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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO

» Após identificado e instalado na sala, você não 
poderá consultar qualquer material, enquanto 
aguarda o horário de início da prova.

» Siga, atentamente, a forma correta de 
preenchimento do Cartão de Respostas, 
conforme estabelecido no próprio.

» Não haverá substituição do Cartão de Respostas 
por erro do candidato.

Por motivo de segurança:

■ O candida to só poderá re tira r-se  
definitivamente da sala após 1 (uma) hora 
do início efetivo da prova;

■ Somente faltando 1 (uma) hora para o 
término da prova, o candidato poderá 
retirar-se levando o seu Caderno de 
Questões;

■ O candidato que optar por se retirar sem 
levar o seu Caderno de Questões, não 
poderá copiar suas respostas por qualquer 
meio.  O d e s c u m p r i m e n t o  dessa 
determinação será registrado em ata e 
acarretará a eliminação do candidato; e

■ Ao terminar a prova, o candidato deverá 
retirar-se imediatamente do local, não sendo 
possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros.

» Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade 
entregar ao fiscal o Cartão de Respostas 
assinado. Não se esqueça dos seus pertences.

» Os três últimos candidatos deverão permanecer 
na sala até que o último candidato entregue o 
Cartão de Respostas.

•  O fiscal de sala não está autorizado a alterar 
quaisquer destas instruções. Em caso de dúvida, 
solicite a presença do coordenador local.

http://www.funcab.org


( LÍNGUA PORTUGUESA )

Viver ou juntar dinheiro?

Recebi uma mensagem muito interessante de 
um ouvinte da CBN e peço licença para lê-la na 
íntegra, porque ela nem precisa dos meus 
comentários. Lá vai:

“Prezado Max, meu nome é Sérgio. Tenho 61 
anos e pertenço a uma geração azarada. Quando eu 
era jovem, as pessoas me diziam pra eu escutar os 
mais velhos que eram mais sábios; agora eles dizem 
pra eu escutar os mais jovens porque eles são mais 
inteligentes.

Na semana passada, li em uma revista um 
artigo no qual jovens executivos davam receitas 
simples e práticas para qualquer um ficar rico. E eu 
aprendi muitas coisas. Aprendi, por exemplo, que se 
tivesse simplesmente deixado de tomar um cafezinho 
por dia, durante os últimos quarenta anos, teria 
economizado 30 mil reais. Se eu tivesse deixado de 
comer uma pizza por mês, 12 mil reais. E assim por 
diante.

Impressionado, peguei um papel e comecei a 
fazer contas.

E descobri pra minha surpresa que hoje 
poderia estar milionário. Bastava não ter tomado as 
caipirinhas que tomei, não ter feito muitas das 
viagens que fiz, não ter comprado algumas das 
roupas caras que comprei e, principalmente, não ter 
desperdiçado meu dinheiro em itens supérfluos e 
descartáveis.

Ao concluir os cálculos, percebi que hoje 
poderia ter quase 1 milhão de reais na conta 
bancária. É claro que eu não tenho esse dinheiro! 
Mas, se tivesse, sabe o que esse dinheiro me 
permitiria fazer? Viajar, comprar roupas caras, me 
esbaldar com itens supérfluos e descartáveis, comer 
todas as pizzas que eu quisesse e tomar cafezinhos à 
vontade.

Por isso, acho que me sinto feliz em ser pobre. 
Gastei meu dinheiro com prazer e por prazer. E 
recomendo aos jovens e brilhantes executivos que 
façam a mesma coisa que fiz. Caso contrário, 
chegarão aos 61 anos com um monte de dinheiro, 
mas sem ter vivido a vida.”

(transcrição de uma coluna de Max Gehringer, na rádio CBN. 
Disponível em http.<www.recantodasletras.com.br>. Acesso em 
26 nov. 2015)

De acordo com a leitura, o personagem Sérgio:

A) deveria ter dado mais atenção à opinião dos mais 
velhos.

B) se ainda fosse jovem, estaria se lamentando pelo 
fato de não haver acumulado bens materiais.

C) assume um certo sentimento de inveja dos 
jovens executivos.

D) se ressente pelo modo como passou os últimos 
anos de sua vida.

