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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.
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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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  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. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Sobre o Decreto de no 94.406, de 8 de junho de 1987, 
que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
que dispõe sobre o exercício da enfermagem, analise 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I. São considerados Enfermeiros: o titular do diploma de 

Enfermeiro conferido por instituição de ensino ou o titular 
do diploma ou certificado de Obstetriz ou de Enfermeira 
Obstétrica, conferidos nos termos da lei.

II. São considerados Enfermeiros: o titular do diploma 
ou certificado de Enfermeira e a titular do diploma ou 
certificado de Enfermeira Obstétrica ou de Obstetriz, ou 
equivalente, conferido por escola estrangeira, segundo 
as respectivas leis, registrado em virtude de acordo 
de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como 
diploma de Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de 
Obstetriz.

III. Ao Enfermeiro incumbe, privativamente, a consulta de 
Enfermagem, desde que no local tenha a presença de 
um médico.

IV. Ao Enfermeiro incumbe, privativamente, cuidados 
diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de 
vida e cuidados de Enfermagem de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas

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

27) Sobre as proibições dos profissionais descritos no 
Código de Ética de Enfermagem, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta, de 
cima para baixo.
(  ) Negar Assistência de Enfermagem em qualquer situação 

que se caracterize como urgência ou emergência.
(  ) Prestar Assistência de Enfermagem sem discriminação 

de qualquer natureza.
(  ) Administrar medicamentos, conhecendo a ação da 

droga, e certificando-se da possibilidade dos riscos.
(  ) Executar ou participar da assistência à saúde sem o 

consentimento da pessoa ou de seu representante 
legal, exceto em iminente risco de morte.

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

28) Sobre os fatores que influenciam a resposta imune 
relacionados ao vacinado, leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta.
I. No primeiro ano de vida, o sistema imunológico ainda 

está em desenvolvimento. Para algumas vacinas, 
devido a sua composição, e necessária a administração 
de um número maior de doses, de acordo com a idade, 
como ocorre com a vacina conjugada pneumocócica 10 
valente, a meningocócica C e a vacina hepatite B.

II. As gestantes devem receber apenas vacinas vivas, para 
que ocorra a passagem dos antígenos vivos atenuados 
para o feto.

III. De maneira geral, não há contraindicação de aplicação 
de vacinas virais atenuadas para as mães que estejam 
amamentando, pois não foram observados eventos 
adversos associados à passagem desses vírus para o 
recém-nascido.

IV. Geralmente, a reação anafilática ocorre na primeira 
vez em que a pessoa entra em contato com um 
imunobiológico. Portanto, as próximas doses não estão 
contraindicadas.

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

29) O Manual de rede de frio apresenta orientações para 
organização dos equipamentos que armazenam 
imunobiológicos. Sobre este assunto, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta, de cima para baixo.
(  ) Identificar o equipamento e sinalizar “USO EXCLUSIVO”, 

de maneira visível.
(  ) Verificar no Manual do usuário a capacidade útil máxima 

do equipamento, entre outras informações relacionadas, 
antes de iniciar o armazenamento dos imunobiológicos.

(  ) Organizar os imunobiológicos nos compartimentos 
internos, diferenciando a distribuição dos produtos 
por tipo ou compartimento, uma vez que as câmaras 
refrigeradas não possuem distribuição uniforme de 
temperatura no seu interior.

(  ) Elaborar “Mapa Ilustrativo” do equipamento, indicando 
os tipos de imunobiológico armazenados por 
compartimento com: nome, lote, validade, quantidade e 
fluxo de entrada/saída.

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

30) Sobre a vacina da Febre Amarela, assinale a alternativa 
correta.
a) Indivíduos a partir de 5 anos de idade que receberam 

uma dose da vacina antes de completar 5 anos de 
idade, administrar duas doses do imunobiológico, com 
intervalo mínimo de 30 dias entre as doses 

b) Administrar 1 dose a partir dos 9 meses de idade. 
Administrar 1 reforço aos 4 anos de idade (intervalo 
mínimo de 30 dias entre as doses) 

c) Indivíduos a partir de 5 anos de idade que nunca foram 
vacinadas ou sem comprovante de vacinação administrar 
apenas 1dose do imunobiológico e considerar vacinado 

d) Indivíduos a partir de 5 anos de idade que receberam 
1 dose da vacina após completar 5 anos de idade, não 
administrar nenhuma dose e considerar vacinado

e) Indivíduos a partir dos 5 anos de idade que receberam 
2 doses da vacina, administrar o reforço 10 anos após a 
administração dessa dose
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31) Em uma consulta de enfermagem, o enfermeiro 
verificou que a data da última menstruação de uma 
gestante foi em 13/09/2016, e utilizando a Regra de 
Naegele, calculou a data provável do parto. Assinale a 
alternativa que contemple essa data provável do parto 
calculada.
a) 27/06/2017
b) 13/06/2017
c) 01/06/2017
d) 06/06/2017
e) 20/06/2017

