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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes

às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada
à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o

fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de

respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal

contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no

próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito

ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no

caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!
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PORTUGUÊS
Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismoDrauzio Varella
Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos:o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismopublicado na revista "Science", como parte de uma seção sobreconflitos humanos, leitura que recomendo a todos.Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pelaviolência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes,palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais ehomossexuais, corintianos e palmeirenses.Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogosamericanos levaram para um acampamento adolescentes quenão se conheciam.Ao descer do ônibus, cada participante recebeualeatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partirdesse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horáriosdiferentes, dormiam em alojamentos separados e formavamequipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.A observação precisou ser interrompida antes da dataprevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigasque irrompiam entre azuis e vermelhos.Nos anos que se seguiram, diversas experiênciassemelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de formaarbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nossogrupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" éinconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro seaproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de queele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homensnegros tem raízes profundas.Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica paraexplicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nossopassado evolutivo condicionaram a necessidade de armarcoligações que não encontram justificativa na civilização moderna?Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianosse amarem e odiarem palmeirenses?Seres humanos são capazes de colaborar uns com osoutros numa escala desconhecida no reino animal, porque viverem grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores,obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelomenos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitasvezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicoscompetem por território e bens materiais, a habilidade para formarcoalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maiorprobabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" éa crueldade dirigida contra os "outros".Na violência intergrupal do passado remoto estão fincadasas raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entrenossos antepassados deram origem aos comportamentospreconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato comoutros povos era tormentoso e limitado.Foi com as navegações e a descoberta das Américas queindivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver,embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamentoa origem das idiossincrasias contra negros e índios, por exemplo,povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, fazparte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de umacultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Emapenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatidoa ponto de um negro chegar à Presidência do país.O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre oshomens, porque eram do sexo masculino os guerreiros queatacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constataçãorecebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.A evolução moldou nosso medo de homens que pertencema outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteirasque agrupam alguns e separam outros em obediência a critériosde cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetose até times de futebol.Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles",discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.I. O autor afirma que a ciência comprova que há,naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica oracismo.II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos,apresentam preconceito.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a seagrupar, tendo como base sempre a cor da pele e ascaracterísticas físicas.II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanosna década de 1950 era obter dados que ajudassem adescrever o comportamento humano.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
3) Considere o período e as afirmações abaixo.Estaria nesse estranhamento a origem das idiossincrasiascontra negros e índios, por exemplo, povos fisicamentediferentes dos colonizadores brancos.I. O uso do futuro do pretérito do verbo “estar” indica falta decerteza quanto à origem do preconceito contra outros povos.II. O adjetivo “idiossincrasias” pode ser substituído, semalteração de sentido, por agressões.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
4) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.a) a – asb) a – àsc) há  – àsd) há – as
5) Considere as orações abaixo.I. É necessário calma.II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativacorreta.I. O rápido garoto terminou o exercício.II. O garoto anda muito rápido.a) Em I e II, “rápido” é um advérbio.b) Em I e II, “rápido” é um adjetivo.c) Em I, “rápido” é advérbio e, em II, é adjetivo.d) Em I, “rápido” é adjetivo e, em II, é advérbio.
7) Considere o período e as afirmações abaixo.Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas,não haveria qualquer alteração de sentido.II. Deveria ter sido usada a próclise.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
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8) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Há um conflito, pois as ideias dele vão __________ minhas.II. O doutor não estava ___________ do caso.a) de encontro às – a parb) de encontro às – ao parc) ao encontro das – a pard) ao encontro das – ao par
9) Considere as orações abaixo.I. Prescreveu-se vários medicamentos.II. Trata-se de doenças graves.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
10) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Espera-se que o rapaz tenha bom ________.II. O paciente corre risco __________.a) censo – eminenteb) censo – iminentec) senso – eminented) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11) Marcia recebeu seu salário e gastou       no mercado e um 

