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0  INSTRUÇÕES
1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas e na 

Versão Definitiva da Discursiva. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto 
a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. 
Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência, comunique 
ao fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Discursiva. 
Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para transcrição da Versão 
Definitiva da Discursiva e para o preenchimento da Folha de Respostas, que 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 e a 
transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato 
estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação, não podendo, no 
entanto, levar o caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. 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 e a Versão Definitiva 
da Discursiva, devidamente preenchidas e assinadas. O candidato poderá levar consigo o Caderno de 
Questões somente se aguardar em sala até o término do 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 a 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.

I N S T I T U T Oaocp Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - Ado Código Penal

http://www.institutoaocp.org.br
http://www.institutoaocp.org.br


IN S T R U Ç Õ E S  DA PROVA D IS C U R S IV A

A prova discursiva será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
1. Atendimento ao tema proposto na questão;
2. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria;
3. Clareza de argumentação;
4. Utilização adequada da Língua Portuguesa.

O candidato terá sua prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a. não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b. manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital;
c. apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d. redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
e. não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco;
f. apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro 

nome qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).

• O candidato disporá de, no mínimo, 10 (dez) linhas e, no máximo, 15 (quinze) linhas para elaborar 
a resposta da questão, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto 
que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 15 (quinze) linhas permitida 
para a elaboração de seu texto.

• A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta 
esferográfica transparente de tinta azul ou preta.

D IS C U R S IV A  - R A SC U N H O

1. O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, em todos 
os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem e 
organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes. Diante dessa 
informação, cite as cinco etapas desse processo e descreva resumidamente cada uma delas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I
BITCOIN -  Uma moeda simples que está criando milionários pelo mundo.

O Bitcoin, uma criptomoeda, tem ficado cada vez mais popular. É crescente o número de pessoas que 
querem saber como investir na moeda digital, se bitcoin é seguro e se é um bom investimento.

Muitos países olham para a moeda com interesse. O Japão já reconhece o bitcoin como forma 
de pagamento em diversos estabelecimentos, alguns países da África e Europa Oriental lideram as 
pesquisas sobre a criptomoeda. Há banco mundial que aceita depósitos em bitcoin e não faltam casos de 
pessoas que enriqueceram com o bitcoin. Um deles é Erik Finman, um dos primeiros a investir na moeda. 
Hoje, Erik tem 403 bitcoins a preços atuais perto de 4.400 dólares, o que lhe confere a fortuna de 1,8 
milhões de dólares, aproximadamente 5,7 milhões de reais. Nada mal para um garoto de 18 anos. Erik 
fez a primeira compra em 2011, quando adquiriu 83 moedas pelo valor de 12 dólares cada uma. Com a 
valorização, em 2013, o rapaz já tinha acumulado 100 mil dólares.

E se você tivesse feito o mesmo?
Naquela época, o dólar estava bem mais barato no Brasil, fechou 2011 na casa dos R$1,85. Você teria 

investido R$ 1.842,60 para comprar as 83 moedas. Se tivesse simplesmente feito isso e não comprado 
mais nenhum bitcoin, você teria hoje mais de R$1.100.000,00.

(...)
O que é Bitcoin?
O bitcoin é uma moeda digital usada para transações comerciais. Com ela, compram-se produtos ou 

serviços, assim como fazemos com o real, o dólar, o euro ou qualquer outro dinheiro. A grande diferença 
é que ela não existe fisicamente, não é uma nota com o rosto de um presidente ou um animal da nossa 
fauna. O bitcoin é um código, foi criado pelo misterioso Satoshi Nakamoto, que alega ser um japonês que 
já ultrapassou os 40 anos.

A criptomoeda é descentralizada, ou seja, não existe um servidor único ou local físico onde são criadas 
todas as moedas. Dessa forma, qualquer um pode acessar a rede de computadores e minerar um bitcoin.

Texto adaptado de http://blog.procureacherevista.coiri.br/bitcoin-a-moeda-que-esta-criando-iiiilionarios-pelo-mundo/.

Texto II

Fonte: https://vidadeprogramador.com.br/2017/12/29/loucura-esse-bitcoin-ne/
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1. Considere os Textos I e II e assinale a 
alternativa correta sobre o que se afirma.

(A) Os textos tratam da atual situação 
econômica mundial, especificamente sobre 
a valorização da moeda virtual bitcoin.

(B) Os textos tratam da importância de 
serem feitos investimentos em bitcoins no 
momento correto. O Texto I indica que 2011 
foi o melhor ano para isso, como fez Erik 
Finman. O Texto II também sinaliza que 
“uns anos” atrás foi a melhor época para 
tal investimento, como aponta o primeiro 
quadrinho.

(C) O bitcoin não é uma moeda física; no 
entanto, já está substituindo o real, o dólar 
e o euro em transações comerciais.

(D) É possível qualquer pessoa investir em 
bitcoins por meio de acesso à rede de 
computador. No segundo quadrinho, o 
programador entendeu que o assunto entre 
os outros dois personagens era sobre esse 
investimento.

