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EDITAL No 01/SEAD-SEASTER, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018. 
 

101 - Enfermeiro 
 

Data e horário da prova:
Domingo, 17/02/2019, às 14 h.  Tipo “A” 

 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 1 (uma) questão discursiva; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o uma folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da  
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

A vida é um palco que não admite ensaios. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha 
de respostas da prova objetiva e da folha de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não 
haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento da folha 
de texto definitivo da prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, a folha de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 4 (quatro) horas após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e a folha de texto 

definitivo da prova discursiva. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 Os 3 (três) últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após a entrega do 

material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em documento específico e nele posicionadas suas respectivas assinaturas. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  E  D I S C U R S I V A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e na folha de texto definitivo da prova discursiva.  
Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e a folha de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas 

e o texto definitivo da prova discursiva para a folha de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
Questões de 1 a 20 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 6 

 

Texto 1 para responder às questões 1 e 2. 
 

 
 

Disponível em: <https://www.facebook.com/seasterPA>.  
Acesso em: 2 jul. 2018. 

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) O propósito principal do texto é informar o leitor 

acerca da existência do trabalho infantil. 
(B) A informação mais importante do texto é introduzida 

pela construção “Segundo IBGE”. 
(C) A mensagem “Disque 100 e denuncie!” revela a 

intenção principal do texto. 
(D) O texto pretende principalmente comunicar à 

população que o trabalho infantil é crime. 
(E) A construção “#SomosSeaster” expressa uma 

mensagem indispensável para que o leitor 
compreenda o objetivo principal do texto. 

 

QUESTÃO 2 _______________________  
 
Considerando as orações “o número de trabalhadores 
precoces corresponde a 5%” e “Ajude a diminuir essa 
porcentagem”, é correto afirmar que as formas verbais 
sublinhadas estão conjugadas, respectivamente, no 
 
(A) presente do modo indicativo e no imperativo 

afirmativo. 
(B) futuro do presente do modo indicativo e no pretérito 

imperfeito do modo subjuntivo. 
(C) pretérito perfeito do modo indicativo e no infinitivo 

impessoal. 
(D) pretérito imperfeito do modo indicativo e no 

pretérito perfeito do modo indicativo. 
(E) presente do modo subjuntivo e no pretérito mais-

que-perfeito do modo indicativo. 
 
 

Texto 2 para responder às questões 3 e 4. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

22 
 

23 
 

Proteção 
 

O Abrigo Estadual de Mulheres, vinculado à 
Secretaria Estadual de Assistência Social, Trabalho, 
Emprego e Renda (Seaster), é um refúgio para as vítimas de 
violência doméstica que têm as próprias vidas ameaçadas. 
No Pará funcionam quatro unidades: em Belém, Santarém, 
Altamira e Marabá. A localização não é identificada para 
garantir a segurança das mulheres que passam pelo local. 

O prazo do acolhimento pode ser estendido por 
90 dias ou mais, em alguns casos específicos. As mulheres 
direcionadas para o abrigo recebem acompanhamento 
psicológico e só deixam o local com as medidas judiciais 
que garantem sua integridade. O espaço também conta com 
brinquedoteca para os filhos das mulheres atendidas. Além 
dos filhos de até 14 anos de idade, as mulheres podem levar 
parentes do sexo feminino que também estejam ameaçadas.

Outro trabalho importante realizado pela equipe do 
abrigo é o resgate dos vínculos familiares. “Muitas delas
brigam com a família para ficar com os agressores e, 
quando rompem o laço com eles, têm dificuldade de serem 
aceitas pela família. Entretanto, o que elas mais precisam é 
do apoio desses familiares nesse momento, por isso, nesses 
casos, são realizadas visitas técnicas com o intuito de 
restabelecer essa conexão”, explicou a psicóloga do abrigo.

ALBUQUERQUE, Mayara. Disponível em: <http://www.segup.pa.gov.br>.
Acesso em: 3 jul. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Com base na norma-padrão e nas questões gramaticais 
referentes ao texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) A forma verbal sublinhada no trecho “No Pará 

funcionam quatro unidades” (linha 5) poderia, de 
acordo com as regras de concordância, ser substituída 
por qualquer uma das seguintes formas: existe ou há. 

(B) A redação Além dos filhos de até 14 anos de idade, 
as mulheres podem convidar a parentes do sexo 
feminino às quais também estejam ameaçadas. 
está correta do ponto de vista da regência verbal, 
portanto poderia substituir o período “Além dos 
filhos de até 14 anos de idade, as mulheres podem 
levar parentes do sexo feminino que também estejam 
ameaçadas.” (linhas de 13 a 15).  

(C) A oração “A localização não é identificada” 
(linha 6) poderia ser substituída pela seguinte 
redação: Não identifica-se a localização, pois a 
colocação do pronome se e a concordância da forma 
verbal identifica estão corretas. 