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou dosalário R$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:a) Um valor menor que R$ 2.500,00b) R$ 2.800,00c) Um valor entre R$ 2.500,00 e R$ 2.750,00d) Um valor maior que R$ 2.800,00
12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numaempresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nosdois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. Oresultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheramo candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dosvotos foram em branco. Pode-se afirmar então que o totalde funcionários que escolheram somente um dentre osdois candidatos foi de:a) 50%b) 40%c) 90%d) 120%
13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e ovalor lógico de uma proposição q é falso então o valorlógico da proposição composta  [(p → q) v ~p ] ^ ~q é: a) Falso e verdadeirob) Verdadeiroc) Falsod) Inconclusivo
14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q:Marcos é estudante. A negação da frase “ Maria é estagiáriaou Marcos é estudante” é equivalente a:a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não éestudante.d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.
15) Sejam as afirmações:I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valorlógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valorlógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.II. Se todo X é Y, então todo Y é X.III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então aproposição q implica na proposição p.Pode-se afirmar que são verdadeiras:a) Todasb) Somente duas delasc) Somente uma delasd) Nenhuma

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa públicadenominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares– EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

a) A EBSERH não é autorizada a patrocinar entidade fechadade previdência privada.
b) A integralização do capital social será realizada com recursosoriundos de dotações consignadas no orçamento da União,bem como pela incorporação de qualquer espécie de bense direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência àsaúde, a EBSERH observará as orientações da PolíticaNacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério daSaúde.
d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal,e poderá manter escritórios, representações, dependênciase filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativacorreta:
I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSERHpela administração pública para realizar atividadesrelacionadas ao seu objeto social.
II. O lucro líquido da EBSERH será reinvestido paraatendimento do objeto social da empresa, excetuadas asparcelas decorrentes da reserva legal e da reserva paracontingência.
III. Ficam as instituições públicas federais de ensino einstituições congêneres impedidas de ceder à EBSERH,no âmbito e durante a vigência de um contrato com estaempresa, quaisquer bens e direitos.
a) Apenas I e II estão corretos
b) I, II e III estão corretos.
c) Apenas II está correto.
d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado daEducação farão parte do Conselho de Administração daEBSERH.
b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSERH ummembro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentesdas Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitorde universidade federal ou diretor de hospital universitáriofederal.
c) O prazo de gestão dos membros do Conselho deAdministração será de dois anos contados a partir da datade publicação do ato de nomeação, podendo serreconduzidos por igual período.
d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSERHserá exercida por qualquer um de seus membros, medianteescolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) A EBSERH será supervisionada pelo Ministério de Estadoda Educação.
b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes eestratégias da EBSERH, orientando o Conselho deAdministração e a Diretoria Executiva no cumprimento desuas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal daEBSERH.
c) A EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva,composta pelo Presidente e até seis Diretores, todosnomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
d) O órgão de auditoria interna da EBSERH vincula-sediretamente ao Conselho de Administração.
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20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, editar
normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e
serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação
do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:
a) Do Conselho de Administração da EBSERH
b) Do Conselho Consultivo da EBSERH
c) Do presidente da EBSERH
d) Do Conselho Fiscal da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e
agravos que constam da lista nacional de doenças de
notificação compulsória alimentam um dos sistemas de
informação em saúde do Brasil, denominado:
a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória

(SINASC).
b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de

notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde-SUS:
a) A participação na formulação da política e na execução de

ações de combate à fome e distribuição de renda.
b) A ordenação da formação de recursos humanos na área

de saúde.
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da
Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,
assinale a alternativa incorreta:
a) A cada eleição, os segmentos de representações de

usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu
critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de
suas entidades representativas.

b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias
de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços
de saúde.

c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas
respectivas representações.

