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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

ENFERMEIRO - DOENÇAS INFECCIOSAS E 
PARASITÁRIAS

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	
de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

HE-UFPEL - HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CONCURSO PÚBLICO 02/2015 - EBSERH/HE-UFPEL

EDITAL Nº 03 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL

Nome do Candidato  Inscrição



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015
 

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta 
das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o 
de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência 
de aumento deste hábito. 

A prevalência da inatividade física em pessoas acima 
de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério 
para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e 
diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 
2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde 
pela redução da expectativa de vida da humanidade de 
forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. 
São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o 
mundo por conta do sedentarismo. 

Esse levantamento traçou um perfil da prática de 
atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% 
da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 
minutos de atividade de intensidade moderada por semana. 
A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física 
de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, 
Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, 
Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério 
da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e 
hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia 
da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com 
infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados 
para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa 
está implantado em todos os estados brasileiros, em um 
total de 2.857 municípios.

http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-
sedentario/

 
 

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é possível inferir que 

(A)	 em	três	anos	o	número	de	pessoas		adultas	nas	capitais	
que praticam exercícios físicos diminuiu.  

(B)	 a	falta	de	atividade	física	já	é	um	dos	fatores	responsáveis	
pela redução da expectativa de vida da humanidade.

(C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser 
causadas pela inatividade física. 

(D) quase a metade dos brasileiros  pratica o tempo 
adequado de exercícios físicos por semana. 

(E)	 a	 situação	do	Brasil	 com	 relação	à	 inatividade	 física	é	
bem	parecida	com	a	situação	do	México.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as 
ações do Ministério Público para incentivar hábitos 
saudáveis está

(A)  o incentivo à alimentação de frutas e verduras.  
(B) o incentivo a comportamentos  cotidianos  decorrentes 

do conforto da vida moderna.  
(C)	 o	Programa	Academia	da	Saúde.	
(D) o Programa Bolsa Família.
(E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03
Dos países que participaram da pesquisa divulgada 
pelo periódico The Lancet, o que possui população 
que menos pratica atividades físicas é 

(A) Emirados.
(B) Congo. 
(C) Argentina. 
(D) Estados Unidos. 
(E)	 México.	

QUESTÃO 04
Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática 
de atividade física no mundo e apontou que, no 
Brasil, 49% da população está inativa...”, 

(A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
(B)	 o	 sujeito	 do	 verbo	 “traçou”	 é:	 “um	 perfil	 da	 prática	 de	

atividade física no mundo”.
(C)	 o	sujeito	do	verbo	“apontou”	é:	“um	perfil	da	prática	de	

atividade física no mundo”. 
(D)	 “no	Brasil”	é	um	adjunto	adverbial	que	indica	modo.
(E)	 o	 termo	 “física”,	 em	 atividade	 física,	 é	 um	 adjunto	

adverbial com a função de complementar  o nome 
“atividade”.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que apresenta a divisão 
silábica correta.

(A)	 Tran	–	smi	–	ssí	-	veis.	
(B)	 Pro	–	fi	–	ssi	–	o	–	nais.
(C)	 Sa	–	u	–	dá	–	ve	-	is.	
(D)	 Ob	–	es	–	i	–	da	-	de.
(E)	 Pos	–	si	–	bi	–	li	–	da	-	de.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em 
destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo 
que a acompanha.

(A) População adulta.
(B) Doenças crônicas.
(C) Fatores de risco.
(D) Periódico The Lancet.
(E) Intensidade moderada.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C OQUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que o termo ou expressão 
destacada indica finalidade.

(A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças	Crônicas	por	Inquérito	Telefônico.”.

(B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 
18	anos	é	um	dos	indicadores	utilizados	pelo	Ministério	
para monitorar fatores de risco...”.

(C)	 “...indicadores	 utilizados	 pelo	Ministério	 para	monitorar	
fatores de risco para as Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis.”.

(D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em 
todo o mundo por conta do sedentarismo.”.

(E)	 “O	índice	é	maior	que	o	de	três	anos	atrás	(33,5%),	o	que	
aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que apresenta em língua 
portuguesa a grafia correta da palavra.