(D) Caso a autora resolvesse substituir a forma verbal 
sublinhada na oração “que garantem sua integridade” 
(linha 12) pela construção dão garantia, o emprego 
do sinal indicativo de crase diante do termo “sua 
integridade” seria obrigatório. 

(E) O uso do sinal indicativo de crase é obrigatório no 
trecho “vinculado à Secretaria Estadual de 
Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda 
(Seaster)” (linhas de 1 a 3) e também o seria na 
oração “para garantir a segurança das mulheres que 
passam pelo local” (linhas 6 e 7) caso a autora 
substituísse o termo “das mulheres” pela construção 
as mulheres. 
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QUESTÃO 4 _______________________  
 
Com relação à sintaxe do período, a oração sublinhada no 
trecho “é um refúgio para as vítimas de violência doméstica 
que têm as próprias vidas ameaçadas.” (linhas 3 e 4) 
classifica-se em oração subordinada 
 
(A) adverbial causal. 
(B) adjetiva explicativa. 
(C) substantiva completiva nominal. 
(D) adjetiva restritiva. 
(E) adverbial consecutiva. 

 
Texto 3 para responder às questões 5 e 6. 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

 
4 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

10 
 

 
12 

 

13 

Diversidade 
 

Vinte e oito de junho é o Dia do Orgulho LGBTI
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e pessoas
intersex), data celebrada e lembrada mundialmente, que
marca um episódio ocorrido em Nova Iorque, em 1969.
Naquele dia, as pessoas que estavam no bar Stonewall Inn,
até hoje um local de frequência de gays, lésbicas e trans,
reagiram a uma série de batidas policiais que eram
realizadas ali constantemente. 

A Seaster repudia qualquer forma de preconceito e
luta, em parceria com diversos órgãos do estado, pela
construção de uma realidade em que a discriminação, o
estigma e a violência com base na orientação sexual e na
identidade de gênero não tenham mais espaço. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/seasterPA>.
Acesso em: 3 jul. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 5 _______________________  
 
No que tange à relação de sinonímia e antonímia de palavras 
do texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na linha 11, a palavra “discriminação” poderia ser 

substituída por descriminação, pois ambas 
pertencem ao mesmo campo semântico. 

(B) Em “A Seaster repudia qualquer forma de 
preconceito” (linha 9), substitui-se corretamente a 
forma verbal sublinhada por condena, visto serem 
vocábulos sinônimos. 

(C) Na linha 8, a substituição de “constantemente” por 
reiteradamente alteraria o sentido original do 
período no qual esse vocábulo se encontra inserido. 

(D) Na oração “que marca um episódio” (linhas 3 e 4), a 
forma verbal “marca” foi empregada no sentido de 
acarretar. 

(E) Na linha 3, o vocábulo “celebrada” foi erroneamente 
empregado, pois ele significa festejar, e o texto 
relata um caso de confronto. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 6 ________________________  
 
Do ponto de vista das relações sintáticas estabelecidas no 
texto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O termo “Vinte e oito de junho” (linha 1), que funciona 

como sujeito da oração, passaria a ser aposto explicativo 
caso o emissor optasse pela seguinte redação: O Dia do 
Orgulho LGBTI é 28 de junho. 

(B) As formas verbais “estavam” (linha 5), “reagiram” 
(linha 7) e “eram” (linha 7) referem-se a um mesmo 
termo, que desempenha a função de sujeito. 

(C) Nas linhas 9 e 10 respectivamente, os termos 
“preconceito” e “luta” funcionam como 
complementos da forma verbal “repudia”. 

(D) A função sintática de cada um dos termos sublinhados na 
oração “A Seaster repudia qualquer forma de preconceito” 
(linha 9) seria mantida caso o emissor optasse por 
empregar, no lugar da original, a redação Qualquer 
forma de preconceito é repudiada pela Seaster. 

(E) Nas linhas 11 e 12, O trecho “a discriminação, o 
estigma e a violência” apresenta uma sequência de 
termos que desempenham a mesma função. 

 
Área livre 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
Questões de 7 a 10 

 

QUESTÃO 7 _______________________  
 
Um carro flex percorre 9 km com 1 L de álcool e 12 km com 
1 L de gasolina. No tanque desse carro, há uma mistura com 
80% de álcool e 20% de gasolina. Quantos quilômetros o 
carro percorrerá com 1 L dessa mistura? 
 
(A) 9,8 
(B) 10 
(C) 9,6 
(D) 9,2 
(E) 9,4 

 

QUESTÃO 8 _______________________  
 
Antônia possui uma calça, uma camisa e um vestido, todos 
de cores diferentes, entre azul, branca ou vermelha. Sabe-se 
que: 
 
1) ou a calça é azul, ou o vestido é azul; 
2) ou a camisa é azul, ou a calça é branca; 
3) ou a calça é branca, ou o vestido é branco. 
 