d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu
orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas
verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011, 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 é a definição de 
a) Pactuação Integrada em Saúde.
b) Rede hierarquizada em Saúde.
c) Rede de Atenção à Saúde.
d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e aseguir assinale a alternativa correta:
I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anoscom a representação dos vários segmentos sociais, paraavaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para aformulação da política de saúde nos níveis correspondentes,convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente,pelo Conselho de Saúde. 
II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente edeliberativo, órgão colegiado composto por representantesdo governo, prestadores de serviço, profissionais de saúdee usuários, atua na formulação de estratégias e no controleda execução da política de saúde na instânciacorrespondente, inclusive nos aspectos econômicos efinanceiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefedo poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASSe o Conselho Nacional de Secretários Municipais de SaúdeCONASEMS terão representação no Conselho Nacionalde Saúde. A representação dos usuários nestes conselhosserá definida pelos próprios conselhos.
IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde eConferências de Saúde será paritária em relação aoconjunto dos demais segmentos.
V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terãosua organização e normas de funcionamento definidas emregimento próprio provados pelas respectivas secretariasmunicipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
a) I,II,III, IV e V estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas
c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
d) Apenas II, IV e V estão corretas. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Considerando que o dimensionamento de pessoal deenfermagem tem sido foco de atenção dos Enfermeirose Administradores das Instituições de Saúde devido asua influência direta na eficácia, qualidade e nos custosda assistência, leia as afirmativas abaixo e a seguirassinale a alternativa correta.
I. É um processo de provimento de pessoal e de custos,com a finalidade de otimizar o controle de gastos nainstituição, uma vez que considera a quantidade depessoal por categoria, respeitando a individualidade decada serviço.
II. A operacionalização do processo de dimensionamentode pessoal de enfermagem requer a aplicação de umafórmula, que considera o cálculo da carga de trabalho,do tempo efetivo trabalhado do profissional e do índicede segurança técnica.
III. O quantitativo de profissionais estabelecido, pelaResolução do COFEN 293/2004, deverá ser acrescidode um índice de segurança técnica (IST) não inferior a30% do total.
IV. Para efeito de cálculo, devem ser consideradas comohoras de Enfermagem, por leito, nas 24 horas, um valorde 17,9 horas de Enfermagem, por cliente, na assistênciaintensiva.
a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
b) I,II,III e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
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27) A norma operacional da assistência à saúde SUS - NOAS-SUS 01/02 define o processo de controle, regulação eavaliação da assistência, devendo ser coerente com osprocessos de planejamento, programação e alocaçãode recursos em saúde tendo em vista sua importânciapara a revisão de prioridades e contribuindo para oalcance de melhores resultados em termos de impactona saúde da população. Analise as afirmativas a seguire assinale a alternativa correta.O fortalecimento das funções de controle e avaliaçãodos gestores do SUS deve se dar principalmente nasseguintes dimensões: I. Avaliação da organização do sistema e do modelo degestão.II. Relação com os prestadores de serviços.III. Qualidade da assistência e satisfação dos usuários.IV. Resultados e impacto sobre a saúde da população.V. Redução monetária nos orçamentos.São corretas as alternativas:a) II,III e IV apenas.b) II,III,IV e V apenas.c) I,II,III e IV apenas.d) I e II apenas.
28) A Lei 8.666/93 estabelece normas gerais sobre licitaçõese contratos administrativos pertinentes às obras e serviços,inclusive de publicidade, compras, alienações e locaçõesno âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do DistritoFederal e dos Municípios. Considerando o processo decompras e modalidades de licitação, leia as afirmativas aseguir e assinale a alternativa correta.I. As compras, sempre que possível, deverão atender aoprincípio da padronização, que imponha compatibilidadede especificações técnicas e de desempenho,observadas, quando for o caso, às condições demanutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.II. As compras, sempre que possível, deverão serprocessadas através de sistema de registro de preços.III. As compras, sempre que possível, deverão submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantesàs do setor privado.IV. A concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquerinteressados que, na fase inicial de habilitação preliminar,comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificaçãoexigidos no edital para execução de seu objeto.V. Convite é a modalidade de licitação entre quaisquerinteressados para escolha de trabalho técnico, científicoou artístico, mediante a instituição de prêmios ouremuneração aos vencedores, conforme critériosconstantes de edital publicado na imprensa oficial comantecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.Estão corretas as alternativas:a) I,II e III apenas. b) I,II,III e IV apenas. c) I e II apenas. d) I e III apenas.  
29) Considerando os documentos de um serviço deenfermagem (SE), o Regimento é  a) A definição de papéis e atribuições estabelecidas pelaadministração superior. De acordo com a políticainstitucional, a enfermagem elabora um ato normativo;de caráter flexível que rege a disciplina do serviço eespecifica as finalidades e posição do serviço na estruturaadministrativa e a competência das diversas unidadesde trabalho. Além disso, define pessoal, suas funções edescreve os requisitos exigidos pela instituição. b) Estabelecido como um direcionamento dodesenvolvimento dos indivíduos, que buscam alcançaros objetivos determinados pela administração superior.Tem a finalidade de fornecer informações das atividadesdesenvolvidas, sendo conhecido como POP(Procedimento Operacional Padrão). c) Um documento de descrição sistemática dos passos a seremdados para a realização das ações componentes de umaatividade. Estabelecem as tarefas em forma sistemática e nasequência em que devem ser executadas.d) Um guia, orientador escrito, que fornece instruções geraise específicas do SE como composição da planta física,do organograma, das normas e rotinas, das técnicas deenfermagem e de inventário do material permanente.

