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DE QUESTÕES

Conhecimentos Específicos   26 a 50

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o  emprego 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  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.  A Folha de Respostas deve ser preenchida 
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. Os 3 
(três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

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 prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

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.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Zygmunt Bauman: Estamos isolados em rede?

“As relações humanas não são mais espaços de 
certeza, tranquilidade e conforto espiritual. Em vez 
disso, transformaram-se numa fonte prolífica de 
ansiedade. Em lugar de oferecerem o ambicionado 
repouso, prometem uma ansiedade perpétua e uma 
vida em estado de alerta. Os sinais de aflição nunca 
vão parar de piscar, os toques de alarme nunca vão 
parar de soar.” - Zygmunt Bauman

Em tempos líquidos, a crise de confiança traz 
consequências para os vínculos que são construídos. 
Estamos em rede, mas isolados dentro de uma 
estrutura que nos protege e, ao mesmo tempo, nos 
expõe. É isso mesmo? 

O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu 
livro Medo líquido, diz que estamos fragilizando 
nossas relações e, diante disso, nos contatamos 
inúmeras vezes, seja qual for a ferramenta digital que 
usamos, acreditando que a quantidade vai superar a 
qualidade que gostaríamos de ter.

Bauman diz que, nesses tempos líquidos 
modernos, os homens precisam e desejam que seus 
vínculos sejam mais sólidos e reais. Por que isso 
acontece? Seriam as novas redes de relacionamento 
que são formadas em espaços digitais que trazem a 
noção de aproximação? Talvez sim, afinal a conexão 
com a rede, muitas vezes, se dá em momentos de 
isolamento real. O sociólogo, então, aponta que, 
quanto mais ampla a nossa rede, mais comprimida 
ela está no painel do celular. “Preferimos investir 
nossas esperanças em ‘redes’ em vez de parcerias, 
esperando que em uma rede sempre haja celulares 
disponíveis para enviar e receber mensagens de 
lealdade”, aponta ele.

E já que as novas sociabilidades, aumentadas 
pelas pequenas telas dos dispositivos móveis, nos 
impedem de formar fisicamente as redes de parcerias, 
Bauman diz que apelamos, então, para a quantidade 
de novas mensagens, novas participações, para as 
manifestações efusivas nessas redes sociais digitais. 
Tornamo-nos, portanto, seres que se sentem seguros 
somente se conectados a essas redes. Fora delas 
os relacionamentos são frágeis, superficiais, “um 
cemitério de esperanças destruídas e expectativas 
frustradas”.

A liquidez do mundo moderno esvai-se pela vida, 
parece que participa de tudo, mas os habitantes 

dessa atual modernidade, na verdade, fogem dos 
problemas em vez de enfrentá-los. Quando as 
manifestações vão para as ruas, elas chamam a 
atenção porque se estranha a formação de redes 
de parceria reais. “Para vínculos humanos, a crise 
de confiança é má notícia. De clareiras isoladas e 
bem protegidas, lugares onde se esperava retirar 
(enfim!) a armadura pesada e a máscara rígida que 
precisam ser usadas na imensidão do mundo lá fora, 
duro e competitivo, as ‘redes’ de vínculos humanos 
se transformam em territórios de fronteira em que é 
preciso travar, dia após dia, intermináveis conflitos 
de reconhecimento.”

(http://www.fronteiras.com/artigos/zygmunt-bauman-estamos-isolados
-em-rede)

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, para o sociólogo 
Zygmunt Bauman, as relações humanas 
modernas

(A) estão em eterna crise de confiança, pois as redes 
substituíram o contato face a face, gerando, assim, 
maior conforto espiritual.

(B) são líquidas porque duram muito tempo e priorizam 
a qualidade ao invés da quantidade.

(C) buscam, atualmente, enfrentar os problemas 
cotidianos, eliminando os conflitos de 
reconhecimento.

(D)  são aumentadas pelas telas de celulares, ganhando 
cada vez mais espaço e sendo concretizadas no 
espaço físico.

(E) constituem-se pela liquidez e ansiedade e prezam 
pela quantidade em lugar da qualidade, fato que 
se expressa pelas relações em rede. 

QUESTÃO 02
Segundo o texto, para Zygmunt Bauman, os 
homens precisam e desejam que seus vínculos 
sejam mais sólidos e reais porque,

(A) nas redes, o homem encontra um espaço de 
lealdade.