32) O esquema alimentar para crianças amamentadas, do 
nascimento até completar 6 meses de vida, deve ser 
o aleitamento materno exclusivo em livre demanda. 
Sobre o esquema alimentar dessa criança, a partir dos 
6 meses de vida, assinale a alternativa correta.
a) Ao completar 10 meses, deve-se oferecer para a criança 

durante o dia: leite de vaca e refeição básica da família 
2 vezes ao dia

b) Ao completar 12 meses, deve-se oferecer para a criança 
durante o dia: leite de vaca, papa de fruta 2 vezes ao dia 
e papa salgada 2 vezes ao dia

c) Ao completar 6 meses, deve-se oferecer para a criança 
durante o dia: leite materno por livre demanda, papa de 
fruta, papa salgada, papa de fruta e leite materno

d) Ao completar 6 meses, deve-se oferecer leite materno 
por livre demanda, papa de fruta 1 vez ao dia e refeição 
básica da família 2 vezes ao dia

e) Ao completar 12 meses, deve-se oferecer para a criança 
durante o dia: leite de vaca, papa de fruta apenas 1 vez 
ao dia e papa salgada 2 vezes ao dia

33) Na Hanseníase, a avaliação do grau de incapacidade, 
deve ser realizada, obrigatoriamente, no momento do 
diagnóstico e na alta, e também a cada seis meses no 
tratamento multibacilar (MB). Assinale a alternativa que 
contemple a descrição da classificação de grau UM de 
incapacidade.
a) Lesões tróficas e/ou lesões traumáticas nos pés
b) Nenhum problema com os olhos, mãos e pés devido à 

hanseníase
c) Olhos: lagoftalmo e/ou ectrópio
d) Lesões tróficas e/ou lesões traumáticas nas mãos
e) Diminuição ou perda da sensibilidade nos olhos

34) O Sarampo é RNA vírus pertencente ao gênero 
Morbillivirus, família Paramyxoviridae. Sobre esta 
doença, assinale a alternativa correta.
a) A doença ocorre de forma indireta e é considerada de 

baixa contagiosidade
b) Lactentes, cujas mães já tiveram sarampo ou foram 

vacinadas, possuem imunidade passiva conferida por 
anticorpos transmitidos pela via transplacentária

c) De um modo geral, apenas as crianças são suscetíveis 
ao vírus do sarampo

d) O período de incubação é de geralmente 5 dias, 
podendo variar de 3 a 7 dias, desde a data da exposição 
até o aparecimento da febre, e cerca de 7 dias até o 
início do exantema

e) A imunidade via transplacentária é permanente, 
razão pela qual não causa interferência na resposta à 
vacinação em menores de 12 meses de vida

35) Sobre a transmissão da doença Tuberculose, leia as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I. A tuberculose é uma doença de transmissão aérea: 

ocorre a partir da inalação de aerossóis, produzidos 
pela tosse, espirro ou fala de doentes com tuberculose 
de vias aéreas (tuberculose pulmonar ou laríngea).

II. Somente pessoas com tuberculose ativa transmitem a 
doença.

III. Os casos baculíferos, ou seja, que têm baciloscopia 
de escarro (exame de microscopia que permite a 
visualização de bacilos diretamente no escarro) positivo 
são os principais responsáveis pela manutenção 
da cadeia de transmissão. Durante um ano, numa 
comunidade, uma pessoa com baciloscopia de escarro 
positiva infecta, em geral, de 10 a 15 pessoas.