E) não se arrepende das escolhas que fez durante a 
vida.

(Questão 01 )---------------------------------------------------------

(Questão 02 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção que, no contexto, poderia substituir, 
sem alteração de sentido, o trecho destacado em: 
“AO CONCLUIR OS CÁLCULOS, percebi que hoje 
poderia ter quase 1 milhão de reais na conta 
bancária.” .

A) Logo concluí os cálculos...

B) Se concluísse os cálculos...

C) Ainda que concluísse os cálculos...

D) Quando concluí os cálculos...

E) Embora concluísse os cálculos...

(Questão 03 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção que apresenta a função sintática 
q u e  e x e r c e  o t e r m o  d e s t a c a d o  e m :  
“ IMPRESSIONADO, peguei um papel e comecei a 
fazer contas.” .
A) complemento nominal

B) adjunto adnominal

C) predicativo do objeto

D) adjunto adverbial

E) predicativo do sujeito

(Questão 04 )---------------------------------------------------------

A oração destacada em: “SE EU TIVESSE DEIXADO 
DE COMER UMA PIZZA POR MÊS, 12 mil reais.” 
expressa, no contexto, ideia de:

A) conformidade.

B) consequência.

C) finalidade.

D) causa.

E) condição.

http://www.recantodasletras.com.br


Assinale a opção em que a modificação feita na frase 
original exige o acento indicativo de crase:

A) “chegarão aos 61 anos com um monte de 
dinheiro.”
Chegarão à idade de 61 anos com um monte de 
dinheiro.

B) “E recom endo aos jovens e brilhantes 
executivos.”
E recomendo à esses jovens executivos.

C) pertenço a uma geração azarada.”
Pertenço à um grupo de pessoas azaradas.

D) “eles dizem pra eu escutar os mais jovens.”
Eles dizem pra eu escutar às pessoas mais 
jovens.

E) “ Impressionado, peguei um papel e comecei a 
fazer contas.”
Impressionado, peguei à caderneta e comecei a 
fazer umas contas.

(Questão 06 )---------------------------------------------------------

A palavra SIMPLESMENTE é formada pelo processo 
de:

A) composição porjustaposição.

B) derivação prefixai.

C) derivação sufixai.

D) derivação prefixai e sufixai.

E) composição poraglutinação.

(Questão 07 )---------------------------------------------------------

A locução destacada em: “POR ISSO, acho que me 
sinto feliz em ser pobre.” pode, no contexto, ser 
substituída, sem alteração de sentido, por:

A) porquanto.

B) porém.

C) porque.

D) portanto.

E) no entanto.

(Questão 05 )---------------------------------------------------------

Nas opções a seguir, observe as modificações feitas 
no trecho: “ ... li em uma revista um artigo NO QUAL 
JOVENS EXECUTIVO S DAVAM RECEITAS 
SIMPLES E PRÁTICAS...” e marque aquela em que o 
pronome relativo foi corretamente empregado.

A) ... de cujo autor dava receitas simples e práticas.

B) ... com que o autor dava receitas simples e 
práticas.

C) ...cujo autor dava receitas simples e práticas.

D) ... de quem o autor dava receitas simples e 
práticas.

E) ... de que o autor dava receitas simples e práticas.

(Questão 09 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que a vírgula foi corretamente 
empregada para separar o vocativo.

A) Impressionado, peguei um papel e comecei a 
fazer contas.”

B) “Prezado Max, meu nome é Sérgio.”

C) “Na semana passada, li em uma revista um 
artigo”

D) “se tivesse, sabe o que esse dinheiro me 
permitiria fazer?”

E) “Caso contrário, chegarão aos 61 anos com um 
monte de dinheiro”

(Questão 10 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção que apresenta duas palavras que 
justificam a seguinte regra: “Acentuam-se as 
paroxítonas terminadas em ditongo crescente.”

A) práticas-últimos

B) supérfluos-é

C) descartáveis-cálculos

D) sábios-mês

E) milionário - bancária

(Questão 11 }---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que o termo destacado foi 
corretamente substituído pelo pronome LHE(S).

A) “peguei UM PAPEL e comecei a fazer contas” / 
peguei-lhe e comecei a fazer contas.

B) “E eu aprendi MUITAS COISAS” / E eu aprendi- 
lhes.