(B) possivelmente, os relacionamentos em rede 
trazem o desejo de aproximação em momentos de 
isolamento. 

(C) quanto menor são as telas dos celulares, mais 
numerosas são suas redes de relacionamentos. 

(D)  em uma rede, sempre há celulares disponíveis para 
enviar e receber mensagens instantaneamente.

(E)  com frequência, a liquidez do mundo moderno 
corrói a vida.



4    Enfermeiro

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta.

(A)  Em: “[...] os toques de alarme nunca vão parar 
de soar.’ - Zygmunt Bauman [...]”, o travessão 
é utilizado para introduzir um discurso 
indireto. 

(B)  Em “[...] Fora delas os relacionamentos são 
frágeis, superficiais [...]”, a vírgula é utilizada 
para separar termos de mesma função 
morfossintática.

(C)  Em “[...] conforme vemos no excerto: ‘mas 
os habitantes dessa atual modernidade, na 
verdade, fogem dos problemas em vez de 
enfrentá-los’ [...]”, os dois pontos são utilizados 
para apresentar um aposto enumerador.

(D)  Em “[...] Preferimos investir nossas esperanças 
em ‘redes’ em vez de parcerias [...]”, as aspas 
da palavra “redes” são utilizadas para criar uma 
ironia pelo autor do texto.

(E)  Em “[...] lugares onde se esperava retirar (enfim!) 
a armadura pesada [...]”, os parênteses são 
utilizados para inserir uma explicação do que foi 
apresentado anteriormente.

QUESTÃO 04
Na frase: “[...] Tornamo-nos, portanto, 
seres que se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes.[...]”, o termo em 
destaque pode ser substituído, sem prejuízo 
gramatical ou alteração de sentido, por

(A)  conquanto.
(B)  porquanto.
(C)  contudo.
(D)  pois.
(E)  todavia.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta. 

(A)     Em “[...] traz consequências para os vínculos 
que são construídos [...]”, o termo em destaque 
tem função de conjunção integrante.

(B)    Em “[...] acreditando que a quantidade vai 
superar a qualidade [...]”, o termo em destaque 
tem função de pronome relativo.

(C)   Em “[...] Bauman diz que apelamos [...]”, o termo 
em destaque tem função de partícula expletiva 
ou de realce.

(D)   Em “[...] A liquidez do mundo moderno esvai-se 
pela vida [...]”, o termo em destaque tem função 
de índice de indeterminação do sujeito.

(E)    Em “[...] se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes. [...]”, o termo em 
destaque tem função de conjunção condicional.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Bauman diz que, nesses tempos líquidos 
modernos, os homens precisam e desejam que 
seus vínculos sejam mais sólidos e reais.[...]”, 
os dois termos em destaque introduzem orações 
subordinadas substantivas objetivas diretas.

(B) Em “[...]Quando as manifestações vão para as 
ruas, elas chamam a atenção [...]”, a oração em 
destaque classifica-se como oração subordinada 
adverbial causal.

(C) Em “[...] Seriam as novas redes de relacionamento 
que são formadas em espaços digitais que 
trazem a noção de aproximação [...]”, o termo 
em destaque introduz uma oração subordinada 
substantiva completiva nominal.

(D)  Em “[...] Estamos em rede, mas isolados dentro 
de uma estrutura [...]”, a oração em destaque 
classifica-se como oração coordenada sindética 
alternativa.

(E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre 
haja celulares disponíveis para enviar e receber 
mensagens de lealdade [...]”, o termo em 
destaque introduz uma oração subordinada 
adverbial consecutiva.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Em lugar de oferecerem o ambicionado 
repouso [...]”, o termo em destaque é um 
substantivo, pois está precedido de artigo.

(B) Em “[...] transformaram-se numa fonte [...]”, o 
termo em destaque é resultante da aglutinação 
vocabular da preposição “em” com o artigo 
indefinido “uma”.

(C) Em “[...] um cemitério de esperanças destruídas 
e expectativas frustradas [...]”, haveria erro 
gramatical ao se inserir a preposição “de” 
imediatamente antes da palavra “expectativas”.

(D)  Em “[...] Os sinais de aflição nunca vão [...]”, 
os termos em destaque formam uma locução 
adverbial.

