para outrem.
(C) Prestar assistência de enfermagem sem discriminação de
qualquer natureza.
(D) Prestar adequadas informações aos pacientes, seus
familiares falam com os médicos.

QUESTÃO 32
O índice de Apgar é um método utilizado desde a década 50 para
avaliar o ajuste imediato do recém-nascido à vida extra-uterina,
avaliando suas condições de vitalidade. Consiste na avaliação de
itens do exame físico do recém-nascido, com 1, 5 e 10 minutos
de vida. Assinale a alternativa que enumera os itens a serem
avaliados:

(A) A Infecção hospitalar aumenta a média de permanência
hospitalar.
(B) O uso da luva de procedimentos deve ser precedido da
lavagem correta das mãos.
(C) O profissional, quando estiver com luvas, não deve tocar
desnecessariamente superfícies e materiais tais como
telefones e maçanetas.
(D) O mesmo par de luvas deve ser usado novamente desde que
seja lavado.

(A) Frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular,
irritabilidade reflexa e cor da pele.
(B) Tonalidade e intensidade do choro de acordo com a
estimulação cutânea.
(C) Pregas plantares, glândulas mamárias e formato da orelha.
(D) Peso, idade gestacional e má formação congênita.

QUESTÃO 36
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) recomenda que o exame
Preventivo do Câncer do Colo Útero (PCCU) deve ser realizado
a cada três anos, após dois exames normais consecutivos
realizados com um intervalo de um ano. A repetição em um ano
após o primeiro teste tem como objetivo reduzir a possibilidade
de um resultado falso-negativo na primeira rodada do
rastreamento. A periodicidade de três anos tem como base a
recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) e as
diretrizes da maioria dos países com programa de rastreamento
organizado. Tais diretrizes justificam-se pela ausência de
evidências de que o rastreamento anual seja significativamente
mais efetivo do que se realizado em intervalo de três anos.

QUESTÃO 33
Segundo o Ministério da Saúde/ Programa Nacional de
Imunização (PNI), a Rede de Frio objetiva manter os
imunobiológicos em condições adequadas de transporte,
armazenamento e distribuição, permitindo que eles permaneçam
com suas características iniciais até o momento administração.
Brasil, MS. Rede de Frios, 2013.

Sobre a organização interna do refrigerador da sala de vacina,
assinale a alternativa incorreta:

Disponível
em:http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/acoes_programas/site/home/nobrasil/programa_naciona
l_controle_cancer_colo_utero/deteccao_precoce. Acesso em 06/01/18.

(A) Se precisar, pode colocar vacinas na porta da geladeira.
(B) Na primeira prateleira da geladeira, colocar as vacinas que
podem ser submetidas à temperatura negativa.
(C) Na segunda prateleira da geladeira, colocar as vacinas que
não podem ser submetidas a temperaturas negativas.
(D) Na terceira prateleira, colocar estoque de vacinas, soros e
diluentes.

Alguns grupos ditos de risco devem realizar o exame PCCU
semestralmente. Que grupo é este?
(A)
(B)
(C)
(D)
5

Mulheres acima de 60 anos.
Mulheres portadores vírus HIV.
Adolescentes.
Mulheres histerectomizadas por outras causas que não o
câncer de colo uterino.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 41

A verificação correta dos sinais vitais é fundamental para o
diagnóstico correto e conduta terapêutica assertiva. Qual
alternativa não condiz com a orientação correta antes da aferição
da pressão arterial?

Menor de 4 anos dá entrada em unidade de urgência emergência
com história de queimadura por água quente; criança chorosa
com face hiperemiada e presença de flictemas. Mãe informa que
a água não chegou a ferver quando a criança se acidentou.
Considerando a história, assinale a alternativa que contenha o
agente causador da queimadura e o grau:

(A) Os pacientes devem estar sentados e calmos por pelo
menos 5 minutos antes da aferição da pressão arterial.
(B) Não se deve medir a pressão arterial se o paciente estiver
com vontade de urinar.
(C) Os pacientes devem abster-se de fazer esforço físico, fumar
ou ingerir cafeína durante os 30 minutos que precedem a
medição.
(D) A medição correta da pressão arterial pode ser feita com
braçadeira de tamanho universal que serve para todos os
biótipos de pacientes.