Nesse caso, as cores da calça, da camisa e do vestido são, 
respectivamente, 
 
(A) branca, vermelha e azul. 
(B) vermelha, azul e branca. 
(C) branca, azul e vermelha. 
(D) azul, vermelha e branca. 
(E) vermelha, branca e azul. 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Jorge possui um terreno com 0,04 km² de área e comprou 
outra região adjacente de 40 hm², que foi incorporada ao 
terreno antigo. A área total do terreno, incluindo a nova 
região comprada, em m², é igual a  
 
(A) 8.000. 
(B) 40.040. 
(C) 4.040. 
(D) 80.000. 
(E) 440.000. 

 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
Se 12 técnicos analisam 400 processos em 5 dias, 
trabalhando 6 horas por dia, então quantas horas por dia 
devem trabalhar 10 técnicos, por 3 dias, para analisar 100 
processos? 
 
(A) 4,5 
(B) 3 
(C) 2,5 
(D) 4 
(E) 2 

 
Área livre 

 
 

LEGISLAÇÃO APLICADA AOS  
SERVIDORES DA SEASTER 

Questões de 11 a 14 
 

QUESTÃO 11 _______________________  
 
A Lei no 5.810/1994 do Estado do Pará aplica-se aos 
servidores públicos 
 
(A) do Poder Executivo e das empresas públicas estaduais. 
(B) dos Poderes Executivo e Legislativo, da Polícia 

Militar e do Corpo de Bombeiros. 
(C) do Poder Executivo, do Ministério Público e da 

Polícia Rodoviária Estadual. 
(D) dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do 

Ministério Público e dos Tribunais de Contas. 
(E) dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e da 

Polícia Militar. 
 

QUESTÃO 12 _______________________  
 

Movimentação do servidor ocupante de cargo de provimento 
efetivo, para outro cargo de igual denominação e provimento, 
de outro órgão, mas no mesmo Poder.  
 

A definição apresentada refere-se à (ao)  
 

(A) recondução. 
(B) transferência. 
(C) promoção. 
(D) cessão. 
(E) provimento. 

 

QUESTÃO 13 _______________________  
 

Assinale a alternativa que indica hipótese de vacância de 
cargo, conforme disposto na Lei no 5.810/1994. 
 

(A) Promoção 
(B) Viagem a serviço 
(C) Substituição eventual 
(D) Reintegração 
(E) Cargo em comissão 

 

QUESTÃO 14 _______________________  
 
Acerca dos direitos e vantagens dos servidores previstos na 
Lei no 5.810/1994, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Durante as férias, o servidor perderá o direito a todas 

as vantagens do exercício do cargo. 
(B) O servidor não terá direito a licença para tratar de 

interesse particular. 
(C) Se o servidor for declarado inocente, o afastamento 

decorrente de processo administrativo é considerado 
como de efetivo exercício, para todos os fins. 

(D) Após cada biênio ininterrupto de exercício, o servidor 
fará jus a licença de 30 dias, sem prejuízo da 
remuneração e outras vantagens. 

(E) A licença para tratamento de saúde superior a 15 dias 
só poderá ser concedida mediante inspeção realizada 
por junta médica oficial. 
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ÉTICA E QUALIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO 
Questões de 15 a 17 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
Considerando as regras deontológicas aplicadas ao servidor 
governamental, assinale a alternativa correspondente a uma 
atitude do servidor que configura dano moral aos usuários 
dos serviços públicos. 
 
(A) Prestar atenção às ordens legais dos superiores, 

velando atentamente pelo cumprimento delas. 
(B) Ausentar-se de forma justificada do próprio local de 

trabalho. 
(C) Tratar com boa vontade uma pessoa que paga os 

próprios tributos direta ou indiretamente. 
(D) Dar publicidade a qualquer ato administrativo. 
(E) Deixar uma pessoa à espera de solução que compete 

ao servidor, permitindo procrastinação na prestação 
do serviço. 

 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
Serviço terminal que resulta da sinergia de multivariáveis: a 
conduta do usuário, as atividades dos funcionários 
envolvidos na situação, a organização do trabalho e as 
condições físico-ambientais/instrumentais. 
 
A definição apresentada refere-se a 
 
(A) atendimento ao público. 
(B) serviços de suporte organizacional. 
(C) segurança patrimonial. 
(D) gerência executiva. 
(E) serviços técnicos especializados. 

