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I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I
Rito de Passagem

Um dia seu filho se aproxima e diz, assim como quem não 
quer nada: “Pai, fiz a barba”. E, a menos que se trate de um 
pai desnaturado ou de um barbeiro cansado da profissão, a 
emoção do pai será inevitável. E será uma complexa emoção 
essa, um misto de assombro, de orgulho, mas também de 
melancolia. O seu filho, o filhinho que o pai carregou nos 
braços, é um homem. O tempo passou.

Barba é importante. Sempre foi. Patriarca bíblico que se 
prezasse usava barba. Rei também. E um fio de barba, ou de 
bigode, tradicionalmente se constitui numa garantia de honra, 
talvez não aceita pelos cartórios, mas prezada como tal. Fazer 
a barba é um rito de passagem.

Como rito de passagem, ele não dura muito. Fazer a 
barba. No início, é uma revelação; logo passa à condição de 
rotina, e às vezes de rotina aborrecida. Muitos, aliás, deixam 
crescer a barba por causa disto, para se ver livre do barbeador 
ou da lâmina de barbear. Mas, quando seu filho se olha no 
espelho, e constata que uns poucos e esparsos pelos exigem 
-  ou permitem -  o ato de barbear-se, ele seguramente vibra de 
satisfação.

Nenhum de nós, ao fazer a barba pela primeira vez, pensa 
que a infância ficou pra trás. E, no entanto, é exatamente isto: o 
rosto que nos mira do espelho já não é mais o rosto da criança 
que fomos. É o rosto do adulto que seremos. E os pelos que 
a água carrega para o ralo da pia levam consigo sonhos e 
fantasias que não mais voltarão.

É bom ter barba? Essa pergunta não tem resposta. Esta 
pergunta é como a própria barba: surge implacavelmente, 
cresce não importa o que façamos. Cresce mesmo depois que 
expiramos. E muitos de nós expiramos lembrando certamente 
o rosto da criança que, do fundo do espelho, nos olha sem 
entender.

fSCLIAR, Moacyr et al. Histórias de grandeza e de miséria. Porto
Alegre: L&PM, 2003)

1) Em relação ao rito de passagem apresentado pelo 
texto, é correto afirmar que:
a) se trata de um estágio duradouro uma vez que introduz 

a fase adulta.
b) representa uma alteração que não é só física, mas 

também comportamental.
c) independente da situação, constitui garantia de honra 

como nos tempos bíblicos.
d) traz, de imediato, ao rapaz a consciência de que a 

infância ficou para trás.
e) é entendido como algo trivial para os pais que já são 

mais experientes.

2) Em “£. a menos aue se trate de um oai desnaturado ou 
de um barbeiro cansado da profissão, a emoção do pai 
será inevitável.” (1°§), o fragmento em destaque sugere 
uma relação de sentido com a oração que encerra o 
período. Desse modo, tal fragmento introduz um 
sentido de:
a) ratificação
b) conclusão
c) comparação
d) exclusão
e) indefinição

3) No trecho “Barba é importante. Sempre foi.” (2°§), o 
autor apresenta duas afirmações que assumem um 
sentido generalizante, podendo ser entendidas como 
verdades absolutas. Contribuíram para esse valor os 
seguintes recursos linguísticos:
a) O substantivo “Barba”, na primeira oração e sua 

omissão na segunda.
b) O emprego do adjetivo “importante” e as frases curtas.
c) O uso do presente do indicativo e do advérbio “sempre”.
d) A omissão do sujeito e do predicativo na segunda 

oração.
e) A construção de períodos simples e a omissão de um 

dos sujeitos.

4) Ao falar da rotina, no terceiro parágrafo, o autor permite 
ao leitor inferir que ela:
a) assume, invariavelmente, um caráter aborrecido.
b) pode representar, inicialmente, uma experiência 

positiva.
c) limita-se, exclusivamente, ao ato de barbear-se.
d) é sempre o resultado de uma revelação.
e) corresponde a uma condição que não pode ser rompida.