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

QUESTÃO 42
A prescrição médica é de Soro Glicosado 5% 500 ml para ser
infundido em 5 horas. Quantas macrogotas serão infundidas por
minuto para que o volume termine no tempo pré-estabelecido?

QUESTÃO 38
Paciente submetida a curetagem uterina é colocada em decúbito
dorsal, as coxas são bem afastadas uma das outras e flexionadas
sobre o abdômen; para manter as pernas nesta posição usam-se
suportes para as pernas. Qual a posição descrita no comando da
questão?
(A)
(B)
(C)
(D)

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

O teste de triagem neonatal, conhecido como teste do pezinho, é
capaz de diagnosticar doenças metabólicas, genéticas e
infecciosas, garantindo o tratamento precoce e impedindo
complicações, como atrasos neuropsicomotores e mentais.
De acordo com o ministério da saúde, existe um período de
preferência para a realização do teste. Assinale a alternativa que
discrimina este período:

QUESTÃO 39

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

Entre o 3º e 5º dia de vida do recém-nascido.
Entre o 1º e 15º dia de vida do recém-nascido.
Entre o 1º e 7º dia de vida do recém-nascido.
Nas primeiras 12 horas de vida.

QUESTÃO 44
A Rede Cegonha é uma estratégia do Ministério da Saúde que
visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às
mulheres o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção
humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como
assegurar às crianças o direito ao nascimento seguro e ao
crescimento e desenvolvimento saudáveis. Esta estratégia tem a
finalidade de estruturar e organizar a atenção à saúde maternoinfantil em todo País.

Cardiogênico.
Séptico.
Hipovolêmico.
Neurogênico.

Disponível em
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Diretrizes/Diretrizes_PartoNormal_VersaoReduzida_FINAL.p
df . Tiragem: 1ª edição – 2017 – versão eletrônica

QUESTÃO 40
Uma mulher de 25 anos refere na consulta de Enfermagem o
aparecimento de bolhas na região genital com coceira e ardência
local. Ao realizar o exame ginecológico, o enfermeiro confirma
a descrição feita pela usuária e identifica mais lesões vesiculares
na região perianal. A usuária usa contracepção oral e se relaciona
sexualmente com parceiro fixo há aproximadamente três meses
sem camisinha.
Assinale a alternativa que apresenta a Infecção Sexualmente
Transmissível (IST) que estes sinais podem indicar.
(A)
(B)
(C)
(D)

15
30
25
20

QUESTÃO 43

Fowler.
Trendelemburg.
Genu-Peitoral.
Litotomia.

Vítima de acidente de trânsito, sexo masculino, 30 anos, é levado
consciente e orientado sem lesão visível aparente pelo serviço
de unidade móvel. No momento da abordagem apresenta uma
pressão arterial de 100x60mmHg. No trajeto até o hospital,
informa que bateu forte a cabeça, e que naquele momento a
cefaleia é intensa, além da náusea. Sua pressão cai para
80x40mmHg e sua pele em pouco tempo fica fria e pálida. Seu
estado de orientação começa a ficar comprometido.
Considerando a clínica descrita, equipe inicia conduta de
primeiros socorros para choque.
A situação acima nos remete a que tipo de Choque?
(A)
(B)
(C)
(D)

Agente químico, 2º grau.
Agente térmico, 1º grau.
Agente térmico, 2º grau.
Agente térmico, 3º grau.

Considerando o enunciado acima, assinale a alternativa que não
condiz com as boas práticas no cuidado ao recém-nascido:
(A) Realizar o clampeamento do cordão umbilical entre 1 a 5
minutos ou de forma fisiológica quando cessar a pulsação,
exceto se houver alguma contraindicação em relação ao
cordão ou necessidade de reanimação neonatal.
(B) A profilaxia da oftalmia neonatal deve ser realizada de
rotina nos cuidados com o recém-nascido.
(C) Os recém-nascidos devem receber vitamina K para a
profilaxia da doença hemorrágica.
(D) Se recomenda a aspiração orofaringeana e nasofaringeana
sistemática do recém-nascido saudável.

Herpes genital
Condiloma acuminado
Tricomoníase
Candidíase
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 49

Durante a consulta de pré-natal, o enfermeiro identifica que a
gestante de 19 anos está com 22 semanas e 5 dias de gravidez
pela DUM e possui as 2 doses da vacina de hepatite b. A
segunda dose foi realizada cinco meses antes de engravidar.

