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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 

 

 

 

GABARITO RASCUNHO 

Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte. 
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Data e Horário da Prova 
 

Domingo, 14/04/2019, às 9h 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

 

Ética, justiça e progresso são equânimes e escudos protetores do cidadão. A falta de ética mutila 1 

o progresso, a ordem e a vida de pessoas e, às vezes, de gerações sucessivas. Mentira, incompetência, 2 

inabilidade e retórica sempre enganam. Inúmeros empreendimentos frustraram, fracassaram e faliram nos 3 

últimos anos em consequência de crises e espertezas de gente maldosa. 4 

Engana-se quem pensa que o Brasil está ou vai mudar tão breve. Sistemas,  órgãos, partidos e 5 

políticos revelam poderes, individualidade e egocentrismo. No outro lado do balcão, lideranças de 6 

múltiplas esferas exibem limitações, carências, medos e dificuldades de falar a verdade e a linguagem do 7 

cidadão universal. Vivências, convivências e televivências privilegiam sobremaneira facilidades e 8 

superficialidades. 9 

O Brasil é o maior país do mundo de necessidades, carências e potencialidades. O velho ser 10 

humano, o estado gordo, a casa grande, a senzala, o povo teleguiado resistem e não querem renovação. 11 

Quando e onde não há evolução partilhada, solidariedade, interatividade, criatividade, somatória de 12 

testemunhos e bons exemplos, não há bem estar, multiplicação de oportunidades, progresso coletivo. 13 

Ética, moral, transparência, liberdade e respeito mútuo são as mais poderosas forças modernas 14 

do desenvolvimento, da dignidade e da vida. Educação holística, clareza de horizontes e valores estáveis 15 

são órgãos vitais para sobreviver de forma digna, pacífica e prazerosa. Em qualquer tempo e circunstância, 16 

projetos, sonhos, ideais, destinos e esperanças envolvem sacrifícios, participação, trabalho, disposição, 17 

ânimo, coragem e amor. 18 

Essencialmente, progresso e ética dignificam e igualam os seres humanos. Valores morais estão 19 

integralmente associados ao desenvolvimento social, econômico, científico e técnico das nações 20 

modernas. Educação integral de qualidade dignifica e livra o povo da submissão, da pobreza e da 21 

desesperança. Insistimos, o Brasil está fortemente cicatrizado e contaminado por células, vícios, 22 

costumes, cultura e hábitos imorais. 23 

É hora que escolas, universidades, Igreja, meios de comunicação, governantes assumir a 24 

responsabilidade de instituições sábias, entes legítimos e agentes privilegiados de transformação, 25 

formação, fomentação e, até, de salvação. Eis, pois, as vias rápidas e verdes para vivenciar o céu risonho 26 

na terra, a aurora dos sonhos dos brasileiros, o despertar dos incomodados e acomodados, a vitória da 27 

Pátria que amamos. 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Antônio Bernardi, economista, jornalista e professor.  

Fonte: https://www.diarioinduscom.com/progresso-e-etica-sao-baluartes-da-ordem-e-do-bem-estar/ 

 

https://www.diarioinduscom.com/progresso-e-etica-sao-baluartes-da-ordem-e-do-bem-estar/
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01) É impossível apresentar dados comprobatórios de que 

o texto 
 

a) Uma concepção ética voltada para o bem-estar 

coletivo. 

b) Uma crítica aos que aceitam o retrato desalentador da 

estagnação. 

c) Um enfoque da sociedade que se caracteriza por 

valores contrários à moralidade. 

d) A ideia de que o estar bem coletivo prescinde da 

prática de comportamentos éticos. 

 

02) O enunciador, na construção de seu discurso,  
 

a) Vale-se tão somente da linguagem denotativa. 

b) Apresenta, em certos trechos aproveitamento de 

linguagem figurada e pontuação emotiva. 

c) Mostra-se impassível na análise da realidade enfocada. 

d) Estrutura os parágrafos a partir de posicionamentos 

filosóficos nem sempre abonados integralmente. 

 

03) A oração “O Brasil é o maior país do mundo de 

necessidades” (L.10) apresenta um adjetivo no grau 
 

a) Comparativo de igualdade. 

b) Comparativo de superioridade. 

c) Superlativo absoluto. 

d) Grau superlativo relativo. 