 

QUESTÃO 17 ______________________  
 
A inteligência emocional é a capacidade do indivíduo de 
identificar e administrar referências e informações emocionais. 
Essa competência do comportamento interpessoal é composta 
de cinco dimensões, entre as quais está a empatia. Essa 
dimensão é a capacidade de 
 
(A) administrar as próprias emoções ou os impulsos. 
(B) persistir diante de fracassos. 
(C) lidar com as emoções das outras pessoas. 
(D) perceber o que as outras pessoas sentem. 
(E) ter consciência dos próprios sentimentos. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOÇÕES DE MICROINFORMÁTICA 
Questões de 18 a 20 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Um spyware é um programa desenvolvido para monitorar as 
atividades de um sistema e enviar as informações coletadas 
para terceiros. Com relação a esse assunto, assinale a 
alternativa correspondente a um programa que pode ser 
classificado como um spyware. 
 
(A) Rootkit 
(B) Backdoor 
(C) Adware 
(D) Vírus 
(E) Worms 
 

QUESTÃO 19 _______________________  
 
Acerca de criptografia e segurança da informação na internet, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A data correta do computador impede que 

certificados válidos sejam considerados confiáveis.
(B) A assinatura digital permite comprovar a 

autenticidade e a integridade de uma informação.
(C) O certificado eletrônico é um registro digital 

composto por um conjunto de dados que distingue 
uma entidade e associa a ela uma chave privada.

(D) Chave é o meio adotado para a troca de 
informações.

(E) Criptografia é utilizada somente para enviar uma 
mensagem que deve ser lida por um destinatário 
específico.

 

QUESTÃO 20 _______________________  
 

 
 
Maria estava ensinando a Nina, a nova colega de trabalho, o 
procedimento adotado pelo departamento para tratar arquivos 
e pastas no Explorador de Arquivos do Windows 10, versão 
em português. Maria explicou a Nina que o ícone 
apresentado equivale à ação de 
 
(A) colar itens em uma pasta. 
(B) recortar arquivos. 
(C) colar apenas arquivos. 
(D) copiar os itens selecionados para a área de 

transferência. 
(E) transferir itens para uma pasta diferente. 

 
Área livre 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

QUESTÃO 21 ______________________  
 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, os 
fundamentos da República Federativa do Brasil são soberania, 
 
(A) cidadania, honra da pessoa humana, valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 
(B) cidadania, dignidade da pessoa humana, valores 

individuais do trabalho e da livre iniciativa e 
pluralismo político. 

(C) cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo jurídico. 

(D) civismo, dignidade da pessoa humana, valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 

(E) cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. 

 

QUESTÃO 22 ______________________  
 
A Lei no 10.471/2003 institui o Estatuto do Idoso, destinado 
a regular os direitos das pessoas de acordo com um critério 
etário. De acordo com a mencionada legislação, gozam de 
proteção do Estado 
 
(A) apenas mulheres idosas com idade igual ou superior 

a 50 anos. 
(B) pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. 
(C) pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. 
(D) apenas homens idosos com idade igual ou superior 

a 65 anos. 
(E) apenas pessoas com idade superior a 80 anos. 

 

QUESTÃO 23 ______________________  
 
A Lei no 11.340/2006, chamada Lei Maria da Penha, cria 
mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, bem como estabelece medidas de 
assistência e proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar. Para efeitos de proteção da lei, é 
considerada violência doméstica contra a mulher 
 
(A) qualquer ação ou omissão com base no critério 

biológico de diferença sexual que lhe cause morte, 
lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial. 

(B) qualquer ação ou omissão com base no patrimônio 
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual 
ou psicológico e dano moral. 

(C) qualquer ação ou omissão com base no gênero que 
lhe cause apenas morte. 

(D) qualquer ação ou omissão com base no gênero que 
lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial. 

(E) qualquer ação ou omissão com base no gênero que 
lhe cause apenas lesão leve. 

 
Área livre 

 

 
 
 
 

QUESTÃO 24 _______________________  
 
A Lei no 8.069/1990, também chamada Estatuto da Criança e 
do Adolescente, dispõe de mecanismos de proteção integral à 
criança e ao adolescente. Considera-se criança, para efeito de 
proteção da lei, a pessoa até 
 
(A) doze anos de idade incompletos. 
(B) dez anos de idade incompletos. 
(C) onze anos de idade incompletos. 
(D) nove anos de idade incompletos. 
(E) treze anos de idade incompletos. 

 

 

QUESTÃO 25 _______________________  
 
Assinale a alternativa que descreve corretamente o termo 
dissociação da consciência. 
 
(A) Estado patológico transitório no qual uma 

obnubilação da consciência (mais ou menos 
perceptível) é acompanhada de relativa conservação 
da atividade motora coordenada. 

(B) Estado patológico transitório semelhante ao estado 
crepuscular, caracterizado por uma atividade 
psicomotora coordenada, a qual, entretanto, 
permanece estranha à personalidade do sujeito 
acometido e não se integra a ela. 