C) E recomendo AOS JOVENS E BRILHANTES 
EXECUTIVOS” / E recomendo-lhes.

D) “Ao concluir OS CÁLCULOS” /Ao concluir-lhes.

E) “dizem pra eu escutar OS MAIS JOVENS” / dizem 
pra eu escutar-lhes.

(Questão 08 )---------------------------------------------------------
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Assinale a opção que apresenta, correta e 
respectivamente, a classe gramatical a que 
pertencem as palavras destacadas em:

“Viajar, comprar roupas caras, me esbaldar COM 
itens SUPÉRFLUOS e descartáveis, comer TODAS 
as pizzas QUE eu quisesse e tomar cafezinhos à 
vontade.”.

A) conjunção -  adjetivo -  pronome -  conjunção

B) preposição -  adjetivo -  pronome -  pronome

C) conjunção -  advérbio -  conjunção -  conjunção

D) preposição -  advérbio -  pronome -  conjunção

E) interjeição -  adjetivo -  conjunção -  conjunção

(Questão 13 )---------------------------------------------------------

No trecho: “mas sem ter vivido a vida.” Identifica-se 
uma figura de linguagem. Aponte-a.

A) Catacrese

B) Metonímia

C) Pleonasmo

D) Eufemismo

E) Hipérbole

(Questão 14 )---------------------------------------------------------

Assinale a opção em que, pelo contexto, observa-se 
que a vírgula marca a omissão de um termo.

A) “Por isso, acho que me sinto feliz em ser pobre.”

B) “Quando eu era jovem, as pessoas me diziam pra 
eu escutar os mais velhos”

C) “Se eu tivesse deixado de comer uma pizza por 
mês, 12 mil reais.”

D) “Prezado Max, meu nome é Sérgio.”

E) “Na semana passada, li em uma revista um artigo 
no qual jovens”

(Questão 15 )---------------------------------------------------------

Se o adjetivo do trecho: “eram mais sábios” fosse 
empregado na forma erudita do grau superlativo 
absoluto sintético, ter-se ia:

A) mais sábios.

B) bastante sábios.

C) sabidíssimos.

D) muitíssimo sábios.

E) sapientíssimos.

(Questão 12 )--------------------------------------------------------- ASPECTOS HISTÓRICOS, GEOGRÁFICOS 
E SOCIOECONOMICOS

(Questão 16 )---------------------------------------------------------

Anápolis foi assim denominada quando foi elevada à 
categoria de cidade, contudo, anteriormente, outras 
denominações eram utilizadas para a área. Quando, 
o que hoje é Anápolis, foi elevada à categoria de vila, 
a denominação era:

A) Santana daAnapolina do Norte.

B) Nossa Senhora daAnapolina.

C) Anapolina.

D) Nossa Senhora dos Ricos.

E) Santana das Antas.

(Questão 17 )---------------------------------------------------------

Entre os produtos a seguir, assinale a lavoura 
temporária que, em 2014, último ano que os dados 
foram divulgados, obteve a mais extensa área 
plantada no município de Anápolis.

A) Azeitona

B) Soja

C) Melão

D) Tomate

E) Café

(Questão 18 )---------------------------------------------------------

A Base Aérea de Anápolis (BAAN) é um ícone das 
forças armadas, não somente para a região como 
para todo o Brasil. Do início do projeto de 
implantação, passando pela escolha da cidade até a 
inauguração foram alguns poucos anos. Uma 
solenidade marcou a inauguração da base, bem 
como serve de data para as comemorações dos 
aniversários da BAAN. A citada solenidade de 
inauguração da BAAN ocorreu na seguinte década 
do século XX:

A) 90.

B) 70.

C) 60.

D) 50.

E) 80.
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Localizada na região brasileira denominada Planalto 
Central, Anápolis possui relevo ondulado. O ponto 
mais alto de Anápolis está localizado em uma altitude:

A) inferior a 150 metros.

B) entre 450 e 650 metros.

C) entre 700 e 900 metros.

D) entre 200 e 400 metros.

E) acima dos 950 metros.