(A) Enxente. 
(B) Lãnpada. 
(C)  Pretenssão.
(D) Ambulância. 
(E) Desinteria. 

QUESTÃO 09
Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

(A) Lembrança.
(B) Descer.
(C) Professor.
(D) Trabalho.
(E) Pobreza. 

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe 
a mesma regra de acentuação gráfica da palavra 
“física”.

(A) Países. 
(B) Prática. 
(C) Hábitos.
(D) Periódico. 
(E) Crônica.

QUESTÃO 11
O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade 
dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A 
quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a 
metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a 
fração correspondente às gavetas vazias?

(A) 7/20
(B) 13/20
(C) 1/2
(D) 3/5
(E) 1/10

QUESTÃO 12
Certa bebida energética, vendida em embalagem com 
260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do 
valor energético diário recomendado para uma dieta 
de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

(A) 1800.
(B) 2000.
(C) 2200.
(D) 3000.
(E) 3200.

QUESTÃO 13
Um valor logicamente coerente para o espaço com a 
interrogação na sequência a seguir é

 (Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ? )

(A) Rosa.
(B) Branco.
(C) Cinza.
(D) Laranja.
(E) Marrom.

QUESTÃO 14
A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. 
Então

(A) não choveu.
(B) pedras rolam na chuva.
(C) não choveu e as pedras não rolaram.
(D) chove e as pedras não rolam.
(E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15
Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas 
têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são 
vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e 
há algumas em que um dos desenhos é branco e o 
outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho 
vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número 
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

de cartas que tem desenhos de exatamente uma 
cor é

(A) 5.
(B) 10.
(C) 20.
(D) 25.
(E) 30.

QUESTÃO 16
Entre os recursos que constituem a EBSERH, 
podemos considerar

(A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas 
de direito privado.

(B) doações, legados, subvenções e outros recursos que 
lhe forem destinados apenas por pessoas físicas  e  
rendas provenientes de outras fontes.

(C)	 obtenção	de	recursos	através	da		atuação	de	membros	
da sociedade civil no Conselho Consultivo. 

(D) recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, doações, legados, subvenções e 
outros recursos que lhe forem destinados por pessoas 
físicas	 ou	 jurídicas	 de	 direito	 público	 ou	 privado	 e		
rendas provenientes de outras fontes. 

(E)	 que	 através	 da	 apresentação	 de	 metas	 de	
desempenho, indicadores e prazos de execução a 
serem	 observados,	 consegue-se	 obter	 os	 recursos	
necessários.

QUESTÃO 17
Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

(A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa 
do Auditor Geral, titular da  Auditoria Interna da Sede, 
será submetida, pelo Conselho Fiscal.

(B)	 recebe	 orientação	 normativa	 e	 supervisão	 técnica	
do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo 
Federal.

(C)	 é	 uma	 atividade	 independente,	 de	 avaliação	 e	
assessoramento aos gestores da entidade, no 
acompanhamento da execução dos programas de 
governo, visando comprovar o cumprimento das 
metas, o alcance dos objetivos e a adequação da 
gestão.

(D) não possui autorização para acesso a registros, 
pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas 
para a execução de suas ações de controle.

(E) nenhum  servidor e empregado da EBSERH poderá 
prestar apoio  para a realização das Ações de Controle 
da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18
A estrutura organizacional da EBSERH e a 
respectiva distribuição de competências serão 

estabelecidas 
(A) pelo Conselho de Administração.
(B) pelo Conselho Fiscal.
(C) pela Diretoria Financeira.
(D) pelo Conselho Consultivo.
(E) pela Presidência.

QUESTÃO 19
Quanto aos contratos entre a EBSERH e as 
instituições de ensino, é correto afirmar que

(A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação 
para a contratação da EBSERH pela administração 
pública	 para	 realizar	 atividades	 relacionadas	 ao	 seu	
objeto social nas instituições de ensino.

(B)	 sempre	 que	 se	 fizer	 necessário,	 a	 EBSERH	 poderá	
prestar serviços com instituições privadas de ensino, 
porém	sempre	através	de	licitação.

(C) a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia 
universitária, poderá prestar os serviços relacionados 
às suas competências, mediante contrato com 
as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres.