(E) Em “[...] esperando que em uma rede sempre 
haja celulares [...]”, o termo em destaque é um 
adjetivo.
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QUESTÃO 08
Na frase “[...] Em vez disso, transformaram-
se numa fonte prolífica de ansiedade. [...]”, o 
termo “prolífica” pode ser trocado, sem gerar 
alteração de sentido, por 

(A) fecunda.
(B) lógica. 
(C) coerente.
(D)     alternativa.
(E) infértil.

QUESTÃO 09
Na frase “[...] Os sinais de aflição nunca 
vão parar de piscar, os toques de alarme 
nunca vão parar de soar. [...]”, os verbos em 
destaque estão flexionados no

(A) pretérito perfeito do indicativo.
(B) futuro do presente do indicativo.
(C) futuro do pretérito do indicativo.
(D)     futuro do pretérito do subjuntivo.
(E) presente do indicativo.

QUESTÃO 10
Em “[...] apelamos, então, para a quantidade 
de novas mensagens, novas participações, 
para as manifestações efusivas nessas redes 
sociais digitais. Tornamo-nos, portanto, 
seres que se sentem seguros somente se 
conectados a essas redes. Fora delas os 
relacionamentos são frágeis, superficiais, 
“um cemitério de esperanças destruídas e 
expectativas frustradas” [...]”, o termo em 
destaque se refere 

(A) às novas mensagens.
(B) às novas participações.
(C) às manifestações efusivas.
(D)     às redes sociais digitais.
(E) às expectativas frustradas.

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 O

QUESTÃO 11
Um grupo de 200 pessoas respondeu a uma 
pesquisa sobre a preferência entre dois 
produtos. Dessas pessoas, 160 optaram pelo 
produto X e 80 pessoas optaram pelo produto 
Y. Sabendo que todas as 200 pessoas optaram 
por pelo menos um dos produtos, qual foi a 
porcentagem de pessoas que optou apenas 
pelo produto X?

(A) 40%.
(B) 50%.
(C) 60%.
(D)    70%.
(E) 80%.
 

QUESTÃO 12
Uma mulher comprou uma blusa que custava 
R$ 200,00.  Como ela pagou à vista, recebeu 
um desconto de 15% no valor total da blusa. 
Então, qual foi o valor pago por essa mulher?

(A) R$ 150,00.
(B) R$ 160,00.
(C) R$ 165,00.
(D)      R$ 170,00.
(E)      R$ 185,00.
 

QUESTÃO 13
Considere uma sequência de números pares 
consecutivos iniciada pelo número 12. Qual é 
a diferença entre o oitavo e o quinto termos?

(A) 8
(B) 6
(C) 4
(D) 3
(E) 2

QUESTÃO 14
Um jarro que estava cheio de suco foi 
esvaziado para 2/7 de sua capacidade, 
restando 300 ml de suco nele. Qual era a 
capacidade total desse jarro?

(A) 1050 ml.
(B) 1000 ml.
(C) 950 ml.
(D) 900 ml.
(E) 850 ml.
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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

QUESTÃO 15
A negação de “Todos os alunos vão gabaritar 
a prova de matemática” é

(A) “Todos os alunos não vão gabaritar a prova de 
matemática”.

(B) “Nenhum aluno vai gabaritar a prova de 
matemática”.

(C) “Existe apenas um aluno que não vai gabaritar a 
prova de matemática”.

(D) “Existe apenas um aluno que vai gabaritar a 
prova de matemática”.

(E) “Existem alunos que não vão gabaritar a prova 
de matemática”.

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa correta, conforme a Lei 
n° 12.550/2011.

(A)  As atividades de prestação de serviços de 
assistência à saúde de competência da EBSERH 
estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde – SUS, vedado, em qualquer hipótese, o 
atendimento de consumidores e respectivos 
dependentes de planos privados de assistência 
à saúde.

(B)  Não se admite, em qualquer hipótese, a 
cessão de servidores de outras entidades à 
EBSERH. 

(C)  A EBSERH tem personalidade jurídica de 
direito privado e é vinculada ao Ministério da 
Saúde. 

(D)  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.

(E)  É indispensável a licitação para a contratação 
da EBSERH, pela administração pública, para 
realizar atividades relacionadas ao seu objeto 
social.

QUESTÃO 17
Referente à administração e ao 
funcionamento da EBSERH, assinale a 
alternativa correta. Conforme as disposições 
da Lei n° 12.550/2011,

(A)  o lucro líquido da EBSERH será revertido em 
favor da União. 