(Questão 19 )---------------------------------------------------------

(Questão 20 )---------------------------------------------------------

Existem  d ife re n te s  tipos  de U n idades de 
Conservação no Brasil. Além da variedade de 
modelos de preservação existem também diferenças 
na escala governamental: federal, estadual e 
municipal. Entre as unidades de conservação a 
seguir, a que engloba parte do território do município 
de Anápolis é:

A) Reserva Extrativista das Emas.

B) Floresta Nacional de Silvânia.

c ) Área de Proteção Ambiental João Leite.

D) Parque Municipal de Lavapés.

E) Estação Ecológica Meandros do Araguaia.

( CONHECIMENTOS BÁSICOS DE SAÚDE PÚBLICA )

(Questão 21 )---------------------------------------------------------

A respeito das diretrizes e princípios do SUS analise
as afirmativas a seguir e marque a opção correta.

I. A epidemiologia deve ser utilizada para o 
estabelecimento de prioridades, alocação de 
recursos e orientação programática.

II. A ênfase na centralização político-administrativa 
dos serviços, tendo como foco o nível central, é a 
diretriz norteadora do SUS.

III. A preservação da autonomia das pessoas na 
defesa de sua integridade física e moral é um dos 
princípios do SUS previstos na Lei n° 8.080/1990.

Está correto somente o que se afirma em:

A) I e II.

B) III.

C) II.

D) I e III.

E) I.

A participação popular no Sistema Único de Saúde 
tem sua maior expressão nos(as):

A) comissões regionais.

B) comissões intersetoriais.

C) conselhos de saúde.

D) sindicatos municipais.

E) associações de bairro.

(Questão 23 )---------------------------------------------------------

A respeito do Plano de Saúde assinale a afirmativa 
que corresponde à periodicidade de elaboração 
desse instrumento do SUS:

A) 4 anos.

B) 6 meses.

C) 2 anos.

D) 3 anos.

E) 1 ano.

(Questão 24 )---------------------------------------------------------

De acordo com o Decreto n° 7.508/2011 a atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar é um dos 
requisitos mínimos para que seja instituído(a) um(a):

A) rede de atenção à saúde.

B) região de saúde.

C) porta de entrada.

D) polo de saúde.

E) distrito sanitário.

(Questão 25 )---------------------------------------------------------

Estabelecer as diretrizes sobre referência e 
contrarreferência e demais aspectos vinculados à 
integração das ações e serviços de saúde entre os 
entes federados é um dos objetivos das(os):

A) comissões intergestores bipartite.

B) comitês intergestores regionais.

C) conselhos estaduais de saúde.

D) conselhos municipais de saúde.

E) conferências nacionais de saúde.

(Questão 22 )---------------------------------------------------------
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O Brasil tem vivido momentos preocupantes com a 
quan tidade  de casos de m ic roce fa lia  em 
recém-nascidos que vêm ocorrendo nos últimos 
m eses .  C o n s id e ra n d o  as c a r a c te r í s t i c a s  
epidemiológicas do problema, ele é classificado 
como um(a):

A) endemia.

B) surto.

C) ataque.

D) pandemia.

E) epidemia.

(Questão 26 )---------------------------------------------------------

(Questão 27 )---------------------------------------------------------

Ao promover a reabilitação de um deficiente físico, 
subsidiando sua reinclusão no mercado de trabalho, 
está sendo efetivada uma medida de prevenção:

A) básica.

B) terciária.

C) primária.

D) secundária.

E) quaternária.

(Questão 28 )---------------------------------------------------------

A verificação de óbitos de crianças é um importante 
indicador de saúde, pois, reflete várias situações de 
saúde. O indicador de mortalidade neonatal diz 
respeito ao óbito de crianças na seguinte idade:

A) 0a6dias.

B) menores de 1 ano.

C) 28 a 364 dias.

Considerando as disposições a respeito da
notificação compulsória de doenças, agravos e
eventos de saúde pública, analise as afirmativas a
seguir:

I. A notificação compulsória é obrigatória para os 
m édicos e fa cu lta tiva  para os dem ais 
profissionais de saúde.

II. A comunicação de doença, agravo ou evento de 
notificação compulsória pode ser realizada por 
qualquer cidadão que deles tenha conhecimento.

III. A notificação compulsória imediata deve ser 
realizada em até 12 horas a partir do primeiro 
atendimento.

Está correto somente o que se afirma em:

A) II e III.