O Ministério da Saúde adotou a vacina quadrivalente, que
protege contra o HPV de baixo risco (tipos 6 e 11, que causam
verrugas anogenitais), e de alto risco (tipos 16 e 18, que causam
câncer de colo uterino). A vacina funciona estimulando a
produção de anticorpos específicos para cada tipo de HPV. A
proteção contra a infecção vai depender da quantidade de
anticorpos produzidos pela pessoa vacinada, a presença desses
anticorpos no local da infecção e a sua persistência durante um
longo período de tempo.
Com relação a vacina quadrivalente contra o HPV, assinale a
alternativa incorreta.

Brasil, MS.DVE. Hepatites Virais. 6 ed. 2016.p.15,29

Assinale a alternativa que dita a orientação correta que esta
grávida deve ter.
(A)
(B)
(C)
(D)

Completar o esquema vacinal.
Não vacinar.
Fazer esquema para três doses da vacina.
Fazer a dose que falta no puerpério.

(A) A Vacina é destinada a meninas na faixa etária de 9 a 14
anos e meninos de 11 a 14 anos que receberão 2 doses.
(B) A vacina não substitui o exame Preventivo de Câncer de
Colo Uterino (PCCU).
(C) Homens e Mulheres de 9 a 26 anos portadores do vírus HIV
devem receber 3 doses da vacina.
(D) Essa vacina tem efeito curativo e é destinada as pessoas
com infeções pré-existentes pelo vírus ou com doença
clínica estabelecida.

QUESTÃO 46
Hepatite A é uma inflamação contagiosa que afeta o fígado e é
causada por um vírus que, geralmente, é benigno. Normalmente,
a doença evolui para a cura espontânea em mais de 90% dos
casos. Acredita-se que 75% dos brasileiros já entraram em
contato com o vírus e quase 60% dos pacientes afetados são
crianças com menos de 10 anos de idade. No Brasil, o local que
mais sofre de hepatite A é a região norte.
Sobre a Hepatite A é correto afirmar:

QUESTÃO 50

(A) É uma doença que não precisa notificar.
(B) É uma doença autolimitada de transmissão fecal oral.
(C) A vacina contra hepatite A só pode ser feita em quem já
teve o agravo.
(D) A dieta rica em doces faz com que o paciente com hepatite
A se recupere mais rápido.

O descarte do lixo hospitalar, especialmente o perfuro cortante,
deve ser feito adequadamente, evitando assim acidentes e
transmissão de doenças.
Assinale a alternativa que apresenta uma atitude imprudente de
risco para acidente com esse tipo de material:
(A) Utilização de luvas em todos os procedimentos.
(B) Descarte de agulha e lâminas em recipiente coletor
adequado.
(C) Usar recipientes de coleta dos materiais perfuro cortantes
até sua capacidade máxima para fins de economia.
(D) Não reencapar agulha após procedimento invasivo.

QUESTÃO 47
As Lesões por pressão (LPP) são consideradas um evento
adverso da qualidade da assistência. A identificação do risco é o
primeiro passo para sua prevenção. Os principais fatores de risco
são grau de mobilidade alterado, alteração da sensibilidade
cutânea, incontinência urinária e fecal, desnutrição e alteração
do estado de consciência.
Oliveira, R.G. Blackbook-Enfermagem, 2016. P.332

Assinale a alternativa correta quanto a mobilidade de um
paciente idoso acamado em acompanhamento clínico sem
gravidade:
(A) Mudar de decúbito a cada 6 horas se não houver
contraindicações.
(B) Não é necessário mobilizar, pois agrava a clínica do
paciente.
(C) Mudar de decúbito a cada 12 horas se não houver
contraindicações.
(D) Mudar de decúbito a cada duas horas se não houver
contraindicações.

QUESTÃO 48
Durante plantão em Unidade de Urgência, o técnico de
enfermagem recebe prescrição de 100mg do anticonvulsivante
fenobarbital para administrar por via intramuscular. A Farmácia
só disponibiliza ampola de 200mg/ml.
Assinale a alternativa que corresponde ao volume correto a ser
administrado:
(A)
(B)
(C)
(D)

0,5 ml
0,4 ml
1 ml
1,5 ml
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