(B)  o regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o celetista.

(C)  não se admite a contratação pela EBSERH de 
pessoal por tempo determinado.

(D)  a EBSERH será administrada por um Diretor 
não remunerado.

(E)  ato do Congresso Nacional aprovará o estatuto 
da EBSERH. 

 

QUESTÃO 18
Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe 
ao Conselho Fiscal, EXCETO

(A)  fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos 
dos administradores e verificar o cumprimento 
dos seus deveres legais e estatutários. 

(B)  opinar sobre o relatório anual da administração 
e demonstrações financeiras do exercício 
social. 

(C)  opinar sobre a modificação do capital social, 
planos de investimento ou orçamentos de 
capital, transformação, incorporação, fusão ou 
cisão. 

(D)  opinar sobre as linhas gerais das políticas, 
diretrizes e estratégias da EBSERH, orientando 
o Conselho de Administração e a Diretoria 
Executiva no cumprimento de suas atribuições.

(E)  denunciar, por qualquer de seus membros, os 
erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e 
sugerir providências úteis.

QUESTÃO 19
A respeito dos órgãos de fiscalização 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o 
Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva. 

(B)  O mandato dos membros do Conselho Fiscal 
será de dois anos, contados a partir da data de 
publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.

(C)  Em caso de renúncia, falecimento ou 
impedimento de um membro efetivo, o Conselho 
Fiscal é dissolvido.

(D)  Auditores internos podem cumular função de 
gestão da EBSERH.

(E)  A Auditoria Interna não possui autorização 
para acesso a registros, pessoal, informações, 
sistemas e propriedades físicas relevantes à 
execução de suas ações de controle, devendo 
requerer tal acesso, quando necessário, ao juiz 
competente.
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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
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Ao sistema único de saúde compete, além de 
outras atribuições, nos termos da lei, participar 
da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(B) É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos.

(C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantidos mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.

(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) A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinado a assegurar 
os direitos relativos à saúde, educação, moradia 
e também à seguridade e assistência social.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
acerca da Organização dos Conselhos de 
Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) O número de conselheiros dos Conselhos de 
Saúde será definido pelo chefe do executivo de 
cada ente federativo e constituído por meio de 
decreto.

(B) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas da seguinte forma: 25% de entidades 
e movimentos representativos de usuários; 25% 
de entidades representativas dos trabalhadores 
da área de saúde; 50% de representação de 
governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos.

(C) A participação dos membros eleitos do Poder 
Legislativo, representação do Poder Judiciário e 
do Ministério Público, como conselheiros, não é 
permitida nos Conselhos de Saúde.

(D) As funções do membro do Conselho de Saúde 
são de relevância pública e serão remuneradas, 
por meio de subsídio, correspondente a 67% 
do teto remuneratório do Poder Legislativo 
correspondente.

(E) A representação nos segmentos é autônoma 
e independente em relação aos demais 
segmentos que compõem o Conselho, por isso 
um profissional com cargo de direção ou de 
confiança na gestão do SUS, ou como prestador 
de serviços de saúde, pode ser representante 
dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

 

QUESTÃO 23
De acordo com o que estabelece o Decreto 
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
a pactuação das diretrizes gerais para a 
composição da RENASES (Relação Nacional 
de Ações e Serviços de Saúde) será de 
competência

(A) exclusiva do Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde – CONASEMS.

(B) comum entre o Ministro da Saúde e o Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – 
CONASEMS.

(C) exclusiva do Presidente da República.
(D) exclusiva da Comissão Intergestores Tripartite – 

CIT.
(E) exclusiva da Comissão Intergestores Bipartite – 

CIB.

QUESTÃO 20
A respeito do órgãos de administração 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O órgão de orientação superior da EBSERH é a 
Comissão de Controle Interno. 

(B)  O prazo de gestão dos membros do Conselho 
de Administração será indeterminado, sendo 
esses membros demitidos a qualquer tempo 
pelo Presidente.

(C)  O Presidente da EBSERH não poderá exercer 
a Presidência do Conselho de Administração, 
ainda que interinamente.

(D)  Compete ao Conselho de Administração da 
EBSERH aprovar os planos e relatórios anuais 
de cada Diretoria da EBSERH.