B) II.

C) III.

D) I.

E) I e II.

(Questão 29 )---------------------------------------------------------

(Questão 30 )---------------------------------------------------------

Em 1933 foi criado o primeiro Instituto de 
Aposentadoria e Pensões, este instituto foi o dos:

A) comerciários.

B) bancários.

C) industriários.

D) servidores públicos.

E) marítimos

D) menores de 5 anos.

E) 0 a 27 dias.



( CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS )

(Questão 31 )---------------------------------------------------------

A rede de frio é o sistema utilizado pelo PNI, que tem o 
objetivo de assegurar que os imunobiológicos 
disponibilizados no serviço de vacinação sejam 
mantidos em condições adequadas de transporte, 
armazenamento e distribuição, permitindo que eles 
permaneçam com suas características iniciais até o 
momento da sua administração. Frente ao exposto, 
sobre armazenamento de imunobiológicos, é correto 
afirmar que, na sala de vacinação, todas as vacinas 
devem ser armazenadas entre:

A) -1°Ce-7°C, sendo ideal -4°C.

B) +2°Ce+8°C, sendo ideal+2°C.

C) +1°Ce+7°C, sendo ideal+4°C.

D) +2°Ce+8°C, sendo ideal+5°C.

E) -2°Ce-8°C, sendo ideal-5°C.

(Questão 32 )---------------------------------------------------------

Segundo Ministério da Saúde, mais de 80% de 
pessoas infectadas pelo Zika vírus não desenvolvem 
manifestações clínicas, porém quando presentes a 
doença se caracteriza pelo surgimento de sinais e 
sintomas. Sendo estes, EXCETO:

A) início súbito de febre, erupção cutânea e 
hemorragia tanto interna como externa.

B) exantema maculopapular, mialgia e cefaléia.

C) odinofagia, vômito e artralgia.

D) febre baixa, exantem a m aculopapular e 
hiperemia conjutival.

E) tosse seca, hiperemia conjutival e alterações 
gastrointestinais.

As normas relativas às precauções e ao isolamento 
constituem -se na adoção de m edidas que 
possibilitam a prevenção da transmissão de 
microorganismos e que tem por objetivo proteger o 
paciente e o profissional de saúde. Com base nos 
tipos de precaução, assinale a alternativa correta.

A) A precaução por contato requer quarto privativo, 
uso de luvas, avental descartável, máscara 
comum e os artigos e equipamentos podem ser 
compartilhados com outros pacientes.

B) A precaução respiratória para aerossóis requer 
quarto privativo, uso de máscara comum e evitar 
o transporte do paciente.

C) A precaução por contato requer quarto 
compartilhado, uso de luvas e avental e os artigos 
e equipamentos devem ser exclusivos do 
paciente.

D) A precaução respiratória para gotícula requer 
quarto privativo, uso de máscara N95, luvas e 
avental.

E) A precaução respiratória para aerossóis requer 
quarto privativo, uso de máscara N95 e evitar o 
transporte do paciente.

(Questão 33 )---------------------------------------------------------

(Questão 34 )---------------------------------------------------------

As hepatites virais são doenças silenciosas que 
provocam inflação do fígado, sua forma de 
transmissão varia de acordo com o tipo de hepatite. 
Quais são os tipos de hepatite que podem ser 
transmitidas a partir da transfusão de sangue e do 
acidente com materiais perfurocortantes sujos de 
sangue?

A) Hepatite A, Hepatite Be Hepatite C

B) Hepatite B, Hepatite Ce Hepatite D

C) Hepatite B, Hepatite C e Hepatite E

D) Hepatite A, Hepatite B e Hepatite D

E) Hepatite C, Hepatite D e Hepatite E



A medida dos sinais vitais fornece dados para 
determinar o estado usual da saúde do paciente, 
sendo importante o técnico de enfermagem conhecer 
os valores aceitáveis para os indivíduos de diferentes 
faixas etárias. Com relação à frequência cardíaca é 
correto afirmar que em:

A) lactente a variação de valores aceitáveis é de: 
80a 110bpm.

B) adultos, a variação de valores aceitáveis é de: 
80a 110bpm.