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

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

36) O vírus chikungunya é originário da África, onde foi 
identificado originalmente na Tanzânia em casos 
humanos febris e em mosquitos Aedes Aegypti. Sobre 
a Febre de Chikungunya, assinale a alternativa correta.
a) Os principais hospedeiros dos arbovírus são humanos 

e primatas não humanos, além de outros vertebrados 
como roedores, pássaros e pequenos mamíferos

b) O período de incubação extrínseco, que ocorre no ser 
humano, é em média de 10 a 14 dias (podendo variar de 
5 a 28 dias)

c) O período de incubação intrínseco, que ocorre no vetor, 
dura em média 20 dias

d) Depois do período de incubação intrínseco, o mosquito 
é capaz de transmitir o vírus a um hospedeiro suscetível, 
como o ser humano. Em seguida, o mosquito permanece 
infectante por apenas 4 semanas

e) O período de viremia no ser humano pode perdurar por 
até 30 dias e, geralmente, inicia-se 10 dias antes da 
apresentação dos sintomas

37) O preparo e aplicação da insulina em pacientes 
diabéticos requer alguns cuidados. Sobre este assunto, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
(  ) O frasco de insulina deve ser rolado gentilmente entre 

as mãos para misturá-la, antes de aspirar seu conteúdo.
(  ) Em caso de combinação de dois tipos de insulina, 

aspirar antes a insulina de ação curta (regular) para 
que o frasco não se contamine com a insulina de ação 
intermediária (NPH).

(  ) Deve-se sempre limpar o local de aplicação com álcool.
(  ) O local deve ser pinçado levemente entre dois dedos 

e a agulha deve ser introduzida completamente, em 
ângulo de 90 graus.

a) V, F, V, V
b) V, V, F, V
c) V, V, V, V
d) V, F, F, V
e) F, V, V, F
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38) Para executar o Processo de Enfermagem devem 
ser realizados alguns registros formais. Sobre este 
assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, 

família ou coletividade humana em um dado momento 
do processo saúde e doença.

II. Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas 
da pessoa, família ou coletividade humana em um dado 
momento do processo saúde e doença.

III. As ações ou intervenções de enfermagem realizadas 
face aos diagnósticos de enfermagem identificados.

IV. Os resultados alcançados como consequência das 
ações ou intervenções de enfermagem realizadas.

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

39) Sobre a fase da qualificação dos componentes para 
operacionalização da Rede de Atenção às Urgências, 
assinale a alternativa correta.
a) A qualificação dos Componentes da Rede de Atenção 

às Urgências vai elaborar os Planos de Ação Municipais 
dos Municípios integrantes da Comissão Intergestores 
Regional (CIR), em consonância com o Plano de Ação 
Regional

b) A qualificação dos Componentes da Rede de Atenção 
às Urgências será concedida pelo Ministério da Saúde 
aos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), após a 
etapa de Certificação da Rede de Atenção às Urgências, 
com avaliação periódica

c) A qualificação dos Componentes da Rede de Atenção 
às Urgências definirá as metas a serem cumpridas, 
cronograma de implantação, mecanismos de regulação, 
monitoramento e avaliação, o estabelecimento de 
responsabilidades e o aporte de recursos pela União, 
Estado, Distrito Federal e Municípios envolvidos

d) A qualificação dos Componentes da Rede de Atenção 
às Urgências é responsável pela aprovação do Plano 
de Ação Regional na Comissão Intergestores Regional 
(CIR)

e) A qualificação dos Componentes da Rede de Atenção 
às Urgências será definida na portaria específica 
de cada um dos Componentes, onde constarão as 
responsabilidades que deverão ser cumpridas e as 
ações que serão desenvolvidas

40) Segundo a Portaria número 529, de 01/04/2013, 
que institui o Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP), adota como definição de __________, 
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. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Acidente
b) Segurança do paciente
c) Dano
d) Gestão de risco
e) Evento adverso

41) A sondagem gastrointestinal (GI) é a inserção de uma 
sonda no estômago, duodeno ou intestino. Sobre as 
funções da sondagem GI, leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta.
I. Somente a remoção de líquido na cavidade GI.
II. Lavar o estômago e remover as substâncias tóxicas 

ingeridas.
III. Diagnosticar a motilidade GI e outras disfunções.
IV. Administrar medicamentos e alimentos.

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

42) Sobre a osteomielite, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) A osteomielite é uma infecção do osso, que se torna 

infectado por uma extensão da infecção dos tecidos 
moles, como por exemplo úlcera vascular. 

(  ) Uma das causas da osteomielite é a contaminação 
óssea direta a partir da cirurgia óssea, fratura exposta 
ou lesão traumática.

