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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
____________DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS____________

EDITAL N° 73/2016 - NÍVEL SUPERIOR

ENFERMEIRO
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

VERSÃO A
IN STRUÇÕ ES G ERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e 
Conhecimentos Específicos (20 questões).

II. Verifique se seu nome, número de inscrição e versão de prova estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, 
notifique o fiscal.

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

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

no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. 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.
XII. 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.
XIII.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova! ibfc
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DESTAQUE AQUI
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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, 
govemaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do 
conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da 
humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram- 
me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo 
oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase 
-  um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o 
resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. 
Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão -  
essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção 
observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e 
exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, 
numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os 
santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora 
isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso 
que -  afinal -  encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria 
compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que 
cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela 
qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. 
Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, 
conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me 
trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu 
coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, 
velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo 
o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa 
irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o 
mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado 
digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me 
fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. Autobiografia. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos 
pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo 
proposta, é correto afirmar que:
a) o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à 

ideia de que esse sentimento representa um pré- 
requisito para a obtenção de outras coisas.

b) o conhecimento a que o autor se refere estava voltado 
apenas para objetos concretos e palpáveis do campo 
biológico.

c) o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz 
para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre 
de volta à terra.

d) o autor declara ter se apropriado com profundidade 
do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar 
plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras 
de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a 
passagem transcrita abaixo que NÃO revela um 
exemplo de linguagem figurada.
a) “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, 

governaram-me a vida:” (1°§)
b) “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me 

para aqui e acolá” (1°§)
c) “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” 

(2°§)
d) “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3°§)

IBFC 16-

3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e 
incomum da linguagem na passagem “governaram- 
me a vida:” (1°§). Considerando-se o contexto, a 
construção em questão equivaleria, semanticamente, à 
seguinte reescritura:
a) governaram para mim, a vida.
b) governaram a minha vida
c) eu governava a vida
d) governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor 
sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me 
fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação 
à ideia precedente, um sentido de:
a) condição
b) concessão
c) causa
d) conformidade

5) Em “Com paixão iaual. busquei o conhecimento.” (3°§), 
a expressão destacada cumpre, na oração em que se 
encontra, papel:
a) adjetivo
b) adverbial
c) substantivo
d) verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos 
homens.” (3°§) é composto e, sobre a sua segunda 
oração, é correto afirmar que:
a) estabelece relação de coordenação
b) apresenta um verbo flexionado
c) exerce a função sintática de sujeito
d) encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a 
preposição “por” em função de uma exigência. Trata- 
se de uma exigência de:
a) concordância
b) colocação pronominal
c) regência
d) estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode- 
se perceber que a palavra destacada em “convertem 
numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4°§) 
tem o sentido de algo:
a) cruel
b) exagerado
c) insignificante
d) temido

Texto II



9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da
charge, entende-se que o título “Virtual” é justificado,
sobretudo:
a) pelo fato do adiamento ao convite para jantar feito pela 

mãe.
b) por sugerir que se participa de uma passeata pelo 

computador.
c) pelo fato de o menino estar sentado diante de um 

computador
d) porque a mãe não compartilha da postura técnica do 

filho.

10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge,
é correto afirmar que se trata de um emprego:
a) informal
b) rebuscado
c) figurado
d) técnico

______________CONHECIMENTOS GERAIS______________

11) Considerando a Lei n° 13.331/2001, analise os itens 
abaixo que tratam da saúde ambiental e competências 
da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a 
alternativa correta:
I. A fiscalização das agressões ao meio ambiente que 

tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação 
junto aos órgãos municipais, estaduais e federais 
competentes para controlá-las não compete à direção 
do SUS.

II. A participação na formulação das políticas de 
saneamento básico e ambiental, juntamente com os 
setores específicos compete à direção do SUS.

III. A participação na execução de ações de proteção do 
ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado 
compete à direção do SUS.

a) I, II e III estão corretas
b) Apenas I e III estão corretas
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II está correta

12) Tomando por base a Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta:
a) O sistema único de saúde não será financiado, 

exclusivamente, com recursos do orçamento da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

b) Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, ordenar a formação de recursos humanos 
na área de saúde.

c) As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: descentralização, atendimento integral, 
participação da comunidade e gratuidade.

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

13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a 
seguir, assinale a alternativa correta:
I. Deverão ser criadas comissões permanentes de 

integração entre os serviços de saúde e as instituições 
de ensino profissional e superior

II. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada.

III. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 
empregos poderão exercer suas atividades em mais de 
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) I, II e III estão corretas.

14) O Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta 
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Essa legislação define que para ser instituída, a Região 
de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, 
entre os quais não se inclui:
a) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
b) Estruturas especializadas em reabilitação.
c) Atenção psicossocial.
d) Vigilância em saúde.