(D) o contrato realizado entre a EBSERH e as instituições 
de ensino deverão  possuir caráter sigiloso, sendo 
vedada sua divulgação.  

(E) no âmbito dos contratos entre a EBSERH e as 
instituições de ensino os servidores titulares de 
cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades 
relacionadas ao objeto da EBSERH, não poderão 
ser a ela cedidos para a realização de atividades de 
assistência	à	saúde.

QUESTÃO 20
NÃO compete ao Conselho de Administração da 
EBSERH

(A)	 fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH	
e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da 
EBSERH, as políticas gerais e programas de atuação 
da	 Empresa,	 a	 curto,	 médio	 e	 longo	 prazos,	 em	
consonância	com	as	políticas	de	educação;	de	saúde;	
e	econômico-financeira	do	Governo	Federal.

(B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens 
imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação 
de	empréstimos	no	interesse	da	EBSERH.

(C) aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa 
e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do 
Presidente.

(D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações 
da EBSERH e aprovar os regulamentos internos das 
Diretorias da EBSERH e demais órgãos da Sede, 
assim como seus respectivos quadros de pessoal e 
organogramas funcionais.

(E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, 
após aprovação da Controladoria Geral da União, 
e  aprovar a criação de escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	da	Empresa.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de 
forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual 
das alternativas a seguir faz parte dessa seção? 

(A)  A ordem social tem como base o primado do trabalho, 
e	como	objetivo	o	bem-estar	e	a	justiça	sociais.

(B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas 
de	saúde.

(C)	 A	saúde,	direito	de	todos	e	dever	do	Estado	e	da	família,	
será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua	qualificação	para	o	trabalho.

(D)	 São	 de	 relevância	 pública	 as	 ações	 e	 serviços	 de	
saúde,	cabendo	ao	Poder	Público	dispor,	nos	termos	
da	 lei,	 sobre	 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.

(E) Os programas suplementares de alimentação e 
assistência	a	saúde	serão	financiados	com	 recursos	
provenientes de contribuições sociais e outros 
recursos orçamentários.

QUESTÃO 22
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social. Qual item NÃO se 
enquadra nessa competência?

(A)  Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais.

(B) Equidade na forma de participação no custeio.
(C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência	 e	 a	 promoção	 de	 sua	 integração	 à	 vida	
comunitária.

(D) Caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

(E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23
Compete ao SUS prestar 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. Qual das alternativas a seguir NÃO se 
enquadra nessas ações?

(A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
bem	como	as	de	saúde	do	trabalhador.

(B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à 
gestante.

(C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde.

(D) Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo humano.

QUESTÃO 24
O que é a Comissão Intergestores Tripartites do 
SUS?

(A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal 
que atua na direção nacional do SUS, integrada por 
gestores do SUS das três esferas de governo.

(B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais 
que  se encarregam dos planos estaduais, regionais 
e de regionalização das ações e serviços propostos 
pelos Colegiados de Gestão Regional.

(C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes	 públicos	 e	 da	 sociedade	 destinada	 a	
assegurar	os	direitos	relativos	à	saúde,	à	previdência	
e à assistência social.

(D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, 
com	direção	única	em	cada	esfera	de	governo.

(E) Espaços estaduais de articulação e pactuação 
política que objetivam orientar, regulamentar e 
avaliar os aspectos operacionais do processo de 
descentralização	das	ações	de	saúde.

QUESTÃO 25
A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas 
e dos programas de saúde do SUS. Assinale 
a alternativa que trata dos princípios dessa 
assistência.

(A)	 Política	 pública	 norteadora	 para	 a	 formulação	 de	
políticas	 setoriais,	 entre	 as	 quais	 destacam-se	
as políticas de medicamentos, não garantindo a 
intersetorialidade	 inerente	 ao	 sistema	 de	 saúde	 do	
país	(SUS)	e	cuja	implantação	envolve		o	setor	público	
de	atenção	à	saúde.

(B)	 Controle	do	avanço	científico	e	tecnológico	em	relação	
à produção de medicamentos.

(C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica 
na	 rede	 privada	 de	 saúde,	 nos	 diferentes	 níveis	 de	
atenção, considerando a necessária articulação e a 
observância	 das	 prioridades	 regionais	 definidas	 nas	
instâncias gestoras do SUS.