2. Assinale a alternativa correta sobre o 
predomínio da tipologia textual em cada 
texto.

(A) Os dois textos são constituídos de diálogo. 
Isso se percebe no Texto I por meio do uso 
da 2a pessoa (pronome você). No Texto II, 
há trocas de turno entre os interlocutores, 
indicadas nas imagens.

(B) A tipologia que predomina no Texto II é a 
expositiva, uma vez que a maior fala está 
no primeiro quadrinho, onde o personagem 
expressa um desejo.

(C) A tipologia predominante no Texto I é a 
narrativa, pois, como sugere o título -  
BITCOIN -  Uma moeda simples que está 
criando milionários pelo mundo -, o texto 
relata a história do milionário Erik Finman.

(D) A tipologia predominante no Texto I é a 
expositiva, pois o autor explana várias 
informações sobre bitcoins.

3. Existe entre os Textos I e II uma variação 
na linguagem, variação linguística. Sobre 
esse assunto, assinale a alternativa 
correta.

(A) Existe uma diferença de formalidade entre 
os textos. No caso, a variação se deu 
em função do contexto comunicativo, é, 
portanto, denominada variação diafásica.

(B) Com o passar do tempo, a linguagem muda, 
sofre transformações. No caso, a variação 
regional é visível no Texto II, em que os 
personagens utilizam redução de palavras,

gíria e outros fenômenos que passaram a 
acontecer na atualidade, como o uso do “a 
gente” no lugar do pronome “nós”.

(C) No Texto II, como no Texto I, predominam as 
características típicas de língua falada (cara, 
ia voltar, né, a gente, tá, pior...). Apesar de 
serem gêneros textuais diferentes, não 
existe a variação diamésica.

(D) Avariação entre os textos é regional, ou seja, 
diatópica. A variação linguística utilizada no 
Texto II é típica da região sul do Brasil.

4. O termo em destaque em “É crescente 
o número de pessoas aue querem saber 
como investir na moeda digital, se bitcoin 
é seguro e se é um bom investimento” 
NÃO exerce a mesma função do termo 
em destaque na alternativa:

(A) “Há banco mundial gue aceita depósitos em 
bitcoin.”

(B) “E não faltam casos de pessoas que 
enriqueceram com o bitcoin.”

(C) “A grande diferença é que ela não existe 
fisicamente, não é uma nota com o rosto de 
um presidente ou um animal da nossa 
fauna.”

(D) “Ele foi criado pelo misterioso Satoshi 
Nakamoto, gue alega ser um japonês que já 
ultrapassou os 40 anos.”

5. Em “É crescente o número de pessoas 
que querem saber como investir na 
moeda digital, se bitcoin é seguro e se 
é um bom investimento.”, considere 
os termos em destaque e assinale a 
alternativa correta quanto ao que se 
afirma.

(A) Em “se bitcoin é seguro”, o termo em 
destaque encontra-se em posição 
inadequada, ou seja, deveria se apresentar 
logo após ao termo bitcoin.

(B) Em “se bitcoin é seguro”, o termo em 
destaque indica índice de indeterminação 
do sujeito.

(C) Os termos em destaque exercem a mesma 
função no excerto apresentado.

(D) Em “se é um bom investimento”, o termo 
em destaque exerce função de pronome 
apassivador.

6. Assinale a alternativa em que o advérbio 
em destaque não incide sobre outro 
advérbio ou sobre um termo próximo de 
outra classe gramatical e tem, portanto, 
maior mobilidade na sentença.
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(A)

(B)

(C)

(D)

7.

(A)
(B)
(C)
(D)

8.

O Bitcoin, uma criptomoeda, tem ficado 
cada vez mais popular.
Se tivesse simplesmente, feito isso e não 
comprado mais nenhum bitcoin, você teria 
hoje mais de R$1.100.000,00.
Hoje, Erik tem 403 bitcoins a preços atuais 
perto de 4.400 dólares.
E não faltam casos de pessoas que 
enriqueceram com o bitcoin.

A oração subordinada adverbial em
destaque em “Se tivesse simplesmente
feito isso e não comprado mais
nenhum bitcoin. você teria hoje mais
de R$1.100.000,00.” estabelece com a
oração principal relação de
tempo.
causa.
condição.
concessão.

Analise as assertivas e assinale 
alternativa que aponta a(s) correta(s).

a

I. No fragmento “O Bitcoin, uma
criptomoeda, tem ficado cada vez mais 
popular.”, as vírgulas se justificam por 
isolarem o aposto.

II. Em “Ele foi criado pelo misterioso 
Satoshi Nakamoto, que alega ser um 
japonês que já ultrapassou os 40 anos.”, 
a vírgula restringe o antecedente.

III. Em casos como no excerto “Naquela 
época, o dólar estava bem mais barato 
no Brasil...”, a vírgula se justifica por 
separar adjunto adverbial de tempo.

(A) Apenas I.
(B) Apenas I e III.
(C) Apenas II e III.
(D) I, lie  III.

9.

(A)
(B)
(C)
(D)

Assinale a alternativa em que as duas 
palavras recebem acento gráfico devido 
à mesma regra de acentuação.
Milionários/países.
África/código.
Depósitos/dólar.
Japonês/já.