15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto 
da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a 
seguir, assinale a alternativa correta:
I. O poder público, as instituições e os empregadores 

propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a 
medida privativa de liberdade.

II. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar condições para a permanência em tempo 
integral de um dos pais ou responsável, nos casos de 
internação de criança e em pelo menos meio período 
nos casos de intenação de adolescente.

III. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente 
àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses 
e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação.

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) I, II e III estão corretas.

16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa correta:
1a: O servidor público não poderá jamais desprezar o 

elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 
decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e 
o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o 
desonesto

2a: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, 
políticos e sociais estabelecidos pela Constituição 
Federal

a) Ambas estão incorretas
b) Ambas estão corretas
c) A 1a sentença é correta e a 2a incorreta
d) A 1a sentença é incorreta e a 2a correta
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17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções 
públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a 
alternativa correta:
I. É hipótese de acumulação constitucionalmente 

autorizada a de dois cargos de professor.
II. É hipótese de acumulação constitucionalmente 

autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas

III. A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego 
ou função pública

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) I, II e III estão corretas.

18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica 
para calcular o preço final de um produto, em que o 
valor original está na célula A1, e que teve um aumento 
de 11%, deverá ser:
a) =A1 +(1/0,11)
b) =A1 *(1 +0,11)
c) =A1+(1*0,11)
d) =A1/(1-0,11)

19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que NÃO 
identifica corretamente um tradicional dispositivo de 
rede de computadores:
a) Neumann
b) Switch
c) Modem
d) Bridge

20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço 
da Internet que estabelece que um site é seguro, 
normalmente usado em sites que exigem transações 
financeiras na Web:
a) htmls:\\
b) http-s:\\
c) https://
d) html-s://

___________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS___________

2 1 )0  técnico de enfermagem foi administrar um 
medicamento ao paciente por meio da sonda 
nasoenteral e observou que a sonda estava obstruída. 
Como era horário de almoço do Enfermeiro e o técnico 
de enfermagem trabalhava na área de enfermagem 
há mais de 25 anos, retirou e colocou outra sonda 
nasoenteral no paciente. Após o procedimento, 
administrou o medicamento e instalou a dieta enteral 
conforme prescrição médica. Logo após o paciente 
apresentou Parada Cardiorrespiratória e o médico que 
prestou o atendimento constatou que a sonda não 
estava no sistema digestivo, o que ocasionou o óbito 
do mesmo. Considerando os aspectos éticos, o técnico 
de enfermagem cometeu:
a) Imprudência.
b) Imperícia.
c) Negligência.
d) Homicídio Doloso.

22) Considerando as intervenções de enfermagem durante 
o procedimento de cateterismo vesical de demora 
masculino, leia as frases abaixo e a seguir assinale a 
alternativa correta.
I. Escolher cateteres de menor calibre (14 Fr e 16 Fr para 

adultos) que permitam boa drenagem urinária.
II. Fazer reeducação vesical, antes da retirada do cateter.
III. Na suspeita de obstrução, não realizar lavagem do 

cateter.
IV. Há indicação de troca de cateter vesical a cada 21 dias 

e quando realizar coleta de amostra para cultura de 
urina.

a) As frases I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas a frase II está correta.
c) Apenas as frases I e III estão corretas.
d) Apenas as frases II e IV estão corretas.

23) 0  médico prescreveu 1.700.000 UI de Penicilina 
Cristalina para ser administrada com 200 mL de Soro 
Fisiológico, por via endovenosa, para correr em 3 
horas. O hospital possui frasco-ampola de Penicilina 
Cristalina de 10.000.000UI. Para realizar a diluição
do medicamento, o Enfermeiro deverá colocar____
de diluente e aspirar_____  para administrar a dose
prescrita. O gotejamento do soro deverá ser de
________ gotas por minuto. Assinale a alternativa que
completa correta e respectivamente as lacunas.
a) 6 mL; 1,7mL;22.
b) 10 mL; 1,7mL;22.
c) 5 mL; 0,85; 66.
d) 8 mL; 3,4 mL; 11.

24) Considerando as diretrizes específicas da Política 
Nacional de Humanização (PNH) na Urgência e 
Emergência, nos pronto-socorros, nos pronto- 
atendimentos e na Assistência Pré-Hospitalar, leia as 
frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. Acolher a demanda por meio de critérios de avaliação 

de risco, garantindo o acesso referenciado aos demais 
níveis de assistência.

II. Existência de Grupos de Trabalho de Humanização 
(GTH) com plano de trabalho definido.

III. Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação 
de intervenções desnecessárias e respeitando as 
diferenças e as necessidades do sujeito.