 

04) No que se refere aos recursos da língua usados no 

texto, está correto o que se afirma em  
 

a) A oração “que amamos” (L.28) tem função sintática 

de adjunto adnominal. 

b) O pronome “se” (L.5) é partícula apassivadora 

pessoal. 

c)  Na expressão “bem estar” (L.13), o uso do hífen, 

formando um substantivo composto, contraria a norma 

ortográfica de emprego do hífen, segundo o atual 

acordo ortográfico. 

d) A forma verbal “querem” (L.11) é marca anunciadora 

da indeterminação do sujeito da oração. 

 

05) Sobre as funções sintático-semânticas dos termos, há 

relação de causa e consequência entre as orações na 

alternativa  
 

a) “Engana-se quem pensa que o Brasil está ou vai mudar 

tão breve.” (L.5). 

b) “Educação holística, clareza de horizontes e valores 

estáveis são órgãos vitais para sobreviver de forma 

digna, pacífica e prazerosa.” (L.15/16). 

c) “(...) onde não há evolução partilhada, solidariedade, 

interatividade, criatividade, somatória de testemunhos 

e bons exemplos, não há bem estar, multiplicação de 

oportunidades, progresso coletivo.” (L.12/13). 

d) “Educação integral de qualidade dignifica e livra o 

povo da submissão” (L.21). 

 

06) Em relação ao texto, é correto afirmar 
 

a) As vírgulas em, “A falta de ética mutila o progresso, a 

ordem e a vida de pessoas” (L.1/2) foram usadas para 

isola expressões de natureza apositiva. 

b) “Educação holística” (L.15) é o mesmo que 

“Educação integral” (L.21). 

c) A troca de “que”, em “é hora que” (L.24) por “de” 

violaria as regras de gramática da língua portuguesa já 

que a primeira se trata de um pronome relativo e a 

segunda de uma preposição. 

d) A expressão “evolução” (L.12), se o verbo haver foi 

substituído pela forma verbal existir não mudará de 

função sintática. 

 

07) Uma análise do texto permite afirmar,  
 

a) A declaração “que o Brasil está ou vai mudar tão 

breve” (L.5) restringe o sentido da afirmativa anterior. 

b) A oração “que amamos” (L.28) exerce função 

subjetiva. 

c) Na palavra “hora” (L.24), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

d) As expressões “às vezes” (L.2) e “sempre” (L.3) têm 

o mesmo valor morfossintático.  

 

08) Há predicado verbal em  
 

a) “o Brasil está [...] contaminado por células” (L.22). 

b) “Ética, justiça e progresso são equânimes” (L.1). 

c) “O Brasil é o maior país do mundo de necessidades” 

(L.10). 

d) “Ética, moral, transparência, liberdade e respeito 

mútuo são as mais poderosas forças modernas do 

desenvolvimento” (L.14/15). 

 

09) Exerce a mesma função sintática da expressão “de 

pessoas” (L.2) o termo da alternativa 
 

a) “do cidadão“ (L.1). 

b) “de ética” (L.1). 

c) “de oportunidades” (L.13). 

d) “de transformação” (L.25). 

 

10) Lei as assertivas abaixo: 

 

I. “É hora que escolas, universidades, Igreja, meios de 

comunicação, governantes assumir a responsabilidade 

de instituições sábias, (...).” (L.24/25).  

II. Eis, pois, as vias rápidas e verdes para vivenciar o céu 

risonho na terra, (L.26/27). 
 

Em relação ao I, o termo em negrito do segundo fragmento 

expressa uma ideia de  
 

a) Ressalva. 

b) Adição. 

c) Conclusão. 

d) Explicação. 
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11) A alternativa em que há equivalência entre o termo 

transcrito e o que ele denota é 
 

a) “de”, em “a vida de pessoas” (L.2) – dimensão.  

b) “para”, em “para vivenciar” (L.26) - finalidade  

c) “para”, em “para sobreviver” (L.16) – direção.  

d) “em”, em “em consequência de crises” (L.4) – meio.  

 

12) Em apenas uma alternativa não há expressão em 

sentido conotativo, marque-a: 
 

a)  “A falta de ética mutila o progresso” (L.1/2). 

b) “Mentira, incompetência, inabilidade e retórica 

sempre enganam” (L.2/3). 

c) “No outro lado do balcão, lideranças de múltiplas 

esferas exibem limitações, carências,” (L.6/7). 

d) “O velho ser humano, o estado gordo, a casa grande, a 

senzala, o povo teleguiado resistem” (L.10/11). 