10. Assinale a alternativa em que todas as 
palavras apresentam dígrafos.

(A) Crescente -  investir -  interesse.
(B) Estabelecimento -  naquela -  misterioso.
(C) Dinheiro -  criada -  naquela.
(D) Crescente -  estabelecimento -  misterioso.

MATEMATICA

11. Considere que hoje seja uma segunda- 
feira e que um viajante alugou um carro 
em uma concessionária de automóveis, 
sendo que ficou acordado que o carro 
deverá ser devolvido daqui a 30 dias. 
Assim, o dia da devolução do carro 
acontecerá em uma

(A) segunda-feira.
(B) terça-feira.
(C) quarta-feira.
(D) quinta-feira.

12. Para ir e voltar do trabal ho, Augusto gasta 
R$ 525,00 com passagens de ônibus, em 
um trimestre. Nessas condições, em um 
ano e meio, a quantia que Augusto irá 
gastar com passagens de ônibus será 
igual a

(A) R$2.100,00.
(B) R$ 2.625,00.
(C) R$ 3.000,00.
(D) R$3.150,00.

13. Considere os conjuntos:

(B)

Dessa forma, é correto afirmar que
(A) M c  N.

M n p  = N.

(C) P =i M.

(D) M = NVP.

14. Em uma determinada cidade, constatou- 
se que um em cada oito habitantes 
está contaminado com uma doença 
transmitida por um mosquito. Sabendo 
que essa cidade possui dezenove mil 
habitantes, então o número de habitantes 
contaminados por essa doença, nessa 
cidade, será igual a

(A) 3.800.
(B) 3.200.
(C) 2.375.
(D) 1.900.
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15. Uma imobiliária comprou um terreno por 
R$ 1.500.000,00. Em seguida, vendeu 
esse mesmo terreno, obtendo um lucro 
de R$ 360.000,00. A taxa percentual de 
lucro obtida na venda desse imóvel foi
de

(A) 20%
(B) 24%
(C) 30%
(D) 34%

INFORMÁTICA

16. Em relação aos navegadores Internet 
Explorer e EDGE do sistema operacional 
Windows, qual é o mecanismo de busca 
comumente utilizado como padrão por 
esses softwares?

(A) Google
(B) Yahoo!
(C) Cadê
(D) Bing

17. A navegação anônima proporcionada 
pelos navegadores atuais permite 
navegar sem registrar as páginas 
acessadas. Em relação a esse recurso, 
assinale a alternativa correta.

(A) Navegação anônima não armazena 
cookies.

(B) Navegação anônima armazena 
cookies.

(C) Navegação anônima é 100% indetectável.
(D) Navegação anônima só pode ser executa 

em uma “aba” de cada vez.

18. Adware é um tipo de malware responsável
(A) pelo roubo de credenciais.
(B) pelo sequestro de clicks e propagandas.
(C) pelo sequestro de dados.
(D) pela varredura de redes.

19. Qual é o nome da menor unidade de dado 
em um sistema computacional?

(A) Byte.
(B) Arquivo.
(C) Bit.
(D) ASCII.

20. Um dos itens mais importantes é a 
autenticidade, na qual o transmissor 
confirma sua identidade para o receptor, 
assinando digitalmente o documento 
que vai ser transmitido. A respeito da 
assinatura digital, assinale a alternativa 
correta.

(A) Para se confeccionar uma assinatura 
digital, é necessário executar um algoritmo 
de hash sobre a mensagem e, após isso, 
criptografar o resumo obtido com a chave 
privada.

(B) Para se confeccionar uma assinatura digital, 
é necessário executar somente o algoritmo 
de hash.

(C) Para se confeccionar uma assinatura digital, 
é necessário criptografar um documento 
com a chave simétrica.

(D) Para se confeccionar uma assinatura digital 
é necessário executar um algoritmo de hash 
sobre a mensagem e, após isso, criptografar 
o resumo obtido com a chave pública.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Resolução - RDC n° 15, de 15 de março 
de 2012, dispõe sobre requisitos de 
boas práticas para o processamento de 
produtos para saúde. Para efeito desse 
regulamento técnico, como se definem 
produtos para saúde semicríticos?

(A) São produtos para a saúde utilizados em 
procedimentos invasivos com penetração 
de pele e mucosas adjacentes, tecidos 
subepteliais e sistema vascular.

(B) São produtos que entram em contato com 
pele não íntegra ou mucosas íntegras 
colonizadas.

(C) São produtos que entram em contato com 
pele íntegra ou não entram em contato com 
o paciente.

(D) Incluem todos os produtos para saúde que 
estejam diretamente conectados com os 
sistemas vascular e urinário.

22. Sobre o processamento de produtos 
para saúde, a Resolução - RDC n° 15, de 
15 de março de 2012 estabelece que

(A) produtos para saúde classificados como 
críticos devem ser submetidos ao processo 
de esterilização, após a limpeza e demais 
etapas do processo.

(B) produtos para saúde classificados como 
semicríticos devem ser submetidos ao 
processo de desinfecção de nível baixo, 
após a limpeza.

(C) produtos para saúde semicríticos utilizados 
na assistência ventilatória e inaloterapia 
devem ser submetidos à desinfecção por 
métodos de imersão química líquida com a 
utilização de saneantes à base de aldeídos.
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(D) produtos para saúde classificados como não 
críticos devem ser submetidos ao processo 
de esterilização.

