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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) De acordo com a Lei n.°7.498/1986, que dispõe sobre o 
exercício profissional de Enfermagem, regulamentada 
pelo Decreto 94.406/1987, é correto afirmar que, 
o Auxiliar de Enfermagem executa as atividades 
auxiliares, de nível médio atribuídas à equipe de 
Enfermagem como:
a) Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclisma, 

enema e calor ou frio
b) Realizar o procedimento de cateterismo vesical de 

demora
c) Realizar os procedimentos de sondagem nasoenteral e 

nasogástrica
d) Administrar medicamento por via oral e parenteral, 

incluindo quimioterápicos antineoplásicos
e) Assistir ao Enfermeiro na prestação de cuidados diretos 

de Enfermagem a pacientes em estado grave

27) Um paciente, sexo masculino, 54 anos, internado na 
Unidade de Oncologia, com diagnóstico de Linfoma 
Não-Hodgkin, recebendo quimioterapia antineoplásica 
por acesso venoso central. O técnico de enfermagem 
estava realizando as anotações de enfermagem, quando 
o paciente o alertou que havia perdido o acesso venoso 
central ao se movimentar no leito. Para não deixar o 
paciente sem receber o medicamento, o técnico de 
enfermagem foi prontamente preparar o material para 
puncionar um acesso venoso periférico e reinstalar o 
quimioterápico. Após a reinstalação do medicamento, 
foi constatado que houve extravasamento do 
medicamento, com consequente ocorrência de lesão 
necrótica em membro superior direito. Baseando-se no 
Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, o 
técnico de enfermagem cometeu: 
a) Negligência
b) Imprudência
c) Imperícia
d) Indulgência
e) Erro humano, não considerado infração ética, pois 

realizou a técnica adequadamente e com competência

28) O Sistema Único de Saúde (SUS) possibilitou a 
ampliação do olhar para a coletividade e, com isso, 
também modificou o olhar e as ações para as práticas e 
os serviços. De acordo com os princípios doutrinários 
do SUS, ___________ compreende a garantia de 
assistência à saúde, por parte do sistema, a todo e 
qualquer cidadão. Deve atender todos os indivíduos da 
população, sem distinção, com gratuidade. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Equidade
b) Universalidade
c) Integralidade
d) Descentralização
e) Centralização

29) ___________ é o conjunto de regras ou instruções, 
com a finalidade de fixar procedimentos, métodos 
e organização, utilizadas no desenvolvimento das 
atividades. Um exemplo é: Todo servidor de enfermagem 
deverá estar na unidade de trabalho, devidamente 
uniformizado, até as 8 horas da manhã. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Indicador
b) Manual
c) Rotina
d) Norma
e) Regimento

30) Um líder oferece total liberdade aos subordinados para 
exercerem suas funções. Neste caso, os subordinados 
ficam responsáveis por gerenciar seus próprios 
resultados de trabalho. Entretanto, os subordinados 
podem ficar sem direcionamento, prejudicando o 
desempenho da instituição. Essa liderança é chamada 
de:
a) Autocrática
b) Democrática
c) Liberal
d) Visionária
e) Treinamento

31) Considerando a terminologia utilizada na assistência 
de enfermagem, correlacione as colunas abaixo, 
enumerando-as, de cima para baixo, e a seguir assinale 
a alternativa correta.

(1) Anaplasia. ( ) Um processo patológico por meio do 
qual as células se proliferam de maneira 
anormal, ignorando os sinais de regulação 
de crescimento no ambiente adjacente às 
células. 

(2) Apoptose. (  ) Crescimento celular bizarro resultando 
em células que diferem em tamanho, 
formato ou disposição das outras células do 
mesmo tipo de tecido.

(3) Displasia. (  ) Células que carecem das características 
celulares normais e diferem no formato e 
organização com relação às suas células de 
origem; comumente são células malignas.

(4) Câncer. (  ) Morte celular programada.
(5) Metaplasia. (  ) Conversão de um tipo de célula madura 

em outro tipo de célula.

a) 2,5,3,1,4
b) 5,4,3,2,1
c) 1,2,3,4,5
d) 5,4,2,1,3
e) 4,3,1,2,5
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32) De acordo com a Portaria que reformula a Política 
Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede 
de Atenção, analise as afirmativas abaixo e a seguir 
assinale a alternativa correta.
I. Uma das diretrizes da Rede de Atenção às Urgências é 

a ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos 
demandados aos serviços de saúde em todos os pontos 
de atenção, contemplando a classificação de risco e 
intervenção adequada e necessária aos diferentes 
agravos.

II. A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas 
de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e 
traumatológica.

III. A Atenção Domiciliar é um dos componentes da Rede 
de Atenção às Urgências.

IV. O Componente Força Nacional de Saúde do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é o estabelecimento de saúde de 
complexidade intermediária entre as Unidades Básicas 
de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, 
devendo com estas compor uma rede organizada de 
atenção às urgências.