5) Em “logo passa à condição de rotina” (3°§), ocorre o 
acento grave indicativo de crase. Dentre as reescrituras 
do fragmento propostas abaixo, assinale a que NÃO 
ilustra um erro no emprego desse acento.
a) logo passa à esta situação de rotina
b) logo passa à situações de rotina
c) logo passa à fazer parte da rotina
d) logo passa à um contexto de rotina
e) logo passa à construção da rotina

6) No texto, o vocábulo “expiramos” podería ser 
substituído por:
a) Morremos
b) Renascemos
c) Respiramos
d) Refletimos
e) Compreendemos

7) Em “o rosto aue nos mira do espelho já não é mais 
o rosto da criança aue fomos” (4°§), os termos em 
destaque têm sua correta classificação gramatical 
indicada em:
a) Os dois são conjunções integrantes.
b) O primeiro é uma conjunção integrante e o segundo um 

pronome relativo.
c) Ambos são pronomes relativos, porém os referentes 

são distintos.
d) Os dois são conjunções consecutivas.
e) Nos dois casos, os pronomes são indefinidos.

8) Na frase “Nenhum de nós, ao fazer a barba pela 
primeira vez, pensa aue a infância ficou pra trás.”, a 
concordância do verbo em destaque justifica-se pela 
mesma regra aplicada em:
a) Ninguém chegou.
b) Qual de nós nunca errou?
c) A maioria das pessoas chegaram tarde.
d) Houve muitos problemas.
e) Mais de um carro se chocaram.
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Texto II

(www.planetaeducação.com.br)

9) Na tirinha, a associação entre as linguagens verbal e 
não-verbal sugere que a personagem Mafalda:
a) convida o amigo para vivenciar experiências decorrentes 

da passagem do tempo.
b) questiona a real necessidade da marcação da passagem 

do tempo.
c) critica a rapidez na passagem do tempo por culpa dos 

relógios.
d) sugere novas possibilidades de marcação do tempo em 

função de experiências pessoais.
e) espanta-se diante da constatação de que ainda há 

muito tempo pela frente.

10) Mafalda, personagem criada por Quino, tem sua 
notoriedade justificada pelo fato de ser uma criança 
capaz de reflexões profundas e comentários 
perspicazes. Destaca-se também a linguagem 
empegada por ela, que geralmente faz uso do registro 
formal e da conotação. Assim, no primeiro quadrinho, o 
tema é abordado por meio de uma:
a) hipérbole
b) metonímia
c) personificação
d) sinestesia
e) ironia

_________RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO_________

11) A fração reduzida que representa o total de mulheres 
pelo total de homens numa sala com 84 pessoas é

3
representada por —. Nessas condições, o total de

homens na sala é:
a) 63
b) 36
c) 48
d) 21
e) 42

14) Com relação aos conectivos lógicos é correto afirmar 
que:
a) O condicional entre duas proposições cujos valores 

lógicos são falsos tem valor lógico verdadeiro.
b) A conjunção entre duas proposições cujos valores 

lógicos são falsos tem valor lógico verdadeiro.
c) A disjunção entre duas proposições cujos valores 

lógicos são falsos tem valor lógico verdadeiro.
d) O bicondicional entre duas proposições cujos valores 

lógicos são falsos tem valor lógico falso.
e) A conjunção entre duas proposições cujos valores 

lógicos são verdadeiros tem valor lógico falso.

15) De acordo com a equivalência lógica a negação da 
frase “O mato é verde e o céu é azul” é a frase:
a) O mato não é verde e o céu não é azul.
b) O mato não é verde ou o céu não é azul.
c) O mato não é verde e o céu é azul
d) O mato é verde e o céu não é azul.
e) O mato não é verde ou o céu é azul.

__________LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH__________

16) Considere as disposições do regimento interno da 
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) 
e assinale a alternativa correta sobre suas finalidades.
a) Criar condições para o aperfeiçoamento da realização 

e o desenvolvimento dos programas de residência, 
exclusivamente na especialidade de clínica geral, 
particularmente nas regiões estratégicas para o trabalho 
e o desenvolvimento do Sistema Unico de Saúde, em 
função das necessidades da população.

b) Criar condições para o aperfeiçoamento da realização 
e o desenvolvimento dos programas de residência 
em todos os campos da saúde, particularmente nas 
especialidades e regiões estratégicas para o trabalho 
e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, em 
função das necessidades da população.