23. O Enfermeiro exerce todas as 
atividades de enfermagem, cabendo-lhe 
privativamente

(A) observar, reconhecer e descrever sinais e 
sintomas.

(B) executar ações de tratamento simples.
(C) prestar cuidados de higiene e conforto ao 

paciente.
(D) dirigir o órgão de enfermagem integrante 

da estrutura básica da instituição de 
saúde e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem.

24. Segundo o novo código de ética 
dos profissionais de enfermagem, 
as infrações que provoquem perigo 
de morte, debilidade permanente de 
membro, sentido ou função, dano 
moral irremediável na pessoa ou 
ainda as que causem danos mentais, 
morais, patrimoniais ou financeiros são 
consideradas como

(A) infração leve.
(B) infração moderada.
(C) infração grave.
(D) infração gravíssima.

25. “Sempre que o profissional propuser 
um tratamento a um paciente, ele deverá 
reconhecer a dignidade do paciente e 
considerá-lo em sua totalidade, visando 
oferecer o melhor tratamento, tanto no 
que diz respeito à técnica quanto no 
que se refere ao reconhecimento das 
necessidades físicas, psicológicas ou 
sociais”. Essa frase refere-se a qual 
princípio da bioética?

(A) Beneficência/não maleficência.
(B) Autonomia.
(C) Justiça.
(D) Prudência.

26. Sobre as relações com a pessoa, família 
e coletividade, assinale a alternativa que 
indica os direitos do profissional segundo 
o código de ética dos profissionais de 
enfermagem.

(A) Recusar-se a executar atividades que 
não sejam de sua competência técnica, 
científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, à 
família e à coletividade.

(B) Executar ou participar de todo tipo de 
assistência à saúde sem o consentimento 
da pessoa ou de seu representante 
legal.

(C) Promover a eutanásia ou participar de 
prática destinada a antecipar a morte do 
cliente.

(D) Registrar informações parciais e inverídicas 
sobre a assistência prestada.

27. Sobre a Certidão de Responsabilidade 
Técnica (CRT), é correto afirmar que

(A) é um documento emitido pelo COFEN, pelo 
qual se materializa o ato administrativo 
de concessão de Anotação de 
Responsabilidade Técnica pelo Serviço de 
Enfermagem.

(B) é um ato administrativo decorrente do 
poder de polícia vinculado ao COFEN, na 
qualidade de órgão fiscalizador do exercício 
profissional.

(C) toda empresa/instituição na qual houver 
serviços/ensino de Enfermagem deve 
apresentar CRT, devendo esta ser afixada 
em suas dependências, em local visível ao 
público.

(D) fica estabelecido o limite máximo de 04 
(quatro) concessões de ART por enfermeiro, 
mesmo que haja coincidência de horário de 
suas atividades como Responsável Técnico.

28. Constitui(em)-se diretriz(es) da Rede de 
Atenção às Urgências

(A) ampliação do acesso e acolhimento aos 
casos crônicos demandados aos serviços 
de saúde em todos os pontos de atenção.

(B) garantia da universalidade, equidade e 
integralidade no atendimento às urgências 
clínicas, cirúrgicas, gineco-obstétricas, 
psiquiátricas, pediátricas, exceto as 
relacionadas a causas externas.

(C) regionalização do atendimento às urgências 
com articulação das diversas redes de 
atenção e acesso regulado aos serviços de 
saúde.

(D) humanização da atenção, garantindo 
efetivação de um modelo centrado no 
profissional e baseado nas necessidades 
de saúde da comunidade.
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29. Segundo a Portaria n° 1.600, de 7 de julho 
de 2011, os componentes a seguir fazem 
parte da Rede de Atenção às Urgências, 
EXCETO

(A) Serviço Hospitalar.
(B) Atenção Domiciliar.
(C) Força Nacional de Saúde do SUS.
(D) Participação e Controle Social dos usuários 

sobre os serviços.

30. Sobre acolhimento, é correto afirmar que
(A) para o acolhimento adequado, exigem-se 

agendamento e local adequado.
(B) pode ser realizado somente por médicos e 

enfermeiros.
(C) pode ser realizado somente por profissionais 

da enfermagem.
(D) não pressupõe hora ou profissional 

específico.

31. A orientação da ambiência na urgência, 
articulada à diretriz do acolhimento, 
favorece a organização dos espaços 
de trabalho e clareza no atendimento. 
A composição espacial sugerida pelo 
MS é composta por eixos e áreas que 
evidenciam os níveis de risco dos 
pacientes. Sobre essa composição, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A) Eixo Vermelho: está relacionado à clínica do 
paciente não grave, sem riscos de morte.

(B) Área Amarela: composta por uma 
sala de retaguarda para pacientes já 
estabilizados, porém que ainda requerem 
cuidados especiais (pacientes críticos ou 
semicríticos).

(C) Área Vermelha: é nessa área que está a sala 
de emergência, para atendimento imediato 
dos pacientes com risco de morte, e a sala 
de procedimentos especiais invasivos.