(E)  As deliberações do Conselho de Administração 
somente serão tomadas por maioria qualificada.
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QUESTÃO 24
Conforme estabelece o Decreto Presidencial 
nº 7.508, de 28 de junho de 2011, o acordo 
de colaboração entre os entes federativos 
para a organização da rede interfederativa de 
atenção à saúde será firmado por meio de

(A) Lei Complementar de âmbito Nacional.
(B) resolução do Ministério da Saúde, após ser 

aprovado por meio de Decreto Estadual dos 
entes federativos envolvidos. 

(C) decreto do Ministério da Saúde, após 
ser aprovado por meio de resolução dos 
governadores dos entes federativos envolvidos.  

(D) Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde.

(E) Contrato de Gestão Concorrente, mediante 
licitação na modalidade concorrência.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990, assinale a 
alternativa correta.

(A) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente 
ou mediante participação complementar da 
iniciativa privada, serão organizados de forma 
regionalizada e hierarquizada em níveis de 
complexidade crescente.

(B) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto 
de ações que proporciona o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança 
nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle das doenças ou agravos.

(C) Entende-se por vigilância epidemiológica um 
conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(D) A execução de ações de saúde do trabalhador, 
especialmente no que se refere à assistência 
ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho, 
por tratar-se de matéria de competência da 
seguridade social, não está no campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

(E) Os municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços 
de saúde que lhes correspondam, de modo que 
não se aplica aos consórcios administrativos 
intermunicipais o princípio da direção única.

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
Ao Enfermeiro que infringir o Artigo 9° 
do Código de Ética dos profissionais de 
Enfermagem, a pena aplicada pode ser de

(A)  multa.
(B)  advertência verbal.
(C)  repreensão.
(D)  censura.
(E)  suspensão do exercício profissional.
 

QUESTÃO 27
De acordo com o decreto 94.406/1987, que 
regulamenta a lei 7498/86, são atribuições do 
enfermeiro obstétrico, EXCETO

(A)  prescrição da assistência de enfermagem.
(B)  realização de parto com distocia.
(C)  participação em projetos de construção ou 

reforma de unidades de internação.
(D)  consultoria, auditoria e emissão de parecer 

sobre a matéria de Enfermagem.
(E)  realização de episiorrafia com aplicação de 

anestesia local quando necessário.
 

QUESTÃO 28
Analisando o contexto de concepção de 
gestão voltada para a Gestão do Sistema e 
das Políticas de Saúde e diante dos avanços e 
constantes mudanças no setor saúde, torna-
se imprescindível que o(a) enfermeiro(a) 
desenvolva as suas habilidades de

(A)  organização do ambiente de cuidado.
(B)  implementação da SAE.
(C)  domínio técnico.
(D)  liderança.
(E)  padronização de materiais.

QUESTÃO 29
A Lei Complementar nº 141/2012 foi um 
avanço para as conquistas do Sistema Único 
de Saúde porque

(A) dispõe sobre os valores mínimos a serem 
aplicados anualmente pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios em ações e 
serviços públicos de saúde.

(B)  altera a forma de repasse financeiro para o SUS, 
extinguindo os fundos de saúde.

(C)  define as bases para o decreto 7508 que 
regulamenta a lei orgânica de saúde 8080/90.
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(D)  aprova a Política Nacional de Atenção Básica, 
estabelecendo a revisão de diretrizes e normas 
para a organização da Atenção Básica.

(E)  regulamenta o exercício da Enfermagem e 
prescrição de medicamentos de interesse 
coletivo no SUS.

QUESTÃO 30
O enfermeiro da clínica médica avalia o 
nível de consciência de um paciente como 
letárgico, pois esse paciente 

(A)  se apresenta completamente inconsciente, 
não respondendo à dor ou a qualquer estímulo 
interno ou externo.

(B)  parece não manter atividade reflexa e está 
gemente.

(C)  está inconsciente, respondendo apenas à 
agitação vigorosa ou à dor. 

(D)  parece sonolento, respondendo adequadamente 
às perguntas ou comandos, mas o pensamento 
parece lento e confuso, desatento.

(E) está desperto, orientado, completamente 
consciente de estímulos externos e internos e 
responde de forma adequada.