 

13) Leia os itens abaixo: 

 

I. Essencialmente, progresso e ética dignificam e 

igualam os seres humanos. (L.19). 

II. Valores morais estão integralmente associados ao 

desenvolvimento social, econômico, científico e 

técnico das nações modernas. (L.19/21). 

 

Levando-se em consideração o emprego do elemento de 

coesão textual a ser usado na transformação das frases I e II 

em um período composto, pode-se afirmar que, o valor 

semântico do articulador argumentativo deverá estabelecer 

uma relação entre as frases I e II de  
 

a) Explicação. 

b) Oposição. 

c) Soma 

d) Alternância. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS AO 

TEXTO ABAIXO 

 

1. Gargalha, ri, num riso de tormenta, 

2. Como um palhaço, que desengonçado, 

3. Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 

4. De uma ironia e de uma dor violenta. 
 

5. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 

6. Agita os guizos, e convulsionado 

7. Salta, "gavroche", salta, "clown", varado 

8. Pelo estertor dessa agonia lenta... 
 

9. Pedem-te bis e um bis não se despreza! 

10. Vamos! retesa os músculos, retesa 

11. Nessas macabras piruetas d'aço... 
 

12. E embora caias sobre o chão, fremente, 

13. Afogado em teu sangue estuoso e quente, 

14. Ri! Coração, tristíssimo palhaço. 
 

SOUSA, Cruz e. "Broquéis, Faróis e Últimos sonetos". 2a. ed. 

reform., São Paulo: Ediouro, 2002. p. 39-40. (Coleção super 

prestígio). 

14) No texto, o poeta 

 

a) Exalta a situação de um artista pouco valorizado por 

um público que apenas ri às suas custas. 

b) Ironiza a situação daquele que vela pela alegria de 

outros, enquanto sofre calado e sozinho. 

c) Compõe a imagem de um personagem sem nenhuma 

expectativa de vida, embora seja risonho e alegre. 

d) Trata de si mesmo, comparando-se a um palhaço que, 

embora leve alegria para todos, é um sofredor. 

 

15) A oração “que desengonçado, / Nervoso, ri” (v.2/3) 

 

a) Modifica o verbo. 

b) Completa o sentido do verbo. 

c) Explica o nome. 

d) Completa o sentido do nome. 
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16) Ao SUS compete executar as ações de vigilância 

sanitária e saúde do trabalhador, ordenar a formação 

de recursos humanos na área da saúde, colaborar na 

proteção do meio ambiente. Em 1990 teve seus 

princípios estabelecidos pela Lei Orgânica de Saúde. 

A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi um marco na 

história do SUS. Qual das opções abaixo não é 

princípio organizacional do Sistema Único de Saúde?   

 

a) Descentralização. 

b) Hierarquização. 

c) Integralidade. 

d) Participação da Comunidade. 

 

17) A lei Orgânica da Saúde como é mais conhecida a Lei 

Federal nº 8080/1990, dispõe sobre as condições para 

a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências e regula, em 

todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, 

executados isolada ou conjuntamente, em caráter 

permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 

jurídicas de direito Público ou privado. Sobre a Lei 

Orgânica assinale a alternativa incorreta: 

 

a) A assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 

realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas é o terceiro objetivo do Sistema 

Único de Saúde.  

b) A formulação de política de saúde destinada a 

promover, nos campos econômico e social, a 

observância do disposto no § 1º art. 2º desta lei que 

prevê os deveres do Estado de garantir a saúde é 

objetivo do Sistema Único de Saúde. 

c) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.  O Estado exclui apenas o das pessoas, da 

família, das empresas e da sociedade. 

d) Os níveis de saúde expressam a organização social e 

econômica do País, tendo a saúde como determinantes 

e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 

trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o 

transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais.    

 

 

 

 

 

 

18) A Constituição brasileira de 1988 determina que a 

“Saúde é direito de todos e dever do Estado” e criou 

o Sistema Único de Saúde (SUS). Este é um dos 

maiores sistemas públicos de saúde do mundo no 

qual abrange o simples atendimento para avaliação 

da pressão arterial até o transplante de órgãos, 

garantindo acesso integral, universal e gratuito para 

toda a população do país.  A respeito das diretrizes do 

SUS, as ações e serviços públicos de saúde elencado 

no artigo 198 da Constituição Federal, avalie as 

assertivas como verdadeiras ou falsas.  
 

I. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada. 

II. Descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo. 

III. Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. 

IV. Participação da comunidade. 
 

A alternativa correta é: 
 

a) Apenas I é verdadeira. 

b) Apenas II e III são verdadeiras. 

c) Apenas I, II e III são verdadeiras. 

d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 

19) No artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o 

Estado garante como sendo direito do indivíduo e seu 

dever, políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. E no artigo 199 

explicita como deve ser a participação da Iniciativa 

Privada no Sistema quando esta for necessária. 

Assinale a alternativa incorreta: 
 

a) A participação ocorrerá mediante contrato de direito 

público ou convênio, tendo preferência às entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

b) As instituições privadas poderão participar de forma 

suplementar do Sistema Único de Saúde.  

c) É vedada a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções as instituições privadas com 

fins lucrativos. 

d) É vedada a participação direta ou indireta de empresas 

ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 

salvos nos casos previstos em lei. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                     QUESTÕES DE 16 A 20 
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20) Com base na Resolução 453/2012 que trata do 

Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa 

correta: 

 

a) O número de conselheiros será definido pelos 

Conselhos de Saúde e constituído em lei, mantendo o 

que propôs as Resoluções nos 33/92 e 333/03 do CNS 

e consoante com as Recomendações da 10a e 11a 

Conferências Nacionais de Saúde, as vagas deverão 

ser distribuídas da seguinte forma: 50% de entidades e 

movimentos representativos de usuários e 50% de 

representação de governo e prestadores de serviços 

privados conveniados, ou sem fins lucrativos. 

b) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no 

mínimo, uma vez a cada seis meses e, 

extraordinariamente, quando necessário, e terá como 

base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de 

apoio às reuniões devem ser encaminhados aos 

conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) 

dias. 

c) 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. 

d) As funções, como membro do Conselho de Saúde, 

serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de 

relevância pública e, portanto, garante a dispensa do 

trabalho sem prejuízo para o conselheiro. Para fins de 

justificativa junto aos órgãos, entidades competentes e 

instituições, o Conselho de Saúde emitirá declaração 

de participação de seus membros durante o período das 

reuniões, representações, capacitações e outras 

atividades específicas. 
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21) São doenças que podem ser prevenidas por vacina, 

EXCETO: 

 

a) Sarampo. 

b) Rubéola. 

c) Poliomelite. 

d) Hanseníase. 

 

22) Sobre o exame físico em crianças e lactantes, analise 

as afirmações abaixo: 

 

I. A frequência respiratória em crianças é contada 

visualizando os movimentos torácicos, já em lactentes 

é contada visualizando os movimentos abdominais. 

II. Em caso de criança em estado febril, na verificação da 

temperatura, devem ser desconsiderados ambiente, 

horário do dia, idade e exercício físico. 

III. A frequência cardíaca normal para a criança de 1 a 11 

meses de idade, em repouso, é de 100 a 180 batimentos 

por minuto. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente II e III. 

d) I, II e III.  

 

23) Joana é enfermeira do Hospital Municipal  de Monte 

Alegre do Piauí-PI, e recebeu uma criança com 

suspeita de sarampo. O que Joana deve fazer como 

medida de vigilância? 

 

a) Recusar a entrada da criança no hospital. 

b) Notificar imediatamente a suspeita para a vigilância 

epidemiológica. 

c) Orientar o tratamento profilático das crianças com 

antibiótico. 

d) Manter a criança em total isolamento por cerca de 30 

(trinta) dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24) De acordo com o calendário vacinal do Programa 

Nacional de Imunização (PNI), a vacina contra 

Influenza deve ser administrada: 

 

a) Dos 6 meses aos 5 anos. 

b) Nos primeiros dias de vida. 

c) Dos 2 anos aos 6 anos. 

d) Dos 5 anos aos 10 anos. 

 

25) Sobre a transmissão vertical do HIV (sigla em inglês 

do vírus da imunodeficiência humana), durante o 

trabalho de parto e no parto propriamente dito, assinale 

a alternativa correta: 

 

a) A carga viral elevada não é fator de risco para 

transmissão vertical do HIV. 

b) A cesárea eletiva deve ser realizada na 34ª semana de 

gestação. 

c) Após o parto, recomenda-se a utilização de 

cabergolina para inibição de lactação, sem que seja 

necessário o enfaixamento das mamas. 

d) O diagnóstico definitivo da infecção pelo HIV deve ser 

informado à puérpera que foi submetida ao teste rápido 

de HIV, logo após o parto. 