(D)	 Parte	 integrante	 da	 Política	 Nacional	 de	 Saúde,	
envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, 
proteção	 e	 recuperação	 da	 saúde	 e	 garantindo	 os	
princípios da universalidade, integralidade e equidade.

(E)	 Política	 de	 capacitação	 e	 formação	 de	 profissionais	
na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do 
uso	correto	dos	medicamentos	em	atenção	à	saúde	
da família.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Devido à Sistematização da Assistência de 
Enfermagem, o Processo de Enfermagem é 
aplicável em uma ampla variedade de ambientes 
de saúde. Quais são as etapas desse processo em 
sua respectiva ordem?

(A) Avaliação de enfermagem, diagnóstico de 
enfermagem, histórico de enfermagem, planejamento 
de enfermagem e implementação.

(B) Avaliação de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 
planejamento de enfermagem, implementação e 
histórico de enfermagem.

(C) Diagnóstico de enfermagem, histórico de enfermagem, 
avaliação de enfermagem, planejamento de 
enfermagem e implementação.

(D) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 
avaliação de enfermagem, planejamento de 
enfermagem e implementação.

(E) Histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, 
planejamento de enfermagem, implementação e 
avaliação de enfermagem.

QUESTÃO 27
As bactérias são organismos microscópicos e 
muitas são patogênicas, pois causam doenças. 
Entre as doenças humanas causadas por bactérias, 
podemos citar:

(A) varicela, poliomielite, sarampo e dengue.
(B)	 sífilis,	gonorreia,	brucelose	e	tétano.
(C) pneumonia, tuberculose, febre amarela e sarampo.
(D) encefalite, poliomielite, hepatite e tuberculose.
(E) hanseníase, dengue, gripe e brucelose.

QUESTÃO 28
A sífilis é uma doença infecto-contagiosa 
sistêmica e crônica. Sua evolução é dividida em 
recente e tardia. A transmissão da sífilis adquirida 
é sexual na quase totalidade dos casos. A respeito 
dos aspectos clínicos e epidemiológicos da sífilis 
adquirida, assinale a alternativa correta.

(A)	 Não	é	doença	de	notificação	compulsória.
(B)	 Seu	 agente	 etiológico	 é	 um	 vírus	 pertencente	 ao	

gênero morbillivirus.
(C)	 Na	sífilis	 latente,	não	se	observam	sinais	e	sintomas	

clínicos.
(D)	 A	sífilis	adquirida	tardia	é	considerada	tardia	durante	o	

primeiro ano de evolução da doença.
(E)	 A	 sífilis	 primária	 é	 marcada	 pela	 disseminação	 dos	

treponemas pelo organismo.

QUESTÃO 29
A vacina contra o HPV é indicada para jovens 
do sexo feminino de 9 a 13 anos de idade, a fim 
de prevenir contra o câncer de colo do útero, 
vulvar, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas 
ou displásticas, verrugas genitais e infecções 
causadas pelo papilomavírus humano. A vacina 
adotada pelo Ministério da Saúde é a quadrivalente, 
que confere proteção contra 4 tipos de HPV. Quais 
são os tipos de HPV presentes nessa vacina e qual 
é seu esquema vacinal?

(A) Tipos: 6, 11, 16, 18. Esquema: 3 doses 0, 6 e 60 
meses.

(B) Tipos: 5, 11, 16, 18. Esquema: 2 doses 0 e 30 meses.
(C) Tipos: 6, 12, 16, 18. Esquema: 3 doses 0, 6 e 60 

meses.
(D) Tipos: 6, 13, 16,18. Esquema: 2 doses 0 e 30 meses.
(E) Tipos: 5, 12, 16, 18. Esquema: 3 doses 0, 6 e 60 

meses.

QUESTÃO 30
Nos serviços de saúde podem ocorrer negligências 
sobre as normas de biossegurança subestimando 
a vulnerabilidade do organismo humano a 
infecções. Frente à exposição de materiais 
biológicos, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Exposições percutâneas estão entre as maiores 
causas de acidentes entre os trabalhadores da 
enfermagem. São lesões provocadas por instrumentos 
perfurantes e/ou cortantes (como agulhas, bisturi, 
vidrarias). 