IV. Garantir agenda extraordinária em função da análise de 
risco e das necessidades do usuário.

a) As frases II e IV estão corretas.
b) As frases I, II, III e IV estão corretas.
c) Apenas a frase III está correta.
d) As frases I e III estão corretas.

25) A vacina adsorvida difteria e tétano adulto (dT) é 
indicada para prevenir o tétano e a difteria. Em paciente 
adulto com idade de 20 anos e 6 meses, com esquema 
de vacina dT completo, é correto afirmar:
a) É necessário administrar uma dose de reforço da vacina 

a cada 10 anos.
b) É necessário administrar três doses da vacina a cada 10 

anos.
c) Não se deve administrar reforço da vacina.
d) Deve-se administrar uma dose de reforço da vacina a 

cada 5 anos.
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26) De acordo com Calendário Nacional de Vacinação,
assinale a alternativa correta.
a) A vacina sarampo, caxumba e rubéola, protege contra 

o sarampo, a caxumba e a rubéola. É indicada para 
vacinação de usuários a partir de 6 meses de idade.

b) A vacina da hepatite A é indicada para a prevençãç 
da infecção causada pelo vírus da hepatite A. É 
recomendada a vacinação de crianças de 15 meses, 
com reforço aos 5 anos de idade.

c) A vacina papilomavírus humano (HPV) é indicada para 
jovens do sexo feminino de 12 a 15 anos de idade, para 
a imunização ativa contra todos os tipos de HPV, a fim de 
prevenir contra câncer do colo do útero, vulvar, vaginal 
e anal, lesões pré-cancerosas ou displásicas, verrugas 
genitais e infecções causadas pelo papilomavírus 
humano.

d) A Vacina meningocócica C (conjugada) (Meningo C) 
está indicada para a prevenção da doença invasiva 
causada pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C em 
crianças, a partir dos 3 meses de idade.

27) Em relação ao sistema nervoso, correlacione as colunas 
abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a seguir 
assinale a alternativa correta.

(1) Sistema Nervoso 
Simpático.
(2) Sistema Nervoso 
Parassimpático.

)Dilatação da pupila.
)Aumento da frequência cardíaca. 
)Aumento do peristaltismo. 
)Relaxamento do esfíncter da uretra. 
)Diminuição da frequência respiratória.

a) 2,2,1,1,1.
b) 1,2,1,2,1.
c) 1,1,2,2,2.
d) 1,1,1,2,2.

28) A terapia por calor é a aplicação local de calor nas 
camadas superficiais da pele por meio de bolsa térmica 
ou compressas úmidas. Uma das finalidades é:
a) Favorecer o processo de cicatrização.
b) Promover anestesia local.
c) Evitar o processo inflamatório.
d) Evitar sangramentos.

29) Um paciente FFG, 52 anos, sexo masculino, internou na 
unidade de internação com diagnóstico confirmado de 
Tuberculose Pulmonar. A equipe de saúde deve adotar 
medidas para:
a) Precauções para transmissão de aerossóis, incluindo o 

uso de máscara N95 para profissionais de saúde.
b) Precauções para transmissão de contato, incluindo uso 

de luvas e avental.
c) Precauções para transmissão de gotículas, incluindo o 

uso de máscara cirúrgica para profissionais de saúde.
d) Precauções-padrão, pois não há risco de transmissão 

aérea da doença.

30) Paciente DSC, 78 anos, sexo feminino, foi admitido na 
Unidade de Emergência com dor torácica. Foi realizado 
eletrocardiograma (ECG) da paciente, conforme figura 
abaixo, que indica:

a) Supradesnivelamento do segmento ST.
b) Infradesnivelamento do segmento ST.
c) Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP).
d) Inversão da Onda T.

31) Considerando o uso da contenção mecânica em 
pacientes psiquiátricos, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
( ) Deve ser prescrita pelo médico ou enfermeiro.
( ) Não é permitida por lei, exceto em casos de tentativa de 

suicídio.
( ) A técnica exige um número suficiente de técnicos, um 

para a cabeça e um para cada um dos membros.
( ) A contenção mecânica quando realizada não deve durar 

mais de 48 horas.
a) F,V,F,V.
b) V,F,V,V.
c) F,F,V,F.
d) V,F,V,F.

32) Considerando a transmissão das doenças sexualmente 
transmissíveis (DST), leia as frases e a seguir assinale 
a alternativa correta.
I. Usar preservativos em todas as relações sexuais (oral, 

anal e vaginal) é o método mais eficaz para a redução 
do risco de transmissão das DST, em especial do vírus 
da Aids (o Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV).

II. A Aids e a Sífilis também podem ser transmitidas da 
mãe infectada, sem tratamento, para o recém-nascido 
durante a gravidez, o parto e a amamentação.