C) criança em idade escolar a variação de valores 
aceitáveis é de: 75 a 100 bpm.

D) adolescentes a variação de valores aceitáveis é 
de: 120a 160 bpm.

E) pré- escolar a variação de valores aceitáveis é 
de: 90 a 140 bpm.

(Questão 35 )---------------------------------------------------------

(Questão 36 )---------------------------------------------------------

A imunidade específica pode ser adquirida de modo
ativo ou passivo. Frente ao exposto, assinale a
alternativa correta.

A) A imunidade ativa é imediata mas transitória, ou 
seja, não há ativação de células de memória, 
dando a esse tipo de imunidade um caráter 
temporário.

B) Imunidade passiva artificial é obtida pela 
administração de vacinas, que estimulam a 
resposta imunológica, para que esta produza 
anticorpos específicos.

C) Imunidade ativa natural é obtida através da 
administração de soro heterólogo/homólogo ou 
de imunoglobulina de origem humana.

D) A imunidade passiva natural ocorre com a 
passagem de anticorpos maternos por via 
t r a n s p l a c e n t á r i a , po r  i n t e r m é d i o  da 
amamentação pelo colostro e pelo leite materno.

E) A imunidade passiva é aquela obtida pela 
estimulação da resposta imunológica com a 
produção de anticorpos específicos.

A prevenção da oftalmia gonocócica é realizada:

A) em crianças de 1 a 2 anos, administrando 
vitamina K.

B) em RN e realizado o reforço em crianças com 
idade escolar, administrando nitrato de prata 1 %.

C) em RN, em sua primeira hora de vida, 
administrando nitrato de prata 1 %.

D) afim de prevenir o sangramento precoce no RN.

E) em RN, entre as 24 e 48 horas de vida, 
administrando vitamina K.

(Questão 37 )---------------------------------------------------------

(Questão 38 )---------------------------------------------------------

O Samu é o componente da rede de atenção às 
urgências e emergências que objetiva ordenar o fluxo 
assistencial e disponibilizar atendimento precoce e 
transporte adequado, rápido e resolutivo às vítimas 
acometidas por agravos à saúde. As unidades 
móveis para o atendimento de urgência em que o 
técnico de enfermagem faz parte da equipe 
tripulante é:

A) veículo de intervenção rápida (VIR).

B) unidade de suporte básico de vida terrestre.

C) equipe de aéromédico.

D) equipe de embarcação em casos de suporte 
avançado de vida.

E) unidade de suporte avançado de vida terrestre 
(USA).

(Questão 39 )---------------------------------------------------------

Os s in tomas de preju ízo cogni t ivo,  como 
desorientação, perda das habilidades de linguagem, 
perda da capacidade de cálculo e julgamento 
inadequado não constituem alterações normais do 
envelhecimento, para isso é importante que o 
profissional de saúde conheça as condições comuns 
que afetam a cognição, que são:

A) delirium, demência e depressão.

B) depressão, diabetes e doença de Alzheimer.

C) câncer, delirium e demência.

D) doença de Alzheimer, AVC e esquizofrenia.

E) traumatismo craniano, AVC e demência.



Uma solução de 1000 ml_ deverá ser aplicada em 8 h. 
O gotejamento aproximado, em gotas, será de 
aproximadamente:

A) 40gts/min.

B) 48gts/min.

C) 47gts/min.

D) 45gts/min.

E) 35gts/min.

(Questão 40 )---------------------------------------------------------

(Questão 41 )---------------------------------------------------------

A quantidade de sangue bombeada por cada 
ventrículo, em litros, por minuto é denominada:

A) sístole

B) diástole

C) fração de ejeção

D) débito cardíaco

E) pós-carga

(Questão 42 )---------------------------------------------------------

De acordo com o código de ética dos profissionais de 
enfermagem, em seu capítulo V das infrações e 
penalidades, qual das penalidades impostas pelo 
Conselho Federal e Regional de enfermagem 
consiste na admoestação ao infrator, de forma 
reservada, que será registrada no prontuário do 
mesmo na presença de duas testemunhas?

A) Advertência

B) Cassação

C) Multa

D) Censura

E) Suspensão

Sobre administração de medicação, é correto afirmar
que:

A) na via parenteral o fármaco entra em contato com 
qualquer segmento do trato digestivo; a 
administração é feita por via sublingual, oral e 
retal.