(D) Área Verde: composta pelas salas de 
observação, que devem ser divididas por 
sexo (feminino e masculino) e idade (crianças 
e adultos), a depender da demanda.

32. Um recém-nascido, sexo masculino, 
estatura 48 cm, peso 3.800 kg, segundo 
calendário nacional de vacinas do 
ministério da saúde, deve ser imunizado 
com a(s) seguinte(s) vacina(s):

(A) BCG.
(B) Hepatite B.
(C) BCG e hepatite B.
(D) BCG, Penta/DTP e pneumocócica 10V.

33. Menino de 13 anos é levado à unidade 
de saúde por sua mãe, que questiona o 
enfermeiro sobre a disponibilização da 
vacina HPV. Qual é a informação que o 
profissional deve oferecer segundo o 
calendário nacional de vacinação de 
2018?

(A) A vacina HPV está disponível para meninos 
de 9 a 12 anos incompletos.

(B) A vacina está disponível para meninos de 
11 a 14 anos.

(C) A vacina está disponível apenas para 
meninas de 9 a 14 anos.

(D) A vacina está disponível apenas para 
mulheres acima de 26 anos.

34. Gestante, 25 anos e com 21 semanas de 
gestação, recebe orientações durante 
a consulta de pré-natal sobre a vacina 
dTpa. Segundo calendário vacinai do 
ministério da saúde (2018), é correto 
afirmar que

(A) deve ser administrada 1 dose da vacina 
dTpa a cada gestação a partir da 20a 
semana de gestação.

(B) deve ser administrada 1 dose da vacina 
dTpa somente na primeira gestação a partir 
da 12a semana de gestação.

(C) a vacina dTpa não deve ser administrada 
em gestantes.

(D) deve ser administrada 1 dose da vacina 
dTpa somente a partir da 2a semana de 
puerpério.

35. Durante a consulta de pré-natal, gestante 
com 5 semanas de gestação queixa-se de 
sialorreia. Nesse caso, é correto afirmar 
que

(A) o(a) enfermeiro(a) deve explicar que é uma 
queixa incomum no início da gestação, 
e encaminhar para consulta médica com 
urgência.

(B) o(a) enfermeiro(a) deve explicar que é uma 
queixa comum no início da gestação e que 
a dieta deve ser semelhante à indicada 
para náuseas e vômitos. Orientar também a 
cuspir a saliva e tomar líquidos com menor 
frequência e quantidade.

(C) o(a) enfermeiro(a) deve explicar que é uma 
queixa comum no início da gestação e que 
a dieta deve ser semelhante à indicada para 
náuseas e vômitos. Orientar a gestante 
a deglutir a saliva e tomar líquidos em 
abundância.

(D) o(a) enfermeiro(a) deve explicar que é uma 
queixa incomum no início da gestação e 
orientar a gestante a cuspir a saliva.
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36. Gestante, 35 semanas de gestação 
apresenta clinicamente altura uterina 
superior àquela esperada para a idade 
gestacional estimada, associada à 
diminuição da movimentação fetal e 
dificuldade de palpar partes fetais e na 
ausculta. 0(a) enfermeiro(a) suspeita 
que a gestante está apresentando sinais 
de alterações do líquido amniótico. 
Nesse caso, é correto afirmar que tais 
características se referem

(A) ao polidrâmnio.
(B) ao oligodrâmnio.
(C) à rotura prematura das membranas

ovu lares.
(D) à amniorrexe prematura.

37. Durante exame especular, mulher de
25 anos apresenta secreção vaginal
amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida, 
edema de vulva, colo com petéquias e 
em “framboesa”. Relata prurido intenso 
e dispareunia. Clinicamente, a causa 
dessa secreção pode estar associada 
ao/à

(A) Mucorreia.
(B) Trichomonas vaginalis.
(C) Gardnerella vaginalis.
(D) Candida albicans.

38. Mãe leva seu filho de 1 mês à 
puericultura. Após anamnese e exame 
físico, o(a) enfermeiro(a) realiza algumas 
orientações, dentre estas, sobre o risco 
de morte súbita. Considerando esse 
assunto, assinale a alternativa que indica 
a posição adequada para o lactente 
dormir.

(A) Posição supina.
(B) Decúbito ventral.
(C) Decúbito lateral.
(D) Posição de Trendelemburg.

39. O teste do pezinho, para triagem neonatal, 
deverá ser realizado, preferencialmente,

(A) na primeira hora de vida.
(B) entre o 3o e o 7o dia de vida.
(C) após 30 dias de vida.
(D) no primeiro minuto de vida.

40.

(A)
(B)
(C)
(D)

Ao ministrar uma palestra sobre um tipo de 
hepatite, o(a) enfermeiro(a) afirma que: “A 
hepatite é uma infecção de transmissão 
parenteral, predominantemente, pela 
via sexual. A transmissão vertical 
também pode ocorrer e ocasiona uma 
evolução desfavorável, com maior 
chance de cronificação. Profere que 
parte das pessoas infectadas tornam- 
se portadoras crônicas e alguns que 
apresentam replicação do vírus evoluem 
para doença hepática avançada. 
Pronuncia que essa infecção também 
é condição para o desenvolvimento da 
hepatite causada pelo vírus Delta”. Ao 
final da palestra, recomenda a vacinação 
contra essa hepatite para todas as 
pessoas, independentemente da idade 
e/ou condições de vulnerabilidade. Com 
base nesse texto, assinale o tipo de 
hepatite a que o profissional se refere. 
Hepatite A.
Hepatite B.
Hepatite C.
Hepatite E.