 

26) Em relação à saúde dos recém-nascidos e crianças, 

analise as afirmações abaixo: 

 

I. A frequência respiratória considerada normal para 

uma criança de 0 a 2 meses é até 60 movimentos 

respiratórios por minuto. 

II. Bossa serossanguínea e cefalematomas desaparecem 

espontaneamente. 

III. Enquanto mama no peito, o bebê respira pela boca, 

estabelecendo o padrão normal de respiração oral. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) Somente I. 

b) Somente II. 

c) Somente I e II. 

d) Somente III. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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27) São exames que deverão ser solicitados na primeira 

consulta e no terceiro trimestre da gestação: 

 

I. Teste rápido para Sífilis ou VDRL.  

II. Teste rápido para HIV ou sorologia.  

III. Urocultura e antibiograma. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Somente a alternativa I está incorreta. 

b) Somente a alternativa II está incorreta. 

c) Todos os itens estão incorretos. 

d) Todos os itens estão corretos. 

 

28) Com relação ao Código de Ética dos Enfermeiros, são 

responsabilidades e deveres dos enfermeiros, 

EXCETO: 

 

a) Exercer a profissão com justiça, compromisso, 

equidade, resolutividade, dignidade, competência, 

responsabilidade, honestidade e lealdade.   

b) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no 

respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião 

e posição ideológica.  

c) Comunicar ao COREN e aos órgãos competentes, 

fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam 

prejudicar o exercício profissional. 

d) Praticar e/ou ser conivente com crime, contravenção 

penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados 

éticos e legais. 

 

29) Com relação ao Código de ética dos Enfermeiros, é 

vedado aos enfermeiros, EXCETO: 

 

a) Executar e determinar a execução de atos contrários ao 

Código de Ética e às demais normas que regulam o 

exercício da Enfermagem. 

b) Realizar ou facilitar ações que causem prejuízo ao 

patrimônio ou comprometam a finalidade para a qual 

foram instituídas as organizações da categoria. 

c) Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na 

falta de material ou equipamentos de proteção 

individual e coletiva definidos na legislação específica 

d) Negar, omitir informações ou emitir falsas declarações 

sobre o exercício profissional quando solicitado pelo 

Conselho Regional de Enfermagem. 

 

30) É uma substância produzida com bactérias ou vírus (ou 

partes deles) mortos ou enfraquecidos.  Ao ser 

introduzida no corpo do ser humano, provoca uma 

reação (imunização) do sistema imunológico, 

promovendo a produção de anticorpos (leucócitos) 

contra aquela substância. Desta forma, prepara o 

organismo para que, em caso de infecção por aquele 

agente patogênico, o sistema de defesa possa agir com 

força e rapidamente. Assim a doença não se 

desenvolve ou, em alguns casos, se desenvolve de 

forma branda. 

 

O texto acima conceitua: 

 

a) Soro 

b) Vacina 

c) H1N1 

d) Anti-inflamatório. 

 

31) Marque a alternativa que indica a ordem correta do 

procedimento de uma consulta de enfermagem: 

 

a) Entrevista, exame físico, diagnóstico de enfermagem, 

plano de cuidados e registro. 

b) Exame prévio, diagnóstico, plano de cuidados, exame 

físico e entrevista. 

c) Exame prévio, plano de cuidados, entrevista e exame 

físico. 

d) Entrevista, exame teórico, diagnóstico médico, plano 

de cuidados e registro. 

 

32) São objetivos da assistência de enfermagem materno-

infantil: 

 

I. Assistência ao pré-natal, na sala de parto e berçário. 

II. Assistência domiciliar à mãe e ao recém-nascido, 

proporcionando assim um atendimento completo ao 

binômio mãe e filho. 