c) Criar condições para o aperfeiçoamento da realização 
e o desenvolvimento dos programas de residência, 
exclusivamente nas especialidades de clínica geral e 
pediatria, particularmente nas regiões estratégicas para 
o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de 
Saúde, em função das necessidades da população.

d) Criar condições para o aperfeiçoamento da realização 
e o desenvolvimento dos programas de residência, 
exclusivamente nas especialidades de clínica geral e 
ortopedia, particularmente nas regiões estratégicas 
para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Unico 
de Saúde, em função das necessidades da população.

e) Criar condições para o aperfeiçoamento da realização 
e o desenvolvimento dos programas de residência, 
exclusivamente nas especialidades de clínica geral e 
ginecologia, particularmente nas regiões estratégicas 
para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único 
de Saúde, em função das necessidades da população.

12) Mauro pagou R$ 90,00 por um produto já incluso 25% 
de desconto. Desse modo, o valor do produto sem 
desconto é igual a:
a) R$ 117,00
b) R$63,00
c) R$ 130,00
d) R$ 122,00
e) R$ 120,00

13) Os números 3, 8,18,38,78,... apresentam, nessa ordem, 
uma sequencia lógica. Nessas circunstâncias, o sétimo 
número dessa sequencia é:
a) 158
b) 148
c) 168
d) 318
e) 328

17) Considere as disposições do regimento interno da 
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) 
e assinale a alternativa correta sobre o que a citada 
norma considera o conjunto das unidades integrantes 
da administração central da Ebserh, cujas competências 
prioritárias são a articulação, a coordenação, o 
monitoramento, a avaliação, o planejamento e a gestão 
das finalidades da empresa.
a) Sede.
b) Unidade descentralizada.
c) Diretoria Geral.
d) Presidência.
e) Filiais.
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18) Considere as disposições da Lei Federal n° 12.550, de 
15/12/2011, que trata da EBSERH (Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta 
sobre o capital social.
a) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a 

propriedade da União.
b) A EBSERH terá seu capital social sob a propriedade da 

União e dos Estados.
c) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a 

propriedade dos Municípios.
d) A EBSERH terá seu capital social sob a propriedade da 

União, dos Estados e dos Municípios.
e) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a 

propriedade dos Estados.

19) Considere as disposições do Decreto n° 7.661, de 
28/12/2011, que trata da EBSERH (Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa 
correta sobre seu regime jurídico.
a) A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das 

empresas públicas, exclusivamente quanto aos direitos 
e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

b) A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, exclusivamente quanto aos direitos 
e obrigações trabalhistas e tributários.

c) A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das 
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

d) A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio 
das empresas públicas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

e) A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio 
das empresas públicas, apenas quanto aos direitos e 
obrigações tributárias.

20) Considere as disposições do Decreto n° 7.661, de 
28/12/2011, que trata da EBSERH (Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa 
correta sobre seus órgãos estatutários.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 

Administração, Diretoria Executiva, Conselho de 
Diretores e Colegiado Financeiro.

b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Financeira, Conselho de 
Diretores e Colegiado Financeiro.

c) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Financeira, Conselho Fiscal e 
Colegiado Financeiro.

d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria de Planejamento, Conselho de 
Diretores e Colegiado Fiscal.

e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo.

__________ LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS__________

21) De acordo com o Decreto Presidencial no 7.508, de 
28 de junho de 2011, a(s) instância(s) de pactuação 
consensual entre os entes federativos para definição 
das regras da gestão compartilhada do SUS é (são):
a) O CONASS - Conselho Nacional dos Secretários de 

Saúde.
b) O CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarias 

Municipais de Saúde.
c) As comissões intergestoras.
d) Os consórcios de saúde.
e) As conferências de saúde.

22) Segundo o modelo de determinantes da Organização 
Mundial de Saúde, os determinantes sociais da saúde se 
classificam como estruturais e intermediários. Assinale 
a alternativa que contém somente determinantes 
estruturais:
a) Condições de trabalho e disponibilidade de alimentos.
b) Condições de vida e educação.
c) Barreiras à adoção de comportamentos pró-saúde e 

educação.
d) Barreiras à adoção de comportamentos pró-saúde e 

renda.
e) Educação e renda.