41. Homem, 38 anos e sexualmente ativo, 
relata múltiplas parceiras. Apresenta 
processo infeccioso e inflamatório 
na mucosa uretral com presença de 
corrimento mucopurulento e disúria. 
Diante desse caso, suspeita-se que a 
causa principal dos sintomas é

(A) Trichomonas vaginalis -  Tricomoníase.
(B) Candida Albicans -  Candidíase.
(C) T pallidum -  sífilis primária e secundária.
(D) N. gonorrhoeae -  uretrite gonocócica.
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42. Homem, 62 anos, apresenta diagnóstico 
confirmado para hanseníase. Durante 
anamnese e exame físico, o(a) 
enfermeiro(a) constata sinais e sintomas. 
Dentre os achados relacionados a seguir, 
assinale a alternativa correta de acordo 
com essa patologia.

(A) Manchas acinzentadas em qualquer parte 
do corpo, com perda ou alteração de 
sensibilidade térmica, tátil e à dor, que podem 
estar principalmente nas extremidades das 
mãos.

(B) Área de pele com excesso de umidade e 
suor, com excesso de pelos, especialmente 
nas sobrancelhas, e sensação de 
formigamento.

(C) Dor e sensação de choque, fisgadas e 
agulhadas ao longo dos nervos dos braços 
e das pernas, edema de mãos e pés, 
diminuição da força dos músculos das 
mãos, pés e face devido à inflamação de 
nervos, que nesses casos podem estar 
engrossados e doloridos.

(D) Úlceras de pernas e pés, nódulos no 
corpo -  em alguns casos, avermelhados e 
dolorosos -, hipotermia, edemas e dor nas 
juntas, entupimento, sangramento, ferida e 
umidade em excesso no nariz e nos olhos.

43. Sobre a tuberculose, é correto afirmar 
que

(A) é uma doença causada pelo Mycobacterium 
leprae.

(B) a tuberculose pulmonar pode-se apresentar 
sob a forma primária, secundária ou 
miliar.

(C) a tuberculose pulmonar primária é mais 
comum em adultos, sendo que o paciente 
apresenta-se calmo.

(D) na tuberculose pulmonar primária, o 
paciente apresenta-se com febre alta e falta 
de sudorese.

44. Com base no caderno “Estratégias 
para o cuidado da pessoa com doença 
crônica: hipertensão arterial sistêmica”, 
do MS, o(a) enfermeiro(a) da equipe da 
unidade básica de saúde (UBS) faz uma 
capacitação para os profissionais da 
área sobre rastreamento de hipertensão 
arterial. Assinale a alternativa que 
apresenta as recomendações que ele(a) 
realiza.

(A) Todo adulto acima de 35 anos, quando vier 
à UBS para consulta, atividades educativas, 
procedimentos, entre outros, e não tiver

registro no prontuário de ao menos uma 
verificação da PA nos últimos cinco anos, 
deverá tê-la verificada e registrada

(B) A primeira verificação deve ser realizada em 
ambos os braços. Caso haja diferença entre 
os valores, deve ser considerada a medida 
de menor valor, a qual será utilizada como 
referência nas próximas medidas.

(C) O indivíduo deverá ser investigado para 
doenças arteriais se apresentar diferenças 
de pressão entre os membros superiores 
maiores de 200/10 mmHg para as pressões 
sistólica/diastólica, respectivamente.

(D) De acordo com a média dos dois valores 
pressóricos obtidos, a PA deverá ser 
novamente verificada: a cada cinco anos, 
se PA menor que 140/90 mmHg, a cada dois 
anos, se PA 150/90 mmHg.

45. De acordo com os valores pressóricos 
obtidos no consultório, conforme 
caderno “Estratégias para o cuidado da 
pessoa com doença crônica: hipertensão 
arterial sistêmica”, do Ministério da 
Saúde, assinale a alternativa correta.

(A) Pode-se classificar a pressão arterial em: 
normotensão, pressão arterial limítrofe e 
hipertensão arterial sistêmica.

(B) Considera-se a pessoa com pressão arterial 
ótima - menor que 110/70mmHg.

(C) Considera-se hipertensão arterial
estágio II - 140/90 mmHg.

(D) Considera-se hipertensão arterial
estágio III -160/10 mmHg.

46. A probabilidade de apresentar diabetes 
ou um estado intermediário de glicemia 
depende da presença de fatores de 
risco. Assinale a alternativa que indica 
o público-alvo para o rastreamento do 
Diabetes Mellitus.

(A) Excesso de peso (IMC >25 kg/m2) e o 
fator de risco: história de pai ou mãe com 
diabetes.

(B) Excesso de peso (IMC <25 kg/m2) e o fator 
de risco: hipertensão arterial (130/85 mmHg, 
independente de uso de anti-hipertensivos).