QUESTÃO 31
Um paciente de 76 anos está internado 
na Unidade de Clínica Médica há 32 dias. 
Durante exame físico, o enfermeiro observa, 
na região sacral, perda parcial da espessura 
da derme, que se apresenta como uma 
ferida superficial com leito vermelho e sem 
esfacelo. Apresenta-se, ainda, como uma 
úlcera brilhante, sem crosta ou equimose. 
Assim, o enfermeiro relata em prontuário que 
o paciente apresenta uma úlcera por pressão 
em estágio

(A)  I.
(B)  II.
(C)  III.
(D)  IV.
(E)  V.

QUESTÃO 32
No que se refere à segurança do paciente, a 
aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, 
procedimentos, condutas e recursos na 
avaliação e controle de riscos e eventos 
adversos que afetam a segurança, a saúde 
humana, a integridade profissional, o 
meio ambiente e a imagem institucional é 
denominada 

(A)  gestão de risco.
(B)  inclusão processual.
(C)  avaliação de resultados.
(D)  desempenho de qualidade.
(E)  sistematização de recursos.

QUESTÃO 33
Para a OMS, segurança do paciente 
corresponde à redução ao mínimo aceitável 
do risco de dano desnecessário associado ao 
cuidado de saúde. Assim, são contribuições 
da segurança do paciente para a qualidade 
do cuidado de saúde, EXCETO

(A)  chamar atenção para o impacto do erro e as 
consequências do dano.

(B)  mostrar com clareza como o cuidado de saúde 
pode ser danoso para os pacientes.

(C)  minimizar a atenção nas questões colocadas 
pela ergonomia e pela psicologia.

(D)  abordar diretamente a questão do erro no 
cuidado de saúde, sua natureza e suas causas.

(E)  ampliar a atenção sobre o desempenho humano.

QUESTÃO 34
Paciente masculino, 56 anos, foi 
diagnosticado com tuberculose pulmonar, 
tendo iniciado o tratamento há 04 meses. 
Sabendo que esse paciente utiliza o esquema 
básico para o tratamento, nessa fase, as 
medicações utilizadas são:

(A)  etambutol e isoniazida. 
(B)  isoniazida, rifampicina e etambutol.
(C)  estreptomicina, pirazinamida e etambutol.
(D)  isoniazida e pirazinamida.
(E)  rifampicina e isoniazida.

QUESTÃO 35
O escore de Framingham revisado estima

(A)  probabilidade de câncer de colo de útero em 
mulheres acima de 40 anos.

(B)  determinantes sociais de pobreza.
(C)  risco de evento cardiovascular.
(D)  probabilidade de diabetes na população geral.
(E)  incidência de morte por causas externas.
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QUESTÃO 36
Avaliando um caso de possível exposição 
ao vírus da raiva, em um adulto de sexo 
masculino, o enfermeiro indicou iniciar 
imediatamente o esquema com soro e cinco 
doses de vacina administradas nos dias 0, 3, 
7, 14 e 28. Referente ao exposto, é correto 
afirmar que 

(A)  uma parte da vacina deve ser infiltrada na(s) 
lesão(ões).

(B)  a vacina deve ser preferencialmente administrada 
no glúteo por via intramuscular.

(C)  após receber soro o paciente deverá ser 
observado por até 30 minutos. 

(D)  a dose indicada de soro heterólogo é de 40 UI/
kg de peso do paciente.

(E)  o soro homólogo é o mais utilizado devido à alta 
disponibilidade e ao baixo custo.

QUESTÃO 37
Uma jovem de 25 anos foi diagnosticada 
com Sífilis, tendo seguido corretamente o 
tratamento recomendado. Foi solicitado que, 
após 06 meses do término do tratamento, 
a jovem realizasse novamente um teste 
sorológico, sendo mais indicados, para 
seguimento, os testes não treponêmicos 
como 

(A)  VDRL.
(B)  teste de imunofluorescência indireta.
(C)  ELISA.
(D)  aglutinação passiva.
(E)  FTA-Abs.

QUESTÃO 38
Paciente masculino, 52 anos, é etilista e 
portador de Hepatite C crônica não tratada. 
Foi atendido no serviço de saúde e se 
apresenta ictérico, com abdome ascítico e 
queixas de mal-estar geral.  Sobre a Hepatite 
C crônica, assinale a alternativa correta.

(A)  Na hepatite C crônica, o Anti-HCV apresenta-se 
reagente por menos de seis meses.

(B)  Pode ocorrer progressão para cirrose e 
descompensação hepática nos casos mais 
graves.