23) Sobre a lei 8142/90, analise as sentenças abaixo, 
classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A 
seguir, assinale a alternativa que contém a sequência 
correta, de cima para baixo:
( )Os Conselhos de Saúde terão sua organização e 

normas de funcionamento definidas em regimento 
próprio definidos pelo respectivo Conselho e aprovados 
pelo Secretário ou Ministro da Saúde.

( ) 0  Conselho de Saúde, tem caráter permanente, mas 
não deliberativo.

( )A Conferência de Saúde poderá, extraordinariamente, 
ser convocada pelo Poder Executivo.

a) V,V,F.
b) F,F,F.
c) V,V,V.
d) V,F,V
e) F,F,V.

24) Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo 
constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas 
e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura 
de transportes compartilhados, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução 
de ações e serviços de saúde. As Regiões de Saúde 
serão instituídas pelo Estado, em articulação com os 
Municípios. Para ser instituída, a Região de Saúde 
deve conter, no mínimo, as seguintes ações e serviços, 
EXCETO:
a) Alta complexidade.
b) Vigilância em Saúde.
c) Atenção psicossocial.
d) Atenção especializada ambulatorial e hospitalar.
e) Atenção primária.

25) A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990) expressa os 
objetivos e ações no campo de atuação do Sistema 
Único de Saúde-SUS. Assinale a alternativa que contém 
um objetivo e ações que não é contemplado nessa lei.
a) Identificação dos fatores condicionantes e determinantes 

da saúde.
b) Participação no controle e na fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 
radioativos.

c) Formulaçãoda política deequipamentos e medicamentos 
de interesse para a saúde e a participação na sua 
produção.

d) Formulação de políticas de inclusão social.
e) Vigilância nutricional e orientação alimentar.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Sobre a Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986, leia as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I. O Técnico de Enfermagem com ensino médio completo 

é um profissional de nível médio e exerce atividade, 
envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho 
de enfermagem em grau auxiliar.

II. O Técnico de Enfermagem participa no planejamento 
da assistência de enfermagem.

III. O Técnico de Enfermagem participa na execução 
de ações assistenciais de enfermagem, inclusive as 
privativas do enfermeiro, desde que supervisionado por 
um médico.

IV. Ao Técnico de Enfermagem cabe a organização e 
direção dos serviços de enfermagem.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV.
b) I apenas.
c) I e II, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) II apenas.

27) Analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
( ) Em unidade de clínica cirúrgica (UCC) cujos pacientes 

exijam cuidados intensivos, legalmente, apenas o 
técnico de enfermagem deve prestar cuidados de 
enfermagem, juntamente com os enfermeiros.

( ) 0  técnico de enfermagem recebe o plantão com o 
restante da equipe, ajuda a levantar as necessidades 
de enfermagem dos pacientes, colaborando com o 
enfermeiro na elaboração do plano de assistência.

( ) Depois de acompanhar a passagem do plantão, o 
técnico de enfermagem presta cuidados de enfermagem 
relativos a higiene, conforto, mobilização e alimentação, 
de acordo com a escala de serviço estabelecida pelo 
enfermeiro de turno.

( ) Entre as atribuições e responsabilidades do técnico 
de enfermagem, destaca-se a ajuda na elaboração do 
pedido semanal do material de consumo e no controle 
dos equipamentos.

a) V,V,V,V.
b) V,V,F,V.
c) F,V,F,V.
d) V,F,V,F.
e) F,V,V,F.

28) Os itens de uma sala de operação (SO) podem ser 
classificados em fixos e móveis. Assinale a alternativa 
que contemple um exemplo de item fixo.
a) Monitor cardíaco.
b) Mesa auxiliares.
c) Suportes de braço para o paciente.
d) Foco central.
e) Aspirador elétrico.

29) Sobre a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), 
leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. A temperatura ambiente e a ventilação quase sempre 

são controladas na SRPA, a qual precisa ser dotada, 
ainda, de oxigênio, ar comprimido e vácuo canalizados.

II. Os equipamentos básicos da SRPA são aqueles de 
uso individual, que ficam fixados na parede acima da 
cabeceira de cada leito.