(C) Designa a fragmentação ou a divisão do campo da 
consciência, ocorrendo perda da unidade psíquica 
comum do ser humano. Ocorre com certa frequência 
nos quadros histéricos. 

(D) Estado de consciência reduzida e estreitada e de 
atenção concentrada, que pode ser induzido por outra 
pessoa. 

(E) Fenômenos muito difundidos nas várias culturas em 
todo o mundo, vistos, na atualidade, como um 
recurso religioso e sociocultural que permite às 
pessoas, sobretudo às mulheres, lidar com as 
dificuldades da vida por meio de estratégias 
religiosas socialmente legitimadas. 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
Indica se o paciente sabe em que momento cronológico está 
vivendo, a hora do dia, se é manhã, tarde ou noite, o dia da 
semana, o dia do mês, o mês do ano, a época do ano, bem 
como o ano corrente. 
 
A definição apresentada refere-se à orientação 
 
(A) espacial. 
(B) imediata. 
(C) autopsíquica. 
(D) neurogênica. 
(E) temporal. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 27 ______________________  
 
Na utilização do monitor multiparâmetro para avaliação da 
pressão arterial não invasiva, o manguito é posicionado na 
parte superior do braço e inflado após o acionamento do 
módulo de pressão não invasiva. A pressão é aumentada até 
que desapareça o pulso 
 
(A) radial. 
(B) inguinal. 
(C) femoral. 
(D) braquial. 
(E) carotídeo. 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
Na realização do eletrocardiograma, o eletrodo explorador ou 
aquele que é usado para captar as derivações precordiais está 
situado para V4, 
 
(A) no 4º espaço intercostal, na borda direita do esterno. 
(B) no 4º espaço intercostal, na borda esquerda do 

esterno. 
(C) na interseção da linha horizontal. 
(D) no 5º espaço intercostal esquerdo, sobre uma linha 

vertical hemiclavicular. 
(E) na linha hemiaxilar, no 5º espaço intercostal. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
O distúrbio clínico caracterizado por potencial Hidrogênio 
(pH) alto e a concentração plasmática de bicarbonato altos 
denomina-se 
 
(A) acidose compensatória. 
(B) alcalose metabólica. 
(C) acidose metabólica. 
(D) acidose respiratória. 
(E) alcalose respiratória. 

 

QUESTÃO 30 ______________________  
 
Alguns processos infecciosos e inflamatórios favorecem a 
transmissão do HIV, a exemplo de doenças sexualmente 
transmissíveis (DST) não ulcerativas como a (o) 
 
(A) sífilis. 
(B) cancro mole. 
(C) herpes genital. 
(D) cancro duro. 
(E) tricomoníase. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
Acerca das medidas de controle para Cólera, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Quando o Vibrio cholerae é introduzido em áreas 

com precárias condições sanitárias, o risco de 
circulação é bastante elevado e, principalmente, 
quando existe um bom sistema de abastecimento de 
água potável para as comunidades. 

(B) A quimioprofilaxia de contatos é indicada por ser 
eficaz para conter a propagação dos casos. 

(C) Para vigiar e detectar precocemente a circulação do 
agente preconiza-se: fortalecimento da monitorização 
das doenças diarréicas agudas (MDDA), nos 
municípios do país, e a monitorização ambiental para 
pesquisa de Vibrio cholerae, no ambiente. 

(D) A vacinação apresenta alta eficácia (entre 80% e 
90%), alta duração de imunidade (3 a 6 anos) e evita 
a infecção assintomática. 

(E) O uso de antibiótico altera a flora intestinal, 
modificando a suscetibilidade à infecção, podendo 
provocar o desaparecimento de cepas resistentes. 

 

QUESTÃO 32 _______________________  
 
Assinale a alternativa que apresente sinais de alarme da 
dengue hemorrágica 
 
(A) Sonolência e irritabilidade 
(B) Pressão arterial convergente (PA diferencial < 20 

mmHg) 
(C) Pulso rápido e fino 
(D) Hipotensão arterial 
(E) Enchimento capilar lento (> 2 segundos) 

 

QUESTÃO 33 _______________________  
 
A difteria é doença transmissível aguda, toxi-infecciosa, 
causada por bacilo toxigênico, que, frequentemente, se aloja 
nas amígdalas, faringe, laringe, nariz e, ocasionalmente, em 
outras mucosas e na pele. Acerca desse tema, assinale a 
alternativa que apresenta manifestação clínica típica. 
 
(A) Caracteriza por paroxismos de tosse seca. 
(B) Enterite grave, caracterizada por diarreia aquosa, 

acompanhada de dor abdominal, mal-estar, anorexia, 
náuseas, vômitos e febre. 

(C) Caracterizada por manifestações de lesões 
acneiformes, rash cutâneo, ulcerações ou massas 
subcutâneas que simulam tumores. 