B) a insulina é administrada por via intramuscular.

C) na necessidade de administração rápida de 
fluídos, como nos casos de desidratação e 
choques, a via indicada é a via intramuscular.

D) a vacina BCG é adm in is trada por via 
intradérmica.

E) o teste PPD é realizado por via subcutânea.

(Questão 43 )---------------------------------------------------------

(Questão 44 )---------------------------------------------------------

Ex is tem  vá r ios  t ipos  de in d ic a d o re s  de 
acompanhamento de eficácia do processo de 
esterilização. São indicadores químicos, EXCETO:

A) teste de Bowie&Dick.

B) preparações padronizadas de microorganismos.

C) indicadores emuladores.

D) indicadores integradores.

E) indicadores de processos (ex. fitas zebradas).

(Questão 45 )---------------------------------------------------------

Como instrumento importante de vigilância sanitária, 
a Notificação Compulsória Nacional deve ocorrer nos 
casos das seguintes doenças:

A) sífilis congênita e dengue.

B) herpes simples e febre tifoide.

C) endocardites e cardiopatias.

D) AIDS evaricela.

E) mononucleose infecciosa e dengue



Segundo o Ministério da Saúde, nas seguintes 
condições maternais, o aleitamento materno deve ser 
contraindicado no caso de:

A) tuberculose.

B) consumo de cigarros.

C) m ães  em t r a t a m e n t o  com  f á r m a c o s  
antineoplásicos.

D) hepatite B.

E) hanseníase.

(Questão 46 )---------------------------------------------------------

(Questão 47 )---------------------------------------------------------

A pneumonia e a atelectasia são possíveis 
complicações pós-operatórias, as quais podem ser 
evitadas através dos seguintes cuidados de 
enfermagem:

A) exercício de respiração profunda, mudança de 
decúbito frequente e estimulação da tosse.

B) exercícios de respiração profunda, repouso 
absoluto no leito e manter o paciente em posição 
de Fowler.

C) exercícios de respiração profunda, estimulação 
da tosse e manter o paciente em posição de 
trendelenburg.

D) mon i to r ização  de f requênc ia  cardíaca,  
frequência respiratória, aspiração de vias aéreas 
superiores e manter o paciente em repouso 
absoluto.

E) mudança de decúbito frequente, estimulação de 
deambulação precoce, m onitorização de 
frequência respiratória.

(Questão 48 )---------------------------------------------------------

As glândulas endócrinas secretam diretamente para 
dentro da corrente sanguínea substâncias 
reguladoras chamadas hormônios. As glândulas 
suprarrenais encontram-se sobre os rins e são 
divididas em duas regiões: o córtex e a medula. Os 
hormônios secretados pela medula suprarrenal são:

A) luteizante (LH) e antidiurético (ADH).

B) hormonio do crescimento e adrenalina

C) adrenalina e noradrenalina.

D) glucagon e somatostatina

E) antidiurético (ADH) e Adrenocorticotropina.

Com relação à assistência da equipe de
enfermagem, em caso de choque séptico, é correto
afirmar que se deve:

A) manter o paciente deitado e sedado.

B) colocar o paciente em ambiente protegido, no 
qual o ambiente e seu conteúdo sejam 
esterilizados e o arfiltrado.

C) verificar somente temperatura axilar.

D) administrar antibióticos de amplo espectro 
conforme prescrição e visando combater 
infecção subjacente.

E) a d m i n i s t r a r  l í q u i d o s  e n d o v e n o s o s  e 
med icamentos  vasoa t ivos estão contra 
indicados, devido ao risco de edema.

(Questão 49 )---------------------------------------------------------

(Questão 50 )---------------------------------------------------------

São sinais e sintomas de hipotireoidismo:

A) fadiga, unhas quebradiças, queda de cabelo, 
ganho de peso.

B) palpitações, nervosismo, unhas quebradiças, 
ganho de peso e pele úmida.

C) nervosismo, palpitação, perda de peso e pele 
úmida.

D) fadiga, exoftalmia, ganho de peso e pele úmida.

E) exoftalmia, palpitações, queda de cabelo e pele 
seca.
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