III. Os monitores cardíacos e oxímetros de pulso fazem 
parte dos equipamentos básicos da SRPA.

IV. O técnico de enfermagem apresenta muitas atribuições 
na SRPA, dentre elas destaca-se a avaliação do estado 
do paciente, utilizando para isso o índice de Aldrete e 
Kroulik.

Estão corretas as afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) II apenas.
c) I apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) I, II, III e IV.

30) Segundo os termos cirúrgicos existentes, assinale 
a alternativa que contemple o significado do termo 
Anastomose.
a) Conexão de dois órgãos tubulares, geralmente por 

sutura.
b) Remoção total ou parcial de uma parte do corpo.
c) Fixação cirúrgica de articulações.
d) Remoção de um tecido vivo para exame.
e) Hérnia da bexiga por defeito na musculatura do períneo.

31) Analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
( ) O pré-operatório pode ser longo nas cirurgias eletivas, 

curto nas cirurgias de urgência e praticamente nem 
existir nas de emergência.

( ) 0  pré-operatório imediato começa no momento da 
indicação da cirurgia e termina 24 horas depois do seu 
início.

( )A etapa do pré-operatório mediato pode acontecer em 
vários locais: no domicílio do paciente, no ambulatório 
do hospital, no posto de saúde, entre outros.

( ) O pré-operatório imediato corresponde às 24 horas que 
antecedem a cirurgia.

a) V,V,V,V.
b) V,F,V,V.
c) F,V,F,V.
d) V,F,V,F.
e) V,V,V,F.

32) Sobre as precauções padrão, leia as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta.
I. Deve-se realizara lavagem das mãos com sabão líquido 

comum rotineiramente, e com antisséptico definido pela 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 
em algumas situações.

II. É importante salientar que o uso de luvas substitui a 
lavagem das mãos, sendo facultativo lavar as mãos 
antes e depois de retirar as luvas.

III. Uso de máscaras e protetor de olhos: devem ser usados 
para proteger olhos, nariz e boca dos profissionais 
quando da realização de procedimentos que 
representem risco de contaminação.

IV. Usar avental de mangas compridas, limpo, não estéril, 
sempre que houver a possibilidade de se contaminar 
com sangue e demais líquidos corporais.

Estão corretas as afirmativas:
a) III e IV, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I, III e IV, apenas.
d) III apenas.
e) I e III, apenas.
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33) Assinale a alternativa que contemple o nome da pinça 
mostrada na figura abaixo.

a) Pinça Kocher.
b) Pinça Crille.
c) Pinça Kelly.
d) Pinça Rochester.
e) Pinça Mixter.

34) Na avaliação que precede a alta da sala de recuperação 
pós-anestésica (SRPA) para a unidade de origem, são 
levados em consideração parâmetros que demonstram 
a estabilidade das condições orgânicas do paciente. 
Assinale a alternativa correta.
a) Desorientação no tempo e no espaço.
b) Ausência de sensibilidade cutânea após bloqueio 

raquidiano ou peridural e movimentação ativa de dois 
membros.

c) Presença de sangramento apenas na ferida operatória.
d) Valor de escala de Aldrete e Kroulik, entre 8 e 10.
e) Sinais vitais estáveis e saturação de oxigênio abaixo 

dos limites de normalidade.

35) Os parâmetros de normalidade para pulso em um 
indivíduo que se encontra na fase da segunda infância e
adolescência é entre______ e _______ bpm (batimentos
por minuto). Assinale a alternativa que completa correta 
e respectivamente as lacunas.
a) 60; 80.
b) 120; 140.
c) 100; 120.
d) 80; 100.
e) 140; 160.

36) A prescrição médica é solução de diálise 1000 ml à 
4,5%. Temos disponível solução de diálise 1000 ml à 
2,5% e ampola de glicose de 10 ml à 50%. Devemos
acrescentar____ml de glicose a 50% na solução de
diálise de 1000 ml à 2,5% para termos uma solução de 
4,5%. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa 
correta.
a) 4.
b) 10.
c) 20.
d) 30.
e) 40.

37) A prescrição médica é soro fisiológico 0,9% de 1000
ml de 12/12 horas. Devemos infundir __________
microgotas por minuto. Complete a frase e a seguir 
assinale a alternativa correta.
a) 28.
b) 83.
c) 27.
d) 100.
e) 51.