(D) Presença de placas pseudomembranosas branco-
acinzentadas aderentes, que se instalam nas 
amígdalas e invadem estruturas vizinhas. 

(E) Comprometimento respiratório baixo, febre, sudorese 
noturna, dor pleural, dispneia, tosse produtiva, 
artralgia, anorexia. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 34 ______________________  
 
A Giardíase é uma infecção por protozoários que atinge, 
principalmente, a porção superior do intestino delgado. A 
maioria das infecções é assintomática e ocorre tanto em 
adultos quanto em crianças. A infecção sintomática pode 
apresentar-se de forma aguda com  
 
(A) puxo e fezes sanguinolentas. 
(B) fezes amolecidas, com aspecto gorduroso, fadiga e 

anorexia. 
(C) flatulência e distensão abdominal. 
(D) tenesmo e piorreia. 
(E) diarreia acompanhada de dor abdominal. 

 

QUESTÃO 35 ______________________  
 
O profissional da saúde deve orientar pacientes portadores de 
diabetes para o controle metabólico do diabetes, uma vez que 
isso previne o surgimento (ou retarda a progressão) das 
complicações crônicas, principalmente as  
 
(A) metabólicas. 
(B) cardíacas. 
(C) microangiopáticas. 
(D) macroangiopáticas. 
(E) agudas. 

 

QUESTÃO 36 ______________________  
 
Na história natural do Diabetes Mellitus (DM), alterações 
fisiopatológicas estão presentes antes que os valores 
glicêmicos atinjam níveis supranormais. Assinale a 
alternativa que denomina a condição na qual os valores 
glicêmicos estão acima dos valores de referência, mas ainda 
abaixo dos valores diagnósticos de DM.  
 
(A) Pré-diabetes 
(B) Pré-morbidade 
(C) Período de latência 
(D) Resistência insulínica 
(E) Período prodrômico 

 

QUESTÃO 37 ______________________  
 
A vigilância epidemiológica tem como propósito fornecer 
orientação técnica permanente para os que têm a 
responsabilidade de decidir sobre a execução de ações de 
controle de doenças e agravos, tornando disponíveis, para 
esse fim, informações atualizadas sobre a ocorrência dessas 
doenças ou agravos, bem como 
 
(A) dos critérios utilizados para a seleção de doenças e 

agravos notificáveis. 
(B) dos seus fatores condicionantes em uma área 

geográfica ou população determinada. 
(C) o comportamento epidemiológico da doença ou 

agravo escolhido como alvo das ações. 
(D) a construção de programas de controle localmente 

diferenciados, respeitadas as bases técnico-científicas 
de referência nacional. 

(E) os preceitos da reforma sanitária instituída e 
implementação no país. 

 

 

QUESTÃO 38 _______________________  
 
Em relação ao processo de limpeza concorrente nas unidades 
dos estabelecimentos de saúde, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Nas áreas comuns, a frequência de limpeza 

concorrente mínima é de duas vezes ao dia, com data 
e hora preestabelecidos e sempre que necessário. 

(B) Nas áreas não críticas, a frequência de limpeza 
concorrente mínima é de duas vezes ao dia, com data 
e hora preestabelecidos e sempre que necessário. 

(C) Nas áreas críticas, a frequência de limpeza 
concorrente mínima é de quatro vezes ao dia, com 
data e hora preestabelecidos e sempre que necessário. 

(D) Nas áreas semicríticas, a frequência de limpeza 
concorrente mínima é de duas vezes ao dia, com data 
e hora preestabelecidos e sempre que necessário. 

(E) Nas áreas externas, a frequência de limpeza 
concorrente mínima é de uma vez ao dia, com data e 
hora preestabelecidos e sempre que necessário. 

 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
Acerca das recomendações para prevenção de infecções da 
corrente sanguínea (ICS) por uso de cateter periférico, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) A avaliação da necessidade de permanência do 

cateter deve ser feita a cada 48 horas. 
(B) Em pacientes neonatais e pediátricos, o cateter não 

precisa ser trocado rotineiramente. 
(C) O cateter periférico deve ser removido tão logo não 

haja medicamentos endovenosos prescritos e caso ele 
não tenha sido utilizado nas últimas 48 horas. 

(D) Rotineiramente o cateter não deve ser trocado em um 
período inferior a 72 horas. 

(E) O cateter instalado em situação de emergência com 
comprometimento da técnica asséptica deve ser 
trocado até 12 horas após a inserção. 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
Considerando-se as normas e os procedimentos para 
vacinação, preconizados pelo Ministério da Saúde, a respeito 
da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) É composta de vírus morto das cepas Wistar RA 27/3 

do vírus da rubéola, Schwarz do sarampo e RIT 4385, 
derivada de Jeryl Lynn, da caxumba. 