30) Considerando a estrutura e organização do serviço deenfermagem (SE), leia as afirmativas a seguir e assinalea alternativa correta.
I. O SE é um grupo organizado de pessoas, possui umnúmero grande de pessoas, apresenta diversidade ecomplexidade das atividades e necessidade de divisãoe distribuição do trabalho. 
II. O SE possui exclusivamente uma estrutura formal, queé planejada e formalizada oficialmente. Não sofrendoinfluência da estrutura informal na dinâmica da instituição,atuação dos integrantes e no alcance dos objetivospropostos.
III. A divisão do trabalho e especialização pode ser verticale horizontal. Sendo que a divisão vertical aumenta aqualidade da supervisão, acrescentando níveishierárquicos. 
IV. A Estrutura Linear (baseada em Fayol, na Teoria Clássica)apresenta as seguintes características: forma piramidal,rigidez no princípio de hierarquia (órgãos de linha),centralização da decisão, limitação e inflexibilidade àinovação e demora na ação.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
d) Apenas a afirmativa IV está correta.

31) De acordo com a Resolução do COFEN nº 358/2009, querevoga a de número 272, ___________ é um instrumentometodológico que orienta o cuidado profissional deenfermagem e a documentação da prática profissional,evidenciando sua contribuição na atenção à saúde dapopulação, aumentando a visibilidade e oreconhecimento profissional.
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
a) Sistematização de Assistência Enfermagem.
b) Processo de Enfermagem.
c) Primary Nursing.
d) Consulta de Enfermagem.

32) De acordo com a Resolução do COFEN nº 358/2009, oProcesso de Enfermagem organiza-se em cinco etapasinterrelacionadas, interdependentes e recorrentes.Considerando essas etapas, assinale a alternativa incorreta.
a) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico deEnfermagem) – processo deliberado, sistemático econtínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicasvariadas, que tem por finalidade a obtenção deinformações sobre a pessoa, família ou coletividadehumana e sobre suas respostas em um dado momentodo processo saúde e doença. 
b) Diagnóstico de Enfermagem – processo de interpretaçãoe agrupamento dos dados coletados na primeira etapa,que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitosdiagnósticos de enfermagem que representam, com maisexatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividadehumana em um dado momento do processo saúde edoença; e que constituem a base para a seleção dasações ou intervenções com as quais se objetiva alcançaros resultados esperados.
c) Planejamento de Enfermagem – realização das açõesou intervenções determinadas na etapa de diagnósticode enfermagem.
d) Avaliação de Enfermagem – processo deliberado, sistemáticoe contínuo de verificação de mudanças nas respostas dapessoa, família ou coletividade humana em um dado momentodo processo saúde doença, para determinar se as ações ouintervenções de enfermagem alcançaram o resultadoesperado; e de verificação da necessidade de mudanças ouadaptações nas etapas do Processo de Enfermagem.
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33) De acordo com Estatuto do Idoso, leia as frases abaixoe marque (F) se a afirmativa for falsa e (V) se forverdadeira. Em seguida, assinale a alternativa quecontém a sequência correta.
(  ) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, porintermédio do Sistema Único de Saúde – SUS,garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, emconjunto articulado e contínuo das ações e serviços, paraa prevenção, promoção, proteção e recuperação dasaúde, incluindo a atenção especial às doenças queafetam preferencialmente os idosos.
(  ) A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serãoefetivadas obrigatoriamente por meio de atendimentohospitalar, para a população que dele necessitar e estejaimpossibilitada de se locomover, inclusive para idososabrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicasou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com oPoder Público, nos meios urbano e rural.
(  ) É facultada a discriminação do idoso nos planos de saúdepela cobrança de valores diferenciados em razão daidade.
(  ) Ao idoso internado ou em observação é assegurado odireito a acompanhante, devendo o órgão de saúdeproporcionar as condições adequadas para a suapermanência em tempo integral, segundo o critériomédico.
a) V,V,V,V.
b) V,F,F,V.
c) F,V,F,V.
d) V,F,V,F.