(B) Suor, lágrima, fezes, urina, vômitos, secreções 
nasais e saliva são líquidos biológicos sem risco 
de transmissão ocupacional se contaminados com 
sangue.

(C)	 Nas	exposições	de	mucosas,	após	um	acidente,	deve-
se lavar exaustivamente com água ou solução salina 
fisiológica.

(D) Precaução básica ou precaução padrão são 
normatizações que visam reduzir a exposição aos 
materiais biológicos.

(E) Quando o contato com sangue e outros materiais 
biológicos	puder	ser	previsto,	recomenda-se	o	uso	de	
barreiras de proteção.
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QUESTÃO 31
Sobre as Hepatites virais, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) As hepatites virais A e E são transmitidas pela via 
fecal-oral	 e	 estão	 relacionadas	 às	 condições	 de	
saneamento básico, higiene pessoal, qualidade da 
água e dos alimentos.

(B)	 Os	 trabalhadores	 da	 saúde	 devem	 obedecer	 às	
normas universais de biossegurança e imunização 
contra a hepatite B.

(C) São possíveis sintomas dessas hepatites: icterícia, 
colúria	e	hipocolia	fecal.

(D)	 A	 vacina	 contra	 hepatite	 B	 é	 recomendada	 para	
crianças	 de	 12	 meses	 até	 menores	 de	 2	 anos	 de	
idade.

(E)	 Recém-nascidos	 de	 mães	 portadoras	 do	 vírus	 da	
hepatite B devem receber a 1ª dose da vacina contra 
hepatite B e imunoglobulina preferencialmente nas 
primeiras 12 horas de vida. Se estas normas forem 
devidamente	 obedecidas,	 a	 amamentação	 não	 é	
contraindicada.

QUESTÃO 32
Paciente de 33 anos decide viajar no feriado com a 
família. Depois de retornar para casa, percebe que 
não se sente bem e vai com a filha até a Unidade de 
Saúde mais próxima de sua casa. Em atendimento 
na unidade, detectou-se que a paciente estava 
com febre de 38,5ºC de início súbito, cefaleia, dor 
muscular e manchas vermelhas na pele. Porém, 
sua principal queixa são as dores intensas nas 
articulações das mãos e dos pés. Qual doença 
podemos identificar através das informações 
obtidas?

(A) Tuberculose.
(B) Hanseníase.
(C)	 Influenza.
(D) Malária.
(E) Febre Chikungunya.

QUESTÃO 33
Sobre a Lei nº 7.498 de 25 de junho de 1986, 
regulamentada pelo decreto nº 94.406, de 8 de 
junho de 1987, Art 8º, ao Enfermeiro incumbe, 
privativamente:

(A) participação nos programas e nas atividades de 
assistência	 integral	 à	 saúde	 individual	 e	 de	 grupos	
específicos,	particularmente	daqueles	prioritários	e	de	
alto risco.

(B) consulta de enfermagem.
(C) acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
(D) participação em programas e atividades de educação 

sanitária,	 visando	à	melhoria	de	saúde	do	 indivíduo,	
da família e da população geral.

(E)  prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar.

QUESTÃO 34
Doença infecciosa febril aguda, cujos agentes 
etiológicos são protozoários transmitidos 
por vetores, a malária é também conhecida 
popularmente como “maleita” e tem como seu 
principal reservatório o homem. Sobre a malária, é 
correto afirmar que

(A) existe a transmissão direta da doença de pessoa 
a pessoa. Outras formas de transmissão, tais como 
transfusão sanguínea, compartilhamento de agulhas 
contaminadas ou transmissão congênita não podem 
ocorrer.

(B)	 o	 período	 de	 infecção	 caracteriza-se	 pela	 fase	 de	
apirexia.

(C)	 um	dos	diagnósticos	laboratoriais	é	o	da	gota	espessa.
(D) a transmissão ocorre por meio da picada do mosquito 

macho anopheles, infectado pelo Plasmodium spp.
(E)	 é	 considerado	 caso	 descartado	 toda	 pessoa	 cuja	

presença de parasito ou algum de seus componentes 
tenha	 sido	 identificada	 no	 sangue	 por	 exame	
laboratorial.