(B) Tem como excipientes albumina humana, lactose, 
sorbitol, manitol, sulfato de neomicina e aminoácidos. 

(C) É administrada por via intramuscular. 
(D) É indicada para vacinação de usuários a partir de 15 

meses de idade. 
(E) Devem ser administradas duas doses para indivíduos 

de 20 anos a 40 anos de idade, conforme a situação 
vacinal encontrada. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
No que se refere a soros e imunoglobulinas, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A administração de imunoglobulinas e soros 

caracteriza a imunização ativa, por meio da qual o 
organismo humano recebe anticorpos pré-formados. 

(B) Os soros heterólogos são assim denominados porque 
os anticorpos são obtidos a partir do plasma de 
doador (principalmente bovinos) de espécie diferente 
daquela do receptor (homem).  

(C) As imunoglobulinas são assim denominadas porque os 
anticorpos são obtidos a partir de plasma de doadores 
selecionados da mesma espécie do receptor, a exemplo 
de pessoas submetidas a imunização passiva recente ou 
convalescentes de doença infecciosa. 

(D) A imunoglobulina humana normal, também chamada 
de gamaglobulina hiperimune, é extraída do plasma 
de doadores adultos e sadios, contendo os anticorpos 
específicos (gamaglobulinas) na proporção adequada 
para vários tipos de infecção. 

(E) As imunoglobulinas anti-hepatite B, antitetânica, 
antirrábica e antivaricela zoster são exemplos de 
imunoglobulina humana específica. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 
Assinale a alternativa que indica uma possível causa 
associada ao abortamento habitual. 
 
(A) Cirurgia tubária prévia. 
(B) Infecções tubárias anteriores. 
(C) Síndrome antifosfolípide. 
(D) Cesariana prévia. 
(E) Contracepção com progesterona ou DIU. 

 

QUESTÃO 43 ______________________  
 
Assinale a alternativa que corresponde a um cuidado 
essencial recomendado para lesões ulceradas nos pés de 
pessoas com diabetes mellitus (DM). 
 
(A) Realizar o desbridamento, que pode ser diário, de 

crosta ou calosidades, avaliando-se a necessidade de 
encaminhamento ao cirurgião. 

(B) Utilizar solução furacinada, permanganato de 
potássio ou pomadas com antibióticos para realização 
do curativo. 

(C) Limpar diariamente o local com solução fisiológica 
0,9% gelada. 

(D) Tratar as úlceras infectadas e superficiais que tenham 
comprometimento ósseo ou de tendões com 
antibióticos por via oral. 

(E) Orientar repouso com o membro inferior afetado 
ligeiramente abaixo do nível da cintura, proteger o 
calcâneo e a região maleolar, para que não surjam 
novas úlceras, e não apoiar o pé no chão. 

 
Área livre 

 
 
 
 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 
Como em outras infecções virais agudas, a infecção pelo 
vírus da imunodeficiência humana (HIV) é acompanhada por 
um conjunto de manifestações clínicas, o que é denominado 
síndrome retroviral aguda (SRA). Quanto à SRA, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Na SRA, é frequente o desenvolvimento da síndrome 

de Guillain-Barré. 
(B) Dor ocular é uma manifestação neurológica rara 

na SRA. 
(C) Os principais achados clínicos da SRA incluem 

astenia, adenopatia, faringite e exantema. 
(D) A SRA não causa linfadenomegalia. 
(E) A SRA é autolimitada, e a maior parte dos sinais e 

sintomas desaparece em seis a sete semanas. 
 

QUESTÃO 45 _______________________  
 
Atualmente, qual é o esquema preferencial de profilaxia  
pós-exposição (PEP) nos casos de exposição ao vírus da 
imunodeficiência humana (HIV)? 
 
(A) AZT + 3TC + DTG, com duração de 28 dias. 
(B) AZT + 3TC, com duração de 28 dias. 
(C) AZT + 3TC + ATV/r, com duração de 30 dias. 
(D) TDF + 3TC, com duração de 30 dias. 
(E) TDF + 3TC + DTG, com duração de 28 dias. 

 

QUESTÃO 46 _______________________  
 
Para a profilaxia das infecções sexualmente transmissíveis 
(IST), recomenda-se que todos os exames laboratoriais sejam 
realizados no início da profilaxia pós-exposição (PEP), 
 
(A) uma semana após a introdução desta e, quando 

necessário, a critério médico. 
(B) duas semanas após a introdução desta e, quando 

necessário, a critério médico. 
(C) um mês após a introdução desta e, quando necessário, 

a critério médico. 
(D) dois meses após a introdução desta e, quando 

necessário, a critério médico. 
(E) três meses após a introdução desta e, quando 

necessário, a critério médico. 
 