(C) Excesso de peso (IMC = 20 kg/m2) e o fator 
de risco: história de diabetes gestacional ou 
de recém-nascido com menos de 4 kg.

(D) Excesso de peso (IMC = 19 kg/m2) e o fator 
de risco: síndrome de ovários policísticos.
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47. Sobre Diabetes tipo I, é correto afirmar 
que

(A) a apresentação do diabetes tipo I é, em 
geral, abrupta, acometendo principal mente 
adultos e idosos sem excesso de peso.

(B) o DM tipo I costuma ter início insidioso e 
sintomas mais brandos, manifesta-se, em 
geral, em adultos com longa história de 
excesso de peso e com história familiar de 
DM tipo II.

(C) o termo “tipo I” indica o processo de 
destruição da célula beta que leva ao estágio 
de deficiência absoluta de insulina, quando 
a administração de insulina é necessária 
para prevenir cetoacidose.

(D) diabetes tipo I é um estado de hiperglicemia, 
menos severo que o diabetes tipo II, 
detectado pela primeira vez na gravidez. 
Geralmente se resolve no período pós- 
parto e pode frequentemente retornar anos 
depois.

48. Paciente, 37 anos e sexo masculino, 
apresentou quadro de súbita perda 
da consciência, acompanhada de 
contrações musculares involuntárias, 
cianose, sialorreia, lábios e dentes 
cerrados, liberação esfincteriana 
caracterizada por incontinência fecal e 
urinária. Após o ocorrido, verificou-se 
sonolência, confusão mental, agitação, 
flacidez muscular, cefaleia e sinais de 
liberação esfincteriana. Considerando 
esse caso, pode-se suspeitar de

(A) insuficiência cardíaca descompensada.
(B) parada respiratória.
(C) crise convulsiva.
(D) bradicardia.

49. Segundo o protocolo de emergências 
clínicas do Samu, consideram-se sinais 
de Choque Hipovolêmico:

(A) Temperatura de pele: quente e seca;
Coloração da pele: pálida, cianose; 
Pressão arterial: normal ou aumentada; 
Nível de consciência: alterado;
Enchimento capilar: <2segundos;
Frequência cardíaca: aumentada.

(B) Temperatura de pele: fria, úmida, pegajosa;
Coloração da pele: rosada; Pressão 
arterial: normal ou diminuída; Nível de 
consciência: alterado; Enchimento
capilar: >2segundos; Frequência cardíaca: 
diminuída.

(C) Temperatura de pele: quente e seca;
Coloração da pele: rosada; Pressão 
arterial: normal ou diminuída; Nível 
de consciência: lúcido, orientado; 
Enchimento capilar: <2segundos;
Frequência cardíaca: aumentada.

(D) Temperatura de pele: fria, úmida,
pegajosa; Coloração da pele: pálida, 
cianose; Pressão arterial: normal ou 
diminuída; Nível de consciência: alterado; 
Enchimento capilar: >2segundos;
Frequência cardíaca: aumentada.

50. Paciente, 40 anos, apresentando
obstrução leve por corpos estranhos, é 
capaz de responder se está engasgado, 
consegue tossir, falar e respirar. Diante 
desse caso, qual conduta NÃO deve ser 
realizada?

(A) Acalmar o paciente.
(B) Incentivar tosse vigorosa.
(C) Monitorar e suporte de 0 2, se necessário.
(D) Executar a manobra de Heimlich (manobras 

de desobstrução).

51. De acordo com o disposto no Decreto 
Presidencial n° 7.508/2011, o conjunto de 
ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a 
finalidade de garantir a integralidade da 
assistência à saúde é chamado de

(A) Rede de Atenção à Saúde.
(B) Sistema Único de Saúde -  SUS.
(C) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(D) Região de Saúde.
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52. Segundo disciplina o Decreto 
Presidencial n° 7.508/2011, considera-se 
Região de saúde

(A) a descrição geográfica da distribuição de 
recursos humanos e de ações e serviços de 
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada, considerando-se a capacidade 
instalada existente, os investimentos e o 
desempenho aferido a partir dos indicadores 
de saúde do sistema.

(B) o espaço geográfico contínuo ou não 
constituído por agrupamentos de Municípios 
limítrofes ou próximos, delimitado a partir 
de disposição legal, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a 
execução apenas de serviços de urgência 
e emergência, sob a responsabilidade do 
estado membro.

(C) a descrição geográfica da distribuição 
de recursos financeiros ofertados pela 
União e pelos Estados, considerando-se a 
capacidade instalada existente, os recursos 
humanos fornecidos pelos Municípios e o 
desempenho aferido a partir dos indicadores 
de saúde do sistema.

(D) o espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar 
a organização, o planejamento e a execução 
de ações e serviços de saúde.

53. Assinale a alternativa correta de acordo 
com o que dispõe a Lei n° 8.080/1990.

(A) Aplica-se aos consórcios administrativos 
intermunicipais o princípio da direção 
múltipla, e a respectiva lei de criação do 
consórcio disporá sobre sua observância.

(B) No nível Estadual, o Sistema Único de 
Saúde (SUS), poderá organizar-se em 
distritos de forma a integrar e articular 
recursos, técnicas e práticas voltadas para 
a cobertura parcial das ações de saúde de 
competência dos municípios.