(C)  Comorbidades como o etilismo não influenciam 
na evolução natural da hepatite C e nos 
resultados de seu tratamento.

(D)  Nos pacientes com cirrose hepática instalada, 
o tratamento e erradicação do HCV remove o 
risco de hepatocarcinoma.

(E)  Devido às características fisiopatológicas da 
infecção crônica pelo HCV, é preciso que as 
consultas sejam realizadas no mínimo 2 vezes 
ao ano.

QUESTÃO 39
O acolhimento, como ato ou efeito de acolher, 
expressa uma ação de aproximação, uma 
atitude de inclusão, de estar em relação com 
algo ou alguém. É por isso que o acolhimento 
é caracterizado como uma das diretrizes de 
maior relevância política, ética e estética 
da Política Nacional de Humanização (PNH) 
da Atenção e Gestão do SUS. Sendo assim, 
responda qual das alternativas a seguir 
representa uma característica estética da 
PNH? 

(A)  Refere-se à invenção de estratégias, nas 
relações e encontros do dia a dia que contribuem 
para a dignificação da vida e do viver e, assim, 
para a construção de nossa própria humanidade.

(B)  Refere-se ao compromisso com o 
reconhecimento do outro, na atitude de acolhê-
lo em suas diferenças, dores, alegrias, modos 
de viver, sentir e estar na vida.

(C)  Implica o compromisso coletivo de envolver-
se nesse “estar com”, potencializando 
protagonismos e vida nos diferentes encontros.

(D)  Implica mudanças no cotidiano do indivíduo 
como plano ao mesmo tempo de reprodução, 
de experimentação e de invenção de modos de 
vida.

(E)  Refere-se à indissociabilidade entre o modo de 
nos produzirmos como sujeitos e os modos de 
estarmos nos “verbos da vida” (trabalhar, viver, 
amar, sentir, produzir saúde, etc.).

QUESTÃO 40
O enfermeiro do serviço de urgência está 
organizando o setor para a implementação 
do acolhimento com classificação de risco. 
Para isso, é necessário observar algumas 
orientações. Em relação a essas orientações, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Recomenda-se identificar a classificação 
de risco diretamente no usuário, utilizando 
pulseiras, por exemplo, ao invés de identificar 
na ficha de atendimento. 

(B)  A finalidade da classificação de risco é a 
definição da ordem do atendimento em função 
da ordem de chegada do usuário.

(C)  A classificação de risco é atividade que pode ser 
realizada por qualquer profissional da área da 
saúde (nível técnico ou superior).
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(D)  Recomenda-se que o protocolo tenha, no 
mínimo, quatro níveis de classificação de risco.

(E)  Recomenda-se o uso preferencial de números, 
e não de cores, para a classificação de risco. 

QUESTÃO 41
Em todas as consultas em gestantes a 
partir da 10ª a 12ª semana de gestação, faz-
se necessária a ausculta dos Batimentos 
Cardiofetais (BCF). Sendo assim, é correto 
afirmar que

(A)  a escuta torna-se audível com uso de sonar 
doppler a partir da 6ª/7ª semana.

(B)  a escuta torna-se audível com uso de 
estetoscópio de Pinard a partir da 12ª semana.

(C)  a frequência dos BCF esperada é de 110 a 160 
bpm.

(D)  deve-se contar o número de BCF em quinze 
segundos. 

(E)  a frequência dos BCF esperada é de 80 a 100 
bpm.

QUESTÃO 42
O enfermeiro, no momento da consulta 
com a gestante, anotou no prontuário que 
ela possuía um fator de risco indicativo de 
encaminhamento ao pré-natal de alto risco. 
Qual fator o enfermeiro pode ter anotado no 
prontuário?

(A)  Gestante com ganho ponderal inadequado.
(B)  Gestante com antecedente de trombose venosa 

profunda.
(C)  Gestante com infecção urinária.
(D)  Gestante com anemia.
(E)  Gestante com condições ambientais 

desfavoráveis.

QUESTÃO 43
Durante uma consulta de enfermagem, o 
enfermeiro deu a seguinte orientação para 
a gestante: “Fazer alimentação fracionada, 
evitar líquido durante as refeições e deitar-se 
logo após as refeições. Ingerir líquido gelado 
durante a crise, elevar a cabeceira da cama ao 
dormir; evitar frituras, café, chá mate e preto, 
doces, alimentos gordurosos e/ou picantes e 
evitar álcool e fumo”. O enunciado se refere 
a qual das queixas da gestante listadas a 
seguir?