Área livre 
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QUESTÃO 47 ______________________  
 
Com relação à tuberculose (TB) extrapulmonar, é correto 
afirmar que a TB 
 
(A) óssea afeta mais comumente a coluna cervical e a lombar. 
(B) ganglionar periférica consiste na forma mais comum de 

TB extrapulmonar em indivíduos HIV soronegativos. 
(C) pleural corresponde à forma mais frequente de TB 

extrapulmonar em pacientes HIV soropositivos e 
crianças, ocorrendo mais comumente em pessoas 
abaixo dos 40 anos de idade. 

(D) meningoencefálica, clinicamente, pode ser subaguda 
ou crônica (sinais e sintomas com duração superior a 
quatro semanas). 

(E) pericárdica tem apresentação clínica subaguda e 
geralmente se associa à TB pulmonar. 

 

QUESTÃO 48 ______________________  
 
No que diz respeito ao miniexame do estado mental 
(MEEM), utilizado para avaliação cognitiva da pessoa idosa, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) É um dos poucos testes validados e adaptados para a 

população brasileira. 
(B) Serve tanto para diagnóstico quanto para indicar as 

funções que devem ser melhor investigadas. 
(C) Avalia de maneira detalhada vários domínios, como 

orientação temporal e espacial, memória imediata e 
de evocação, cálculo, linguagem-nomeação, 
repetição, compreensão, escrita e cópia de desenho. 

(D) Escores muito altos associados aos outros testes de 
função cognitiva sugerem encaminhamento para 
avaliação neuropsicológica específica. 

(E) É o teste mais utilizado para avaliar a função 
cognitiva por ser rápido (em torno de 30 minutos) e 
de fácil aplicação, não requerendo material 
específico. 

 

QUESTÃO 49 ______________________  
 
Quanto ao uso de opioides em cuidados paliativos, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Opioides produzem alterações do humor, incluindo 

alívio da ansiedade, euforia (sentimentos 
desagradáveis) e disforia (sentimentos agradáveis). 

(B) Tontura e náuseas são efeitos dos opioides em razão 
da estimulação da trigger zone na medula. 

(C) Opioides estimulam o núcleo de Edinger-Westphal 
(parassimpático) do nervo oculomotor, produzindo 
midríase. 

(D) Meperidina, fentanil transdérmico e metadona são 
exemplos de fármacos opioides. 

(E) O uso da morfina deve ser decidido com base na 
avaliação da dor do paciente. O correto é aguardar os 
últimos dias de vida do paciente para administrá-la, 
pelo risco de dependência psíquica. 

 
Área livre 

 
 
 
 

QUESTÃO 50 _______________________  
 
Na consulta de enfermagem para a estratificação de risco 
cardiovascular, recomenda-se a utilização do escore de 
Framingham. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Na primeira etapa do processo de estratificação, serão 

avaliados a idade, os exames de LDLc e HDLc, a PA 
e o tabagismo. 

(B) O processo de estratificação de risco cardiovascular 
possui quatro etapas. 

(C) A estratificação de risco cardiovascular tem como 
objetivo estimar o risco de cada indivíduo sofrer uma 
doença arterial coronariana nos próximos 10 anos. 

(D) O escore de Framingham é uma ferramenta útil e de 
fácil aplicação no cotidiano e classifica os indivíduos 
conforme a pontuação estabelecida na quarta etapa do 
processo de estratificação. 

(E) O escore de Framingham classifica os indivíduos em dois 
graus de risco cardiovascular: baixo risco e alto risco. 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração do texto da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 1 (uma) questão discursiva. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 A folha de texto definitivo da prova discursiva não poderá ser assinada, rubricada nem conter, em outro local que não o 

apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição de texto definitivo acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 A folha de texto definitivo é o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. 
 O texto definitivo da prova discursiva deverá ter início na linha identificada com o número 1 (um), na página inicial da(s) folha(s) 

de texto definitivo da prova discursiva. A falta de observação dessa orientação acarretará a anulação da prova do candidato. 
 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da prova 

discursiva. 
 A resposta da questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 30 (trinta) linhas. 
 

QUESTÃO DISCURSIVA 

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 
As ações de redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, 
compreendem uma ou mais das medidas de atenção integral à saúde praticadas, respeitando-se as necessidades do público-alvo e 
da comunidade. Diante disso, deve-se estabelecer que as ações de informação, educação e aconselhamento tenham por objetivo o 
estímulo à adoção de comportamentos mais seguros no consumo de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, 
bem como nas práticas sexuais dos respectivos consumidores e dos parceiros sexuais destes. 
 
Considerando os aspectos apresentados, redija um texto dissertativo e (ou) argumentativo com o seguinte tema: 
 

Conteúdos necessários das ações de informação, educação e aconselhamento que devem ser 
implementados pelo enfermeiro. 

 
Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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