(C) As comissões intersetoriais terão a 
finalidade de articular políticas e programas 
de interesse para a saúde, cuja execução 
envolva áreas não compreendidas no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

(D) Caberá aos Estados financiar com recursos 
próprios o Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena, podendo a União atuar 
complementarmente no custeio e execução 
das ações.

54. Assinale a alternativa correta de acordo 
com o que estabelece a Lei n° 8.080/1990 
acerca do Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena.

(A) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
deverá ser, como o SUS, descentralizado, 
hierarquizado e regionalizado.

(B) Caberá aos Estados e aos Municípios, 
com seus recursos próprios, financiar o 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.

(C) A União poderá atuar complementarmente 
no custeio e execução das ações 
pertinentes ao Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena.

(D) As populações indígenas devem ter acesso 
garantido ao SUS, apenas em âmbito 
local, de acordo com suas necessidades, 
compreendendo a atenção primária, 
secundária e terciária à saúde.

55. Assinale a alternativa correta de acordo 
com o que estabelece a Resolução n° 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde 
acerca da estrutura e funcionamento dos 
conselhos de Saúde.

(A) O Conselho de Saúde reunir-se-á 
anualmente para elaboração de sugestão 
orçamentária a ser analisada pelo Ministério 
da Saúde.

(B) As decisões do Conselho de Saúde serão 
adotadas mediante quórum mínimo (metade 
mais um) dos seus integrantes, ressalvados 
os casos regimentais nos quais se exija 
quórum especial, ou maioria qualificada de 
votos.

(C) O Plenário do Conselho de Saúde se 
reunirá, no mínimo, a cada trimestre e, 
extraordinariamente, quando necessário, 
e terá como base o seu Regimento 
Interno.

(D) A pauta e o material de apoio às reuniões 
do Conselho de Saúde devem ser 
encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e 
oito) horas.

56. De acordo com a Resolução n° 453/2012 
do Conselho Nacional da Saúde, aos 
Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, 
Municipais e do Distrito Federal compete

(A) semestralmente deliberar sobre a aprovação 
ou não do relatório de gestão.

(B) avaliar, explicitando os critérios utilizados, a 
organização e o funcionamento do Sistema 
Único de Saúde do SUS.
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(C) atuar na formulação e no controle da 
execução da política de saúde, isentando-se 
de adentrar em seus aspectos econômicos 
e financeiros, e propor estratégias para a 
sua aplicação aos setores público e privado.

(D) acompanhar e controlar a atuação do 
setor público de saúde, sendo vedada sua 
atuação em face do setor privado.

57. Segundo estabelece a Lei n° 8.142/1990, 
os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como

(A) investimentos previstos no Plano anual do 
Ministério da Saúde.

(B) investimentos previstos em lei orçamentária, 
de iniciativa do Poder Executivo e aprovados 
pelo Senado Federal.

(C) despesas de custeio e de capital do Ministério 
da Saúde, seus órgãos e entidades, apenas 
da administração direta.

(D) cobertura das ações e serviços de saúde 
a serem implementados pelos Municípios, 
Estados e Distrito Federal.

58. De acordo com o que estabelece a 
Constituição Federal acerca do Sistema 
Único de Saúde, assinale a alternativa 
que corresponda a uma diretriz a ser 
observada em sua organização.

(A) Descentralização, com direção única a 
cargo do Governo Federal.

(B) Centralização, com direção conjunta de 
cada esfera de governo.

(C) Participação da Comunidade.
(D) Atendimento integral, com prioridade para 

as atividades paliativas e de urgência, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais.

59. Assinale a alternativa correta acerca 
da Assistência à Saúde prestada 
pela iniciativa privada, segundo o 
estabelecido pelo texto constitucional.

(A) É autorizada a destinação de recursos 
públicos para auxílios ou subvenções às 
instituições privadas com fins lucrativos, 
desde que mediante convênio prévio.

(B) As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
prévia licitação ou convênio, tendo 
exclusividade as entidades filantrópicas e 
as sem fins lucrativos.

(C) É vedada a destinação de recursos públicos 
para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas, mesmo sem fins lucrativos.

(D) É vedada a participação direta ou indireta 
de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País, salvo nos 
casos previstos em lei.

60. Assinale a alternativa correta acerca da 
evolução histórica da organização do 
sistema de saúde no Brasil e a construção 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

(A) Antes da implementação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) pela Constituição Federal 
de 1988, existia a chamada assistência 
médico-hospitalar, prestada pelos Estados 
e Municípios, a qual também pautava-se 
pelo princípio da universalidade.

(B) O Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social (INAMPS) prestava 
serviço a toda população, em caráter 
universal, com recursos provenientes do 
recolhimento de taxas sociais.

(C) Em meados da década de 80, começaram 
a ser implementadas as Ações Integradas 
de Saúde, cujas principais diretrizes 
eram a universalização, a acessibilidade, 
a descentralização, a integralidade e a 
participação comunitária.

(D) A Instituição do Sistema Unificado e 
Descentralizado de Saúde -  SUDS -  se deu 
por meio de celebração de convênio entre o 
Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (INAMPS) e o governo 
federal.
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