III. Avaliar a interação da mãe com o recém-nascido. 

 

Está correto o que se afirma somente em: 

 

a) Item I. 

b) Item II. 

c) Itens II e III. 

d) Itens I, II e III. 
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33) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

a) Os pacientes de categoria de cuidados intensivos 

deverão ser internados em Unidade de Terapia 

Intensiva com infraestrutura e recursos tecnológicos e 

humanos adequados. 

b) O referencial mínimo para o quadro dos profissionais 

de enfermagem – em Centro Cirúrgico – considera a 

classificação da cirurgia, as horas de assistência 

segundo o porte cirúrgico, o tempo de limpeza das 

salas e o tempo de espera das cirurgias.  

c) O centro cirúrgico (CC) é uma unidade fechada onde, 

na maioria das vezes, o paciente é submetido a 

procedimentos invasivos que, independentemente da 

complexidade, podem gerar sentimentos de ansiedade, 

além de envolver risco, resultando na necessidade de 

o enfermeiro oferecer atenção especial na recepção e 

durante sua permanência na respectiva unidade. 

d) O papel do enfermeiro no centro cirúrgico se restringe 

em auxiliar o médico responsável pelo procedimento 

cirúrgico. 

 

34) O distúrbio clínico caracterizado pela diminuição do 

PH e aumento na pCO2 denomina-se: 

 

a) Acidose Respiratória. 

b) Acidose Metabólica. 

c) Acidose Renal. 

d) Alcalose Respiratória. 

 

35) Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 

de Saúde (SUS):  

 

I. A participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico. 

II. A ordenação da formação de recursos humanos na área 

de saúde. 

III. A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 

IV. A colaboração na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

 

Assinale a alternativa correta: 

 

a) Somente as afirmações II e II estão corretas. 

b) Somente as afirmações I e IV estão corretas. 

c) Somente a afirmação IV está incorreta. 

d) Todas as afirmações estão corretas. 

 

 

 

36) Em relação ao Sistema único de Saúde (SUS), assinale 

a alternativa INCORRETA: 
 

a) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por 

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 

municipais, da Administração direta e indireta e das 

fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 

Sistema Único de Saúde (SUS).  

b) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS), ainda que em caráter 

complementar.  

c) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto 

de ações que proporcionam o conhecimento, a 

detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

fatores determinantes e condicionantes de saúde 

individual ou coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos. 

d) Os municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 

saúde que lhes correspondam. 

 

37) Analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa 

INCORRETA: 
 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 

devendo o Estado prover as condições indispensáveis 

ao seu pleno exercício.  

b) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na 

formulação e execução de políticas econômicas e 

sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.  

c) O dever do Estado em proporcionar uma saúde de 

qualidade, não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade.  

d) Os níveis de saúde não se correlacionam com a 

organização social e econômica do País. 

 

38) João, enfermeiro do município de Monte Alegre do 

Piauí-PI, recebeu no hospital em que trabalha, Maria, 

vítima de intensa hemorragia. O que João deve fazer 

de imediato para controlar a hemorragia de forma 

eficaz? 
 

a) Avisar de imediato o médico plantonista. 

b) Encaminhar a paciente para a Unidade de Terapia 

Intensiva. 

c) A compressão direta do ponto onde está ocorrendo a 

hemorragia, por cerca de 6 a 8 minutos. 

d) Aferir os sinais vitais e ministrar medicação adequada. 
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39) Conforme as Novas Diretrizes de Ressuscitação 

Cardiopulmonar (2010) da American Heart 

Association (AHA), recomenda-se no protocolo de 

parada cardiorrespiratória de emergência: 

 

a) Uma frequência de, no mínimo, 100 e no máximo, 120 

compressões torácicas por minuto.  

b) Uso do desfibrilador externo automático (DEA). 

c) Uma frequência de, no mínimo, 90 compressões 

torácicas por minuto. 

d) Uma frequência de, no mínimo, 100 e no máximo, 130 

compressões torácicas por minuto, com profundidade 

de 8 a 10 cm. 

 

40) Sobre a desfibrilação, é correto afirmar que: 

 

a) Permite a reversão de arritmias graves como a 

fibrilação ventricular de curta duração.  

b) É a aplicação de eletricidade de forma sincronizada 

para terminar um ritmo ainda viável (por exemplo, TV 

com pulso, taquicardias supraventriculares, incluindo 

arritmias atriais) para permitir o reinício de um ritmo 

sinusal normal.  

c) Recomenda-se realizar pausas prolongadas, em média, 

maior que 10 (dez) segundos, na ressuscitação 

cardiopulmonar (RCP) durante a realização da 

desfibrilação. 

d) É um procedimento que só pode ser realizado por 

médicos capacitados a utilizar o Desfibrilador 

Automático Externo (DEA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