QUESTÃO 35
A tuberculose é um problema de saúde prioritário 
no Brasil. O diagnóstico dessa doença se dá, na 
grande maioria dos casos, por meio de exames de 
escarro. Para uma coleta adequada no domicílio, 
o profissional de saúde deve repassar ao paciente 
as seguintes orientações, EXCETO

(A) coletar de 5 a 10 ml de escarro.
(B) orientar para que, antes da coleta, o paciente inspire 

profundamente, retenha o ar por alguns instantes 
(segundos) e expire. Após repetir esse procedimento 
3 vezes, tossir.

(C) orientar o paciente que evite tomar grandes volumes 
de água no dia anterior à coleta.

(D) coletar o escarro, preferencialmente, em jejum.
(E) aos pacientes que já estão em tratamento da TB, 

orientar a ingestão dos medicamentos após a coleta 
de escarro.

QUESTÃO 36
O sarampo caracteriza-se por febre alta, acima de 
38,5°C, exantema máculo-papular generalizado, 
tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koplik. 
Suas manifestações clínicas são divididas em 
três períodos. O período em que a ocorrência de 
superinfecção viral ou bacteriana é facilitada pelo 
comprometimento da resistência do hospedeiro 
à doença e são frequentes as complicações, 
principalmente nas crianças até os 2 anos de 
idade, especialmente as desnutridas e os adultos 
jovens, denomina-se

(A) Período Toxêmico.
(B) Período Prodrômico.
(C) Período assintomático.
(D) Período de Remissão.
(E) Período de Infecção.
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QUESTÃO 37
A infecção pelo vírus da imunodeficiência humana 
(HIV) ainda representa um problema de saúde 
pública de grande relevância na atualidade. 
Algumas medidas necessitam ser adotadas em 
gestante/parturiente/puérpera com HIV e criança 
exposta. Sobre o tema, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) As mulheres portadoras do HIV devem ser 
aconselhadas a não amamentar e a lactação deverá 
ser inibida.

(B) O aleitamento cruzado (amamentação por outra 
mulher)	é	indicado.

(C) As gestantes portadoras do HIV deverão iniciar a 
profilaxia	 da	 transmissão	 vertical	 a	 partir	 da	 14ª	
semana, com terapia antirretroviral tripla.

(D) Um dos fatores associados ao risco de transmissão 
do	HIV	 da	mãe	 para	 o	 filho	 é	 o	 obstétrico	 (duração	
de ruptura das membranas amnióticas, via do parto, 
presença de hemorragia intraparto).

(E)	 Os	 serviços	 de	 pré-natal	 devem	 disponibilizar	 o	
acesso	 ao	 teste	 anti-HIV	 e	 promover	 ações	 de	
aconselhamento a gestante.

QUESTÃO 38
Os materiais utilizados nos serviços de saúde 
são classificados em 3 categorias, segundo seus 
riscos e potencial de transmissão de infecções. 
Assinale a alternativa que apresenta um artigo 
semicrítico.

(A) Estetoscópio.
(B) Sonda nasogástrica.
(C) Roupas de cama.
(D) Agulha.
(E) Termômetro.

QUESTÃO 39
Os seres humanos estão constantemente expostos 
a agentes infecciosos, como parasitas, bactérias, 
vírus e fungos. O sistema imune atua de diferentes 
maneiras para se defender desses agentes. A 
proteção adquirida de modo ativo é conferida a um 
indivíduo mediante a

(A) Administração de soro antibotrópico.
(B) Amamentação.
(C) Administração de soro antitetânico.
(D) Administração de vacina contra sarampo.
(E)	 Administração	 de	 imunoglobulinas	 específicas	

(varicela,	hepatite	B	e	tétano).