38) Sobre Parada Cardiorrespiratória (PCR), analise as 
afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
( ) Devemos suspeitar de PCR se o paciente não responder 

ou apresentar respiração anormal (gasping); verificar 
pulso carotídeo ou femoral em até 10 segundos; 
caso não sinta o pulso iniciar manobras de RCP 
(Ressuscitação Cardiopulmonar) colocando a pessoa 
em uma superfície plana e rígida e usar o DEA/DAE 
(desfibrilador externo automático), se disponível.

( ) Em bebê ou criança que não responde e não apresenta 
respiração (ou apenas com gasping), verificar o pulso 
(braquial em bebê e carotídeo ou femoral em criança) em 
até 10 segundos; caso não o sinta ou estiver inseguro 
em relação a isso iniciar as compressões torácicas.

( ) No idoso, as calcificações de cartilagens costo- 
condrais podem provocar fraturas de costelas durante a 
realização da RCP.

( ) Para realização adequada da RCP em gestante, deve- 
se realizar tração do útero para o lado esquerdo da 
cliente. Assim, estaremos descomprimindo a veia cava 
e tornando a manobra de RCP mais eficaz, melhorando 
a situação da mãe e do feto.

a) V,V,F,F.
b) V,F,V,F.
c) V,V,V,V.
d) F,F,V,V.
e) V,V,V,F.

39) O transporte e remoção de clientes em atenção 
às urgências e emergências se destaca por sua 
especificidade técnica e administrativa. Todo e qualquer 
deslocamento deve sempre ocorrer com autorização 
médica, pois este é o responsável em caracterizar o tipo 
de transporte mais adequado para o paciente. Existem 
vários tipos de ambulância utilizados na remoção
de pacientes, a _______ , é um veículo destinado ao
transporte interhospitalar de pacientes com risco 
de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar 
de pacientes com risco de vida desconhecido, não 
classificado com potencial de necessitar de intervenção 
médica no local e/ou durante transporte até o serviço 
de destino. Complete a frase e a seguir assinale a 
alternativa correta.
a) Tipo A-Ambulância de Transporte.
b) Tipo B -  Ambulância de Suporte Básico.
c) Tipo F -  Embarcação de Transporte Médico.
d) Tipo C - Ambulância de Resgate.
e) Tipo D -  Ambulância de Suporte Avançado.

40) Sobre acidentes mais comuns causados por aranhas 
e escorpiões, analise as afirmativas abaixo, de valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta de cima para baixo.
( )0  veneno da aranha marrom tem ação proteolítica. O 

cuidado e tratamento requerem soro antiloxoscélico e 
soro antiaracnídico.

( ) O veneno da aranha armadeira tem ação proteolítica. É 
comum o acidente no momento de calçar o sapato ou a 
bota.

( ) O veneno da aranha viúva negra tem ação neurotóxica. 
O cuidado e tratamento controle da dor com analgésico 
potente, anestésico tipo lidocaína e soro antilatrodéctico. 

( )0  veneno dos escorpiões preto e amarelo tem ação 
neurotóxica. Recomenda-se aplicar compressas 
mornas e administrar analgésicos para alívio da dor até 
chegar a um serviço de saúde.

( )As aranhas caranguejeiras e as tarântulas, apesar de 
muito comuns, causam envenenamento grave.

a) V,F,V,V,F.
b) V,V,V,V,V.
c) F,V,F,F,V.
d) F,V,V,V,F.
e) V,V,V,V,F.
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41) Em relação à gravidade, utiliza-se a Escala de Coma de 
Glasgow para se avaliar uma pessoa com TCE (trauma 
cranioencefálico). Assinale a alternativa que contemple 
o escore considerado grave no TCE.
a) Escore acima de 18.
b) Escore de 9 a 12.
c) Escore 13 a 15.
d) Escore 15 a 18.
e) Escore abaixo de 8.

42) O choque ________ ocorre devido à alteração da
tonicidade da parede do vaso, provocando seu 
relaxamento. Com isso, o vaso fica maior que a 
quantidade de sangue circulante em seu interior, 
levando à hipotensão. Complete a frase e a seguir 
assinale a alternativa correta.
a) Obstrutivo.
b) Distributivo.
c) Hipovolêmico.
d) Hipervolêmico.
e) Cardiogênico.