III. As DST são transmitidas, principalmente, por contato 
sexual sem o uso de preservativo com uma pessoa que 
esteja infectada.

IV. Outra forma de infecção pode ocorrer pela transfusão 
de sangue contaminado ou pelo compartilhamento de 
seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas 
injetáveis.

a) Apenas as frases I e II estão corretas.
b) Apenas as frases I e III estão corretas.
c) As frases I, III e IV estão corretas.
d) Apenas as frases II e IV estão corretas.

33) Considerando a assistência de enfermagem da gestante 
com trabalho de parto prematuro (TPP), leia as frases e 
a seguir assinale a alternativa correta.
I. Idade, raça negra e baixo peso materno são considerados 

fatores de risco para desenvolver o trabalho de parto 
prematuro.

II. Na ameaça de TPP, uma das recomendações é o 
repouso em decúbito lateral esquerdo.

III. O objetivo da assistência deve ser antecipação do parto 
para diminuir o risco de sofrimento fetal e mortalidade 
neonatal, administrando ocitocina.

IV. Iniciar esquema com nifedipina, se persistirem as 
contrações ou se ocorrerem modificações cervicais.

a) As frases I, II e IV estão corretas.
b) Apenas as frases I e II estão corretas.
c) Apenas a frase IV está correta.
d) Apenas frases II e III estão corretas.

34) É uma doença causada por um protozoário, exceto a 
descrita na alternativa:
a) Histoplasmose
b) Malária
c) Leishmaniose visceral
d) Tricomoníase

35) De acordo com as Diretrizes da American Heart 
Association, é correto afirmar que a cadeia de 
sobrevivência de Parada Cardiorrespiratória Extra 
Hospitalar (PCREH) para socorristas leigos deve ser 
iniciada a sequência por:
a) Desfibrilação imediata.
b) Vigilância e prevenção.
c) Reanimação Cardiopulmonar imediata de qualidade.
d) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de 

emergência.
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36) Uma gestante, de 16 semanas de gestação, chega ao 
Pronto-Atendimento com sangramento de origem 
intrauterina, com contrações uterinas, sem dilatação 
da cérvice e sem expulsão dos produtos da concepção. 
Esse caso indica:
a) Ameaça de aborto.
b) Aborto Espontâneo Tardio.
c) Aborto provocado.
d) Aborto espontâneo precoce.

37) De acordo com a Resolução n° 7, de 24 de fevereiro 
de 2010, que dispõe sobre os requisitos mínimos para 
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá 
outras providências, o número mínimo de enfermeiros 
assistenciais deve ser:
a) 01 (um) para cada 05 (cinco) leitos ou fração, em cada 

turno.
b) 01 (um) para cada 01 (um) leito ou fração, em cada 

turno.
c) 01 (um) para cada 08 (oito) leitos ou fração, em cada 

turno.
d) 01 (um) para cada 02 (dois) leitos ou fração, em cada 

turno.

38) Foi instalado no paciente, 77 anos, sexo masculino, que 
estava internado na Unidade de Terapia Intensiva, um 
sistema para verificação da pressão sanguínea na veia 
cava superior, próxima ao átrio direito (pressão venosa 
central -  PVC). Considerando o marco zero como valor 
10, ao medir o PVC, houve uma oscilação no ponto 5, 
significando que a PVC desse paciente foi de:
a) 15 (quinze). Esse valor encontrado significa PVC 

alta, podendo indicar que o paciente pode estar 
hiperhidratado.

b) -5 (menos 5). Esse valor encontrado significa PVC baixa, 
podendo refletir que o retorno venoso está inadequado 
devido ao baixo volume circulante.

c) 5 (cinco). Esse valor encontrado significa PVC baixa, 
podendo indicar que o paciente pode estar com 
contratilidade ventricular deficiente.

d) -5(menos cinco). Esse valor encontra-se dentro da 
variação de normalidade, indicando boa perfusão 
periférica.

39) É uma doença que pertence a lista nacional de 
notificação compulsória, com periodicidade de 
notificação imediata (menos de 24 horas).
a) Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV).
b) Leishmaniose Visceral.
c) Doença aguda pelo vírus zika em gestante.
d) Casos de Dengue.

40) Durante o atendimento pré-hospitalar, o veículo 
do serviço médico de urgência (SAMU) deve ser 
posicionado:
a) Atrás do local do acidente, em ângulo de 20 a 30 graus.
b) Em frente ao local do acidente, em ângulo de 90 graus, 

colocando o veículo ao lado do local do acidente.
c) Ao lado esquerdo do acidente, em ângulo de 60 graus.
d) Ao lado direito do acidente, em ângulo de 120 graus.
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