QUESTÃO 40
Quanto ao uso dos imunobiológicos nos 
serviços de saúde, podemos identificar algumas 
contraindicações que podem ser entendidas como 
“uma condição do usuário a ser vacinado que 
aumenta, em muito, o risco de um evento adverso 
grave ou faz com que o risco de complicações 
da vacina seja maior do que o risco da doença 

contra a qual se deseja proteger”. Para todo 
imunobiológico, consideram-se contraindicações 
verdadeiras:

(A)	 a	ocorrência	de	hipersensibilidade	(reação	anafilática)	
confirmada	 após	 o	 recebimento	 de	 dose	 anterior;	 e	
história de hipersensibilidade a qualquer componente 
dos imunobiológicos.

(B)	 antecedente	familiar	de	convulsão	ou	morte	súbita.
(C)	 vacina	 contra	 Hepatite	 B	 -	 para	 recém-nascidos,	 o	

mais	precocemente	possível,	nas	primeiras	24	horas,	
preferencialmente nas primeiras 12 horas, ainda na 
maternidade	ou	na	primeira	visita	ao	serviço	de	saúde,	
até	30	dias	de	vida.

(D)	 a	 vacina	 BCG	 é	 contraindicada	 para	 prevenir	 as	
formas graves da tuberculose (miliar e meningea).

(E) uso de corticosteroides inalatórios ou tópicos ou com 
dose	de	manutenção	fisiológica.

QUESTÃO 41
Doença parasitária do homem, causada por um 
helminto. Essa doença pode manifestar-se por dor 
abdominal, diarreias, náuseas e anorexia. Quando 
há grande número de parasitas, pode ocorrer 
quadro de obstrução intestinal. Seu modo de 
transmissão é pela ingestão de ovos infectantes do 
parasita, precedentes do solo, água ou alimentos 
contaminados com fezes humanas. O enunciado 
refere-se à

(A) Esquistossomose.
(B) Ascaridíase.
(C) Estrongiloidíase.
(D) Giardíase.
(E) Criptococose.

QUESTÃO 42
NÃO são doenças provocadas por vírus:

(A)	 Herpes,	sarampo	e	sífilis.
(B)	 Varicela,	rubéola	e	brucelose.
(C) Gripe, dengue e febre amarela.
(D)	 Malária,	sífilis	e	tuberculose.
(E) Poliomielite, hepatites e HIV.
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QUESTÃO 43
Em um hospital, a equipe de enfermagem do 
setor de Doenças Infecciosas e Parasitárias está 
com dúvidas quanto às medidas de proteção a 
serem tomadas frente a um paciente que acaba 
de dar entrada com diagnóstico de meningite 
meningocócica. Qual é o principal modo de 
transmissão e a precaução adequada?

(A) Transmissão direta por gotículas e secreção da 
nasofaringe, precaução padrão.

(B) Transmissão indireta por aerossóis, precaução para 
aerossóis.

(C) Transmissão direta, pessoa a pessoa que esteja com 
conjuntivite, precaução padrão.

(D) Transmissão indireta por água e alimentos 
contaminados por fezes ou urina de paciente portador 
da doença, precaução padrão.

(E) Transmissão direta por gotículas e secreções da 
nasofaringe, precaução respiratória.

QUESTÃO 44
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem 
está organizado por assunto e inclui princípios, 
direitos, responsabilidades, deveres e proibições 
pertinentes à conduta ética dos profissionais 
de enfermagem. Assinale a alternativa que NÃO 
apresenta um direito do profissional.

(A) Orientar, na condição de enfermeiro, a equipe sob sua 
responsabilidade	sobre	o	dever	do	sigilo	profissional.

(B)	 Recusar-se	 a	 executar	 prescrição	medicamentosa	 e	
terapêutica,	onde	não	conste	assinatura	e	o	número	
do	 registro	 profissional,	 exceto	 em	 situações	 de	
urgência e emergência.

(C) Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, 
família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional.

(D)	 Aprimorar	seus	conhecimentos	técnicos,	científicos	e	
culturais	que	dão	sustentação	à	prática	profissional.

(E) Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na 
área	de	seu	exercício	profissional	e	do	setor	da	saúde.

QUESTÃO 45
O diagnóstico da hanseníase é baseado em 
informações clínicas, epidemiológicas e 
laboratoriais. Sobre a hanseníase, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 O	 grau	 de	 incapacidade	 física	 é	 uma	 medida	 que	
indica a existência de perda da sensibilidade protetora 
e/ou deformidade visível, em consequência da lesão 
neural e/ou cegueira.