43) Sobre a vacina rotavirus humano G1P1[8] (atenuada) 
(VORH), analise as afirmativas abaixo, de valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que 
apresenta a sequencia correta de cima para baixo.
( ) É indicada para a prevenção de gastroenterites causadas 

por rotavirus dos sorotipos G1 em crianças menores de 
1 ano de idade. Embora seja monovalente, a vacina 
oferece proteção cruzada contra outros sorotipos de 
rotavirus que não sejam G1 (G2, G3, G4, G9).

( ) Mesmo que a criança esteja na faixa etária 
preconizada, a vacina é contraindiçada na presença de 
imunodepressão severa.

( )A vacina não está contraindicada para crianças 
que tenham histórico de invaginação intestinal ou 
com malformação congênita não corrigida do trato 
gastrointestinal.

( ) 0  esquema corresponde a duas doses, administradas 
aos 2 e 4 meses de idade. A primeira dose pode ser 
administrada a partir de 1 mês e 15 dias ate 3 meses e 
15 dias. A segunda dose pode ser administrada a partir 
de 3 meses e 15 dias ate 7 meses e 29 dias. Mantenha 
intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.

( ) O volume a ser administrado e 0,5 ml_.
a) F,V,F,V,F.
b) V,V,V,V,V.
c) F,F,V,F,V.
d) V,V,F,V,F.
e) V,F,V,F,V.

44) Sobre a vacina contra a varicela, leia as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta.
I. A primeira dose da vacina com componente da varicela é 

administrada aos 15 meses de idade (vacina tetraviral).
II. A segunda dose da vacina com componente da varicela 

é administrada aos 2 anos de idade (vacina varicela).
III. Na profilaxia de pós-exposição, a vacina pode ser 

utilizada a partir dos 9 meses de idade.
IV. O volume da dose da vacina e de 0,5 ml_.
V. Considerar como válida a dose administrada a menores 

de 12 meses de idade na vigência de surto.
Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III, IV e V.
b) II, IV e V, apenas.
c) I, III e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) II, III, IV e V, apenas.

45) A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de 
evolução crônica, causada pelo Treponema pallidum. 
Sobre esta doença, analise as afirmativas abaixo, 
de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
( ) O homem é o único reservatório.
( ) 0  modo de transmissão pode ser sexual, vertical ou 

sanguíneo.
( ) A suscetibilidade à doença é universal e os anticorpos 

produzidos em infecções anteriores são protetores. 
Portando, o indivíduo não vai adquirir sífilis se exposto 
ao T. pallidum novamente.

( )Em gestantes, a sífilis pode ser transmitida para o 
concepto por via transplacentária, em qualquer fase da 
gestação: média de 100% na fase primária, 90% na fase 
secundária e 30% na fase latente.

a) V,V,F,V.
b) V,V,V,V.
c) F,V,V,F.
d) V,V,V,F.
e) V,V,F,F.

46) Sobre a Hanseníase, leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta.
I. Doença crônica, infectocontagiosa, causada por 

um bacilo considerado de baixa infectividade e alta 
patogenicidade.

II. O homem é reconhecido como a única fonte de infecção, 
embora tenham sido identificados animais naturalmente 
infectados -  tatu, macaco mangabei e chimpanzé.

III. Os doentes com poucos bacilos -  paucibacilares (PB) 
-  não são considerados importantes como fonte de 
transmissão da doença devido à baixa carga bacilar. As 
pessoas com as formas multibacilares (MB), no entanto, 
constituem o grupo contagiante, mantendo-se como 
fonte de infecção enquanto o tratamento específico não 
for iniciado.

IV. O modo de transmissão ocorre principalmente pelas 
vias respiratórias superiores das pessoas com as formas 
clínicas MB (virchowiana e dimorfa) não tratadas; o trato 
respiratório constitui a mais provável via de entrada do 
Mycobacterium leprae, no corpo.

Estão corretas as afirmativas:
a) III e IV, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) II, III e IV, apenas.