34) Considerando o atendimento de uma Unidade Básicade Saúde, assinale a alternativa incorreta.
a) Ter responsabilidade sanitária, desenvolvendo ações devigilância à saúde. Sentir-se responsável pela vida e pelamorte do paciente de acordo com as possibilidades deintervenção, sem burocracia e impessoalidade.
b) O serviço de saúde deve se organizar de maneira aresponder aos problemas que chegam à porta da unidadede maneira criativa e eficiente.
c) Realizar acolhimento, que é a relação humanizada eacolhedora que os trabalhadores e o serviço têm queestabelecer com os diferentes tipos de usuários.
d) O modelo de saúde deve ser construído de acordo comas necessidades da população, entretanto, as relaçõesdevem ser indiretas e transitórias entre os profissionaisde enfermagem e usuários a fim de possibilitar o alcancedos objetivos.

35) De acordo com a Resolução do COFEN nº 358/2009, oProcesso de Enfermagem, quando realizado eminstituições prestadoras de serviços ambulatoriais desaúde, domicílios, escolas, associações comunitárias,entre outros, corresponde ao que usualmente édenominado de
a) Assistência de Enfermagem.
b) Assistência Ambulatorial.
c) Consulta de enfermagem.
d) Prescrição de Enfermagem.

36) Segundo o calendário nacional de vacinação, umacriança deve receber a vacina pneumocócica 10-valente(conjugada) com a idade de:
a) 2, 4 e 6 meses e mais uma dose de reforço aos 12 meses.
b) 3 e 5 meses e mais uma dose de reforço aos 15 meses.
c) 2, 4 e 15 meses.
d) 3 e 7 meses apenas.

37) De acordo com o protocolo clínico e diretrizesterapêuticas para adultos vivendo com vírus daimunodeficiência humana (HIV)/Síndrome daImudeficiência Adquirida (AIDS),  leia as afirmativas ea seguir assinale a alternativa correta.
I. A infecção pelo HIV é acompanhada por um conjunto demanifestações clínicas, denominado Síndrome RetroviralAguda (SRA), que se apresenta geralmente entre a primeirae terceira semana após a infecção. Os principais achadosclínicos de SRA incluem febre, adenopatia, faringite,exantema, mialgia e cefaleia.
II. A infecção pelo HIV eleva o risco de desenvolvimento detuberculose ativa em indivíduos com tuberculose latente.Recomenda-se a realização da Prova Tuberculínicaanualmente, caso o exame inicial seja < 5mm.
III. Uma das medidas que deve ser sistematicamenterealizada na atenção da pessoa vivendo com HIV,destaca-se o aconselhamento do paciente a reduzir assituações de risco relacionadas a exposições sexuaisdesprotegidas, exceto práticas orais.
IV. Adultos e adolescentes que vivem com HIV não podemreceber todas as vacinas do calendário nacional, mesmoos que não apresentam deficiência imunológicaimportante.
a) I,II,III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

38) A Neuropatia diabética é a complicação mais comumdo diabetes, compreendendo um conjunto de síndromesclínicas que afetam o sistema nervoso periféricosensitivo, motor e autonômico. Pacientes com diabetesdevem ser avaliados, anualmente, para presença deneuropatia periférica distal, usando testes simples.Correlacione as colunas, enumerando de cima parabaixo, o tipo de sensação para cada teste. A seguirassinale a alternativa correta.
Tipo de sensação Teste

(1) Dolorosa.
(2) Táctil.
(3) Térmica.
(4) Vibratória.
(5) Motora.
(6) Limiar percepção cutânea.
a) 6,5,4,3,2,1.
b) 4,3,1,2,6,5.
c) 1,2,3,4,5,6.
d) 2,1,4,3,6,5.