(B)	 A	 baciloscopia	 positiva	 classifica	 o	 caso	 como	 MB,	
independentemente	do	número	de	lesões.	O	resultado	
negativo da baciloscopia exclui o diagnóstico da 
hanseníase.

(C) Em crianças, o diagnóstico da hanseníase exige 
exame	ainda	mais	criterioso,	diante	da	dificuldade	de	
aplicação e interpretação dos testes de sensibilidade.

(D)	 Na	 hanseníase	 virchowiana,	 além	 das	 lesões	

dermatológicas	 e	 das	 mucosas,	 ocorrem	 também	
lesões viscerais.

(E)	 O	diagnóstico	dos	estados	reacionais	é	realizado	pelo	
exame físico geral e dermatoneurológico do doente.

QUESTÃO 46
As atividades da sala de vacinação são 
desenvolvidas pela equipe de enfermagem. NÃO 
é uma função da equipe responsável pelo trabalho 
na sala de vacinação:

(A) desprover, periodicamente, as necessidades de 
material e de imunobiológicos.

(B)	 utilizar	os	equipamentos	de	forma	a	preservá-los	em	
condições de funcionamento.

(C) promover a organização e monitorar a limpeza da sala 
de vacinação.

(D) manter as condições preconizadas de conservação 
dos imunobiológicos.

(E) dar destino adequado aos resíduos da sala de 
vacinação.

QUESTÃO 47
É um importante instrumento de prevenção e 
controle de doenças. Tem a função de coletar 
e processar dados, realizar investigação de 
casos e surtos, faz recomendações e promoção 
das medidas de controle apropriadas, divulga 
informações sobre as investigações, entre outras. 
Esse tipo de vigilância é denomina-se

(A) Vigilância Sanitária.
(B) Vigilância Epidemiológica.
(C)	 Vigilância	em	Saúde	do	Trabalhador.
(D)	 Vigilância	em	Saúde	Ambiental.
(E) Vigidesastres.

QUESTÃO 48
Um homem foi mordido há mais de 40 dias por 
um cão infectado com raiva. Quando a infecção já 
está avançada, os sinais e sintomas da raiva são 
claros. Assinale a alternativa que apresenta esses 
sintomas.

(A)	 Riso	 sardônico,	 convulsão,	 cefaleia,	 hiperacúsia,	
disfagia.

(B) Febre alta, mialgia, irritabilidade, trismo, convulsão.
(C)	 Mialgia,	sialorreia,	hiperacúsia,	trismo,	febre	baixa.
(D)	 Disfagia,	 riso	 sardônico,	 fotofobia,	 hiperreflexia,	

cefaleia.
(E)	 Disfagia,	aerofobia,	fotofobia,	hiperacúsia,	paralisia.

QUESTÃO 49
Paciente de 50 anos foi internado com diagnóstico 
de tuberculose. A prescrição desse paciente 
continha: “realizar prova tuberculínica PPD”. Qual 
é a via de administração que o enfermeiro deverá 
utilizar para realizar o PPD?

(A) Subcutânea.
(B) Endovenosa.
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(C) Intramuscular.
(D)	 Intradérmica.
(E) Intraperitoneal.

QUESTÃO 50
O termo “Clube do Carimbo”, até então 
desconhecido, virou tema de dezenas de 
reportagens a partir do final de fevereiro, 
alardeando a existência de grupos de soropositivos 
que trocariam “táticas” para transmitir 
intencionalmente o vírus HIV. “Carimbar” seria 
o mesmo que contaminar alguém, por meio 
do sexo sem camisinha, também conhecido 
como bareback. As notícias provocaram, de um 
lado, alarme na sociedade e, de outro, repulsa 
de organizações e redes de pessoas vivendo 
com HIV/AIDS (RADIS, 2015). Quando ocorre a 
infecção pelo vírus causador da AIDS, o sistema 
imunológico começa a ser atacado. Na primeira 
fase, é que ocorre a incubação do HIV. Essa fase é 
conhecida por

(A) assintomática.
(B) infecção aguda.
(C) sintomática inicial.
(D) período de latência.
(E) período oportunista.