(  ) A osteomielite não ocorre por disseminação 
hematogênica.

(  ) Os pacientes que se encontram em alto risco de 
osteomielite incluem apenas os mal nutridos ou obesos.

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

43) O anestesista dispõe de várias técnicas anestésicas. 
Sobre a anestesia geral, leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta.
I. Todas as drogas analgésicas causarão em um grau 

mais ou menos importante, os efeitos secundários da 
morfina, que são: depressão respiratória, sedação, 
náuseas e vômitos.

II. A narcose pode ser obtida por duas vias de administração 
diferentes, que podem ser associadas: inalação ou 
intravenosa.

III. Certas intervenções exigem um relaxamento muscular 
completo ou uma imobilidade perfeita e para obtê-
la, o anestesista dispõe de um grande número de 
miorrelaxantes ou curares.

IV. O único analgésico que pode ser utilizado atualmente 
durante uma anestesia geral é o fentanil.

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

44) Sobre as cirurgias do ânus, assinale a alternativa 
correta.
a) Para a cirurgia de hemorroidas, o paciente deve estar em 

posição de perineostomia, as nádegas ultrapassando o 
plano da mesa

b) Na cirurgia de hemorroidas, uma pinça Kelly reta é 
colocada em cada hemorroida de modo a coloca-la de 
volta no reto

c) Para a cirurgias de fistulas anais, o paciente deve estar 
em posição de Sims

d) Alguns tumores pediculados, mas igualmente os 
sésseis, não podem ser removidos por via baixa

e) Para realizar exérese dos tumores benignos do reto por 
via baixa, o paciente deve ser colocado em posição de 
Fowler
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45) Muitos são os materiais usados em Centros Cirúrgicos. 
Assinale a alternativa que contemple o nome da pinça 
mostrada na figura abaixo.

a) Pinça Bergeret
b) Pinça Kelly Curva
c) Pinça de Farabeuf
d) Pinça Debakey
e) Pinça Kocher Reta

46) Sobre administração de medicamentos em via 
subcutânea (SC), assinale a alternativa correta.
a) O volume indicado para essa via é de 0,5 ml até 3,0 ml
b) Essa via deve ser usada quando o paciente tem doença 

vascular oclusiva
c) É uma via utilizada com frequência na aplicação de 

medicamentos em tratamento de longa duração, 
em pós-operatórios, e na profilaxia de ocorrências 
vasculares obstrutivas

d) Essa via é empregada, sobretudo para fins diagnósticos, 
quando se testam alergias ou reação para tuberculose

e) Essa via resulta em pouca absorção sistêmica e produz 
efeito principalmente local

47) Foi prescrito 500ml de Soro Glicosado (SG) a 10% para 
correr de 8 em 8 horas. Temos disponível 500ml de SG 
a 5% e ampolas de 20ml de glicose a 50%. Devem ser 
acrescentados ______ml de glicose a 50% no frasco de 
SG a 5% para transformá-lo em SG a 10% e o número 
de gotas deve ser ________________ para correr o 
medicamento em 8 horas. Assinale a alternativa que 
completa correta e respectivamente as lacunas.
a) 25; 20 gts/minuto
b) 40; 23 gts/minuto
c) 55; 21 gts/minuto
d) 10; 20 gts/minuto
e) 60; 22 gts/minuto

48) Sobre pressão arterial, assinale a alternativa correta.
a) Ingestão de alimentos, exercícios, dor e emoções como 

medo, ansiedade, raiva e estresse aumentam a pressão 
arterial 

b) A pressão sistólica representa o grau de resistência 
periférica

c) A pressão diastólica representa a intensidade da 
contração ventricular

d) A pressão arterial depende da resistência vascular 
periférica determinada pelas proteínas do sangue

e) A pressão arterial geralmente é mais alta durante o 
sono e com o decorrer do dia pode haver uma ligeira 
diminuição

49) Assinale a alternativa que contemple um exemplo de 
fator que favorece o apetite.
a) Condições patológicas
b) Conforto físico
c) Hipertermia
d) Fraqueza
e) Dor

50) Uma lesão de surgimento previsível, de origem 
não traumática, que apresenta um tempo maior 
para cicatrização, com maior risco para infecção e 
complicações, recebe a denominação de ____________, 
segundo a classificação de feridas. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Superficial
b) Aguda
c) Profunda
d) Crônica
e) Potencialmente contaminada



IBFC_63