39) Hipertensão arterial é caracterizada pelo aumento dapressão que o sangue faz na parede das artérias, pararealizar uma circulação eficiente, ficando muito forte,acima dos valores normais. Nas emergênciashipertensivas, recomenda-se controlar a pressão maisrapidamente, enquanto nas urgências hipertensivas ocontrole pode ser gradual, num período de até 24 horas.São consideradas situações que caracterizamemergências hipertensivas
a) Encefalopatia Hipertensiva, Transplante Renal eAnticoagulação.
b) Pré-eclâmpsia, Angina Estável e Sangramento Pós-operatório.
c) Infarto Agudo do Miocárdio, Angina Instável e Pré-Eclâmpsia.
d) Edema Agudo de Pulmão, Infarto Agudo do Miocárdio eEncefalopatia Hipertensiva.

(  ) Com diapasão 128 Hz.
(  ) Com cabo de diapasão 128 Hz.
(  ) Com pino, agulha ou palito.
(  ) Com chumaço de algodão.
(  ) Monofilamento 10-g.
(  ) Com martelo. 
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40) Considerando o Manual Técnico de Gestação de altoRisco, do Ministério da Saúde (2012), sobre a hipertensãoarterial na gestação, leia as afirmativas e a seguirassinale a alternativa correta.
I. A pressão arterial deve ser mensurada com a gestantesentada, com o braço no mesmo nível do coração e comum manguito de tamanho apropriado. 
II. Para a medida da pressão arterial recomenda-se o usode aparelhos de coluna de mercúrio, aneróides ouautomáticos (digitais) para todas as gestantes,independente da situação clínica.
III. A Pré-eclâmpsia/eclâmpsia é observada antes de 20semanas de gestação, ou diagnosticada pela primeiravez durante a gravidez e não se resolve até 12 semanasapós o parto.
IV. A ocorrência de convulsões em mulheres com pré-eclâmpsia caracteriza o quadro de eclâmpsia.
a) I,II,III e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

41) O Leite Materno é completo por ter todas as vitaminas,proteínas, minerais e outros nutrientes que garantem omelhor crescimento e desenvolvimento do bebê,protegendo contra doenças, principalmente diarreias,alergias e infecções. Deve ser mantido exclusivamenteaté os 6 meses em livre demanda. Após este período,as mães retornam ao trabalho e há a necessidade deretirar e guardar seu leite em um frasco de vidro, comtampa plástica e de rosca, lavado e fervido.Considerando a conservação e validade do leite materno,assinale a alternativa correta.
a) O leite ordenhado cru congelado pode ser estocado porum período máximo de 15 dias a partir da data da primeiracoleta, a uma temperatura máxima de -3ºC. Uma vezdescongelado, o leite humano ordenhado cru para usodo próprio filho deve ser mantido em refrigeração àtemperatura máxima de 5ºC, com validade de 12 horas.
b) O leite ordenhado cru congelado pode ser estocado porum período máximo de 30 dias a partir da data da primeiracoleta, a uma temperatura máxima de -3ºC. Uma vezdescongelado, o leite humano ordenhado cru para usodo próprio filho deve ser mantido em refrigeração àtemperatura máxima de 5ºC, com validade de 24 horas.
c) O leite ordenhado cru congelado pode ser estocado porum período máximo de 7 dias a partir da data da primeiracoleta, a uma temperatura máxima de 2ºC. Uma vezdescongelado, o leite humano ordenhado cru para usodo próprio filho deve ser mantido em refrigeração àtemperatura máxima de 8ºC, com validade de 6 horas.
d) O leite ordenhado cru congelado pode ser estocado porum período máximo de 60 dias a partir da data da primeiracoleta, a uma temperatura máxima de -5ºC. Uma vezdescongelado, o leite humano ordenhado cru para usodo próprio filho deve ser mantido em refrigeração àtemperatura máxima de 3ºC, com validade de 48 horas.