(A)  Sialosquese.
(B)  Sialorreia.
(C)  Fraqueza.
(D)  Náuseas.
(E)  Pirose.

QUESTÃO 44
Sobre o significado de vulnerabilidade no 
caso da Aids, é correto afirmar que uma 
pessoa, um grupo ou uma comunidade 
está vulnerável quando apresenta “pontos 
frágeis”, que facilitam a exposição ao HIV. 
Quando se observa, no serviço de saúde, 
filas para atendimento, demora em marcar 
consultas e atendimento realizado a cada dia 
por um profissional diferente, está-se diante 
de uma vulnerabilidade

(A)  programática.
(B)  individual.
(C)  social.
(D)  cultural.
(E)  transversal.

QUESTÃO 45
As avaliações clínica e psicossocial do 
paciente com diagnóstico positivo para 
HIV permitem identificar os modos de 
enfrentamento, as dificuldades de aceitação 
e de viver com esse diagnóstico. A equipe de 
saúde deve levar em consideração alguns 
fatores na elaboração do plano terapêutico, 
pois esses fatores podem facilitar ou dificultar 
a adesão. Qual dos seguintes fatores pode 
ser considerado um dificultador da adesão?

(A)  Esquemas terapêuticos simplificados, como 
doses fixas combinadas, que permitem o uso 
de diferentes medicamentos em um mesmo 
comprimido.

(B)  Estigma relacionado à maternidade/paternidade 
para pessoas vivendo com HIV/Aids.

(C)  Parceria com Organizações da Sociedade Civil.
(D)  Acesso facilitado aos antirretrovirais (ARV) por 

meio do funcionamento e localização adequada 
das Unidades Dispensadoras de Medicamentos.

(E)  Conhecimento e compreensão sobre a 
enfermidade e o tratamento.

QUESTÃO 46
Durante a primeira consulta de puericultura 
do recém-nascido, o enfermeiro, ao examinar 
a pele do RN, notou a presença do sinal de 
arlequim. O que esse achado significa?

(A)  Iatrogenia por uso de coloides ou cristaloides 
em excesso.

(B)  Presença de doença hemolítica perinatal.
(C)  Palidez em um hemicorpo e eritema do lado 

oposto, por alteração vasomotora.
(D)  Indicativo de doença cardiorrespiratória grave.
(E)  Possível trauma no momento do parto.
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QUESTÃO 47
Durante o exame físico do RN pelo enfermeiro 
do serviço de saúde, na avaliação da boca, 
foi observada a presença de macroglossia. 
Qual é o significado desse termo?

(A)  Alteração na coloração do palato.
(B)  Formato irregular da úvula.
(C)  Alteração no formato do freio lingual.
(D)  Crescimento anormal da língua.
(E)  Formato irregular dos lábios superiores.

QUESTÃO 48
O enfermeiro do setor foi chamado para 
avaliar o grau de infecção no pé de um 
paciente diabético. Depois da avaliação, ele 
a classificou como sendo uma infecção leve. 
Sendo assim, o enfermeiro encontrou qual 
situação?

(A)  Úlcera sem exsudato purulento.
(B)  Envolvimento de músculo, tendão, articulação 

ou osso.
(C)  Abscesso de tecidos profundos.
(D)  Celulite ultrapassando 2 cm do bordo da úlcera.
(E)  Infecção limitada à pele ou aos tecidos 

subcutâneos superficiais.

QUESTÃO 49
O enfermeiro, durante uma avaliação no 
pé de um paciente diabético, teve como 
conduta orientar o paciente quanto ao 
uso de hidratante comum após o banho, 
sempre cuidando para poupar os espaços 
interdigitais, a fim de evitar o aparecimento 
de micoses. Essa conduta se refere ao 
quadro de

(A)  xerodermia.
(B)  calosidades.
(C)  mácula.
(D)  exantema.
(E)  edema angioneurótico.

QUESTÃO 50
Um idoso que, após um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), apresenta limitação em sua 
mobilidade e requer auxílio para o banho, 
mas pode ser perfeitamente capaz de decidir 
o horário do seu banho, ainda exerce sua

(A)  independência.
(B)  autonomia.
(C)  isonomia.
(D)  autoridade.
(E)  submissão.
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