47) Sobre a Tuberculose, analise as afirmativas abaixo, 
de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
( ) Doença infecciosa e transmissível, causada pelo 

Mycobacterium tuberculosis, que afeta prioritariamente 
os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e 
sistemas.

( ) 0  principal reservatório é o ser humano. Outros 
possíveis reservatórios são gado bovino, primatas, aves 
e outros mamíferos.

( ) Bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e 
outros objetos se dispersam facilmente em aerossóis 
e, por isso, desempenham papel importante na 
transmissão da doença.

( ) É possível que o contágio ocorra a partirde outros modos 
de transmissão como, por exemplo, pela ingestão de 
leite não pasteurizado contaminado, pela inoculação 
direta e pela via transplacentária.

a) V,F,V,F.
b) V,V,V,V.
c) V,V,F,V.
d) F,V,V,V.
e) V,F,F,F.
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48) Sobre a dengue, leia as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa correta.
I. A infecção por dengue pode ser assintomática ou 

causar doença cujo espectro inclui desde formas 
oligossintomáticas até quadros graves com choque, 
com ou sem hemorragia, podendo evoluir para o óbito.

II. Após as 24-48 horas da fase crítica da dengue, uma 
reabsorção gradual do fluido que havia sido extravasado 
para o compartimento extravascular ocorrerá nas 48-78 
horas seguintes. Há uma melhora do estado geral, retorno 
do apetite, os sintomas gastrointestinais diminuem, o 
estado hemodinâmico estabiliza-se e a diurese retoma. 
Alguns pacientes podem apresentar um rash cutâneo. 
Alguns podem sentir prurido generalizado. Bradicardia 
e mudanças no eletrocardiograma são comuns durante 
esse estágio.

III. O tratamento baseia-se principalmente em hidratação 
adequada, levando em consideração o estadiamento 
da doença (grupos A, B, C e D), segundo os sinais e 
sintomas apresentados pelo paciente, para decidir 
condutas, bem como o reconhecimento precoce dos 
sinais de alarme.

IV. Por ser uma doença de notificação compulsória, 
apenas os casos confirmados devem ser comunicados 
ao Serviço de Vigilância Epidemiológica o mais 
rapidamente possível.

Estão corretas as afirmativas:
a) I, III e IV, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I e III, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) lie  IV, apenas.

49) Sobre o teste de sensibilidade com monofilamento de 
10 g realizado em pacientes com Diabetes Mellitus, 
analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
( ) Aperda da sensação de pressão usando o monofilamento 

de 10 g é altamente preditiva de ulceração futura.
( ) Qualquer área sensível indica perda da sensibilidade 

protetora.
( ) Recomenda-se que quatro regiões sejam pesquisadas: 

hálux (superfície plantar da falange distal) e as 1o, 3o e 
5o cabeças dos metatarsos de cada pé, determinando 
uma sensibilidade de 90% e especificidade de 80%.

( )A pessoa deverá ficar sentada de frente para o 
examinador com os pés apoiados, de forma confortável. 
Orientar sobre a avaliação e demonstrar o teste com 
o monofilamento utilizando uma área da pele com 
sensibilidade normal.

a) V,F,V,V.
b) V,V,V,V.
c) F,V,F,V.
d) V,F,V,F.
e) F,V,F,F.

50) Sobre o gerenciamento dos Resíduos de Serviços
de Saúde, leia as afirmativas a seguir e assinale a
alternativa correta.
I. Grupo A: São os materiais perfurocortantes ou 

escarificantes (seringas, agulhas, bisturis) e todos os 
utensílios de vidro quebrados.

II. Grupo B: São os resíduos contendo substâncias 
químicas que podem apresentar risco à saúde pública 
ou ao meio ambiente.

III. Grupo C: Quaisquer materiais resultantes de 
atividades humanas que contenham radionuclídeos 
em quantidades superiores aos limites de eliminação 
especificados nas normas da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear (CNEN).

IV. Grupo E: São os resíduos com a possível presença 
de agentes biológicos que, por suas características de 
maior virulência ou concentração, podem apresentar 
risco de infecção.

Estão corretas as afirmativas:
a) II e III, apenas.
b) I, II, III e IV.
c) I e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) III e IV, apenas.
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