42) Nas ações de assistência à criança, o enfermeiro tempapel importante na identificação de sinais dealterações no desenvolvimento da criança. Aos 15-18 meses as crianças apontam (com o dedo indicador)para mostrar coisas que despertam a sua curiosidade.Geralmente, o gesto é acompanhado por contatovisual e, às vezes, sorrisos e vocalizações (sons).Ao invés de apontar elas podem “mostrar” as coisasde outra forma como colocando-as no colo da pessoaou em frente aos seus olhos. Considerando osindicadores de desenvolvimento e sinais de alerta,durante o exame físico, a ausência ou raridade destegesto de atenção de compartilhamento da criançanessa idade pode ser um dos principais sinais de:
a) Hipotireoidismo.
b) Transtorno Bipolar.
c) Fenilcetonúria.
d) Transtornos do Espectro do Autismo (TEA).

43) O atendimento ao adolescente deve sempre levar emconta, dentre outras variáveis, o processo decrescimento e desenvolvimento e sua vulnerabilidadea inúmeros agravos físicos, psíquicos e sociais, cujaanálise permitirá a identificação dos fatores protetoresque devam ser promovidos e os riscos que deverão serafastados e/ou atenuados. Correlacione as colunas,enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinalea alternativa correta.(1) Risco biológico
(2) Risco emocional
(3) Risco familiar(4) Risco social
a) 1,2,3,4.b) 3,4,1,2.c) 2,3,1,4.d) 4,2,1,3.

44) Considerando a assistência integral por meio do trabalhoem equipe, leia frases e a seguir assinale a alternativacorreta.I. O objeto do trabalho em saúde só pode ser tratado deforma coletiva, pois um profissional sozinho não conseguedar conta da complexidade dos tratamentos de saúdeou da subjetividade do ser humano.II. No Brasil, o trabalho em equipe multiprofissional ganhoucorpo a partir da década de 70, em razão dasnecessidades de extensão da cobertura de serviços desaúde pública, tendo em vista o fortalecimento da redebásica e sua adequação ao perfil epidemiológico de cadaregião.III. São considerados principais fatores que impulsionarama formação de equipes multiprofissionais na área desaúde o paradigma da integralidade da assistência, altoprocesso de especialização das profissões, necessidadede racionalização dos serviços de saúde e dos custos ea crescente complexidade dos tratamentos e dasintervenções.a) Apenas a frase III está correta.b) Apenas a frase I está correta.c) I,II e III estão corretas.d) Apenas a frase I e II estão corretas.
45) A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, deevolução lenta, que se manifesta principalmente atravésde sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos.Considerando os sinais e sintomas dermatológicos maiscomuns e suas características, correlacione as colunas,enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinalea alternativa correta.(1) Mancha pigmentar ou discrômica.

(2) Placa.

(3) Infiltração.

(4) Nódulo.

a) 3,4,2,1.b) 1,2,3,4.c) 4,3,2,1.d) 1,2,4,3.

(  ) Pais alcoolistas, com transtornosmentais, etc.
(  ) Morar em áreas de tráfico dedrogas, pobreza extrema, etc.
(  ) Obesidade, doenças crônicas, etc.(  ) Depressão, uso e abuso dedrogas, etc.

(  ) aumento da espessura econsistência da pele, com menorevidência dos sulcos, limitesimprecisos, acompanhando-se,às vezes, de eritema discreto.Pela vitropressão, surge fundode cor café com leite. (  ) lesão sólida, circunscrita,elevada ou não, de 1 a 3 cm detamanho. É processo patológicoque localiza-se na epiderme,derme e/ou hipoderme. Pode serlesão mais palpável que visível.
( )é lesão que se estende emsuperfície por vários centímetros.Pode ser individual ou constituiraglomerado de lesões.
(  ) resulta da ausência, diminuiçãoou aumento de melanina oudepósito de outros pigmentosou substâncias na pele.
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46) Com o objetivo de assegurar uma assistência maisqualificada e humanizada aos pacientes, foi introduzidonas organizações de saúde dos Estados Unidos, no finalda década de 60, um sistema para a aplicação doscuidados de Enfermagem que confere ao enfermeiromaior autonomia tanto na prática clínica como nodesempenho do seu verdadeiro papel profissional. Eleprioriza a aplicação de cuidados integrais e sequenciaisaos pacientes, prevendo também a continuidade aoplanejamento dos cuidados prescritos. Esse tipo deassistência corresponde ao que se chama:a) Sistematização da Assistência de Enfermagem.b) Primary Nursing.c) Intervenções de Enfermagem.d) Assistência humanizada ao paciente.
47) O edema agudo de pulmão (EAP) é um quadro clínicode urgência, constituindo grande risco de morte para opaciente, caso medidas terapêuticas não sejamimediatas. Considerando as drogas utilizadas nessescasos, assinale a alternativa correta.a) Nitroprussiato de Sódio: oferece efeito inotrópico positivomaior que o cronotropismo positivo. Seu efeitovasodilatador é diretamente proporcional à sua dose. Noentanto, aumenta a automaticidade do nó sinoatrial e acondutividade do nó atrioventricular e dos ventrículos,podendo causar taquiarritmias importantes.b) Bloqueadores de canais de Cálcio: é um bloqueador alfae beta, que utilizado na forma intravenosa, produz reduçãodos níveis pressóricos.c) Dobutamina: por seu efeito vasodilatador venoso e arterial,costuma oferecer rapidamente redução da pressão arteriale de forma segura, desde que adequadamentemonitorada.d) Nitroglicerina ou nitratos: nitratos devem ser administradossob a forma sublingual e são efetivos tanto no EAP porisquemia como outras causas. Os valores de PressãoArterial devem ser rigorosamente monitorados, evitando-se pressão arterial sistólica menor que 90mmHg. Anitroglicerina deve ser administrada preferencialmentepela via intravenosa.
48) Em casos de acidentes com água-viva, para inativar acarga de veneno e impedir mais envenenamento, asferroadas de água-viva devem ser:a) Lavadas com água fria em abundância por cerca de 30minutos. Após a remoção dos nematocistos, a dor dasferroadas de água-viva deverá ser tratada com compressade gelo, quando possível.b) Lavadas com álcool 70º tão logo que possível por nomínimo 30 minutos. Após a remoção ou desativação dosnematocistos, a dor das ferroadas de água-viva deveráser tratada com imersão em água fria, quando possível.c) Lavadas com vinagre abundante (solução de ácidoacético de 4 a 6%) tão logo que possível e por, no mínimo,30 segundos.  Após a remoção ou desativação dosnematocistos, a dor das ferroadas de água-viva deveráser tratada com imersão em água quente, quandopossível.d) Removidas com uma pinça; e a seguir lavadas com álcool70º tão logo que possível e por, no mínimo, 5 minutos.

49) Considerando a Norma Regulamentadora NR 32, assinalea alternativa correta.a) Todo local onde exista possibilidade de exposição aoagente biológico deve ter lavatório exclusivo para higienedas mãos, provido de água corrente, sabonete líquido,toalha descartável e lixeira provida de sistema de aberturasem contato manual.b) Os quartos ou enfermarias destinados ao isolamento depacientes portadores de doenças infectocontagiosasdevem contar com, no mínimo, um lavatório no corredorem frente à porta.c) O uso de luvas substitui o processo de lavagem dasmãos, o que deve ocorrer, no mínimo, antes da colocaçãodas mesmas. d) É facultativo ao empregado o consumo de alimentos ebebidas nos postos de trabalho.
50) Após a intervenção cirúrgica, dependendo da ocorrênciade alterações fisiológicas, os cuidados de enfermagemno pós-operatório poderão tornar-se de altacomplexidade. Pode-se definir complicações pós-operatórias como quaisquer alterações de funçãofisiológica relacionadas direta ou indiretamente aoprocedimento cirúrgico realizado. A ParadaCardiorrespiratória é uma complicação, caracterizadapela interrupção abrupta das funções ventilatórias(apnéia) e cardíacas (adinamia cardíaca). Considerandoa ressuscitação cardiopulmonar (RCP), em adultos, arelação compressão-ventilação (até a colocação da viaaérea avançada) é de a) 15:2 com um socorrista e 30:2 com dois socorristas.b) 30:2 com um ou dois socorristas.c) 5:2 com um socorrista e 10:2 com dois socorristas.d) 15:2 com um ou dois socorristas.
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