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas
c) Apenas a afirmativa I está correta
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
e) As afirmativas I, II e III estão corretas

33) A higiene das mãos é a principal ação para reduzir a 
transmissão de infecções e microrganismos resistentes, 
consistindo em uma das medidas essenciais para a 
prevenção e controle das infecções relacionadas à 
assistência à saúde (IRAS), promovendo a segurança 
de pacientes, profissionais e usuários dos serviços 
de saúde. Considerando a higienização das mãos, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
(  ) A higiene antisséptica das mãos é o ato de higienizar 

as mãos com água e sabonete associado a agente 
antisséptico.

(  ) As mãos devem ser higienizadas exclusivamente em 3 
momentos: antes de tocar o paciente, antes de realizar 
procedimento limpo/asséptico e após tocar o paciente.

(  ) Deve-se higienizar as mãos com sabonete líquido e água 
quando estiverem visivelmente sujas ou manchadas 
de sangue ou outros fluidos corporais ou após uso do 
banheiro.

(  ) A fricção das mãos com preparação alcoólica 
antisséptica deve ter duração de no mínimo 90 a 100 
segundos.

a) V,F,V,F
b) V,V,V,V
c) F,V,F,V
d) V,F,V,V
e) V,F,F,F

34) A cirurgia pode ser classificada, de acordo com o 
grau de urgência envolvido, como de emergência, de 
urgência e eletiva. Correlacione as colunas abaixo, 
enumerando-as, de cima para baixo, e a seguir assinale 
a alternativa correta.

(1)Cirurgia de Emergência.
(2)Cirurgia de Urgência.
(3)Cirurgia Eletiva.

(  )Infecção aguda de vesícula 
biliar.
(  )Hérnia simples.
(  )Cálculos renais e ureterais.
(  )Obstrução vesical ou intestinal.
(  )Reparo de cicatrizes.
(  )Queimaduras extensas.

a) 1,2,2,1,3,1
b) 1,3,3,2,3,1
c) 2,2,3,1,3,2
d) 2,3,2,1,3,1
e) 1,3,3,2,3,2

35) O planejamento da assistência de enfermagem no 
período perioperatório proporcionará uma assistência 
integral e individualizada para o paciente cirúrgico 
e sua família, possibilitando a implementação de 
intervenções que atendam às reais necessidades do 
paciente. Baseando-se no modelo do Sistematização 
de Enfermagem de Assistência Perioperatória (SAEP), 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.
(  ) No Brasil, é o modelo mais difundido e tem como base 

o atendimento das necessidades humanas básicas e o 
processo de Enfermagem definido por Wanda de Aguiar 
Horta.

(  ) O SAEP é desenvolvido em dois períodos: no pré-
operatório e no transoperatório.

(  ) É um modelo de sistematização da assistência focado no 
paciente e se desenvolve em três fases: diagnósticos de 
enfermagem, intervenções de enfermagem e resultados 
do paciente no ato cirúrgico.

(  ) Nesse modelo, o enfermeiro acompanha o paciente 
desde a pré-admissão até a alta hospitalar.

a) V,V,F,F
b) F,F,V,F
c) V,F,F,V
d) V,F,F,F
e) F,F,V,V

36) O Enfermeiro tem um papel importante na Unidade de 
Centro de Material Esterilizado (CME) e deve treinar 
sua equipe para adequada utilização de embalagens 
compatíveis com os métodos de esterilização 
disponíveis. Na unidade de CME, que dispõe de 
métodos de esterilização por plasma de peróxido de 
hidrogênio, a equipe deve utilizar embalagens:
a) Tecido de algodão e papel grau cirúrgico
b) Papel crepado e Filmes
c) Tyvec e Não tecido (SMS)
d) Caixas metálicas e tecido de algodão
e) Conteiner rígido e vidro refratário

37) Considerando a distribuição proporcional dos tipos de 
câncer mais incidentes estimados no Brasil para o ano 
de 2016, por sexo, exceto pele não melanoma, é correto 
afirmar que:
a) Na mulher, a localização primária dos três primeiros 

tipos de câncer mais incidentes é Mama Feminina, Cólo 
do Útero e Bexiga

b) Em ambos os sexos, a localização primária dos três 
primeiros tipos de câncer mais incidentes é Leucemias, 
Glândula de Tireóide e Linfoma não Hodgkin

c) Na mulher, a localização primária dos três primeiros 
tipos de câncer mais incidentes é Mama Feminina, 
Bexiga e Leucemias

d) No homem, a localização primária dos três primeiros 
tipos de câncer mais incidentes é Próstata, Linfoma não 
Hodgkin e Estômago

e) No homem, a localização primária dos três primeiros 
tipos de câncer mais incidentes é Próstata, Traqueia, 
Brônquio e Pulmão e Cólon e Reto
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38) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
cuidados paliativos tem como objetivo a melhoria da 
qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante 
de uma doença que ameaça a vida. Considerando 
os princípios dos cuidados paliativos, analise as 
afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa 
correta.
I. Fornecer exclusivamente alívio para dor dos pacientes 

oncológicos.
II. Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais 

ao aspecto clínico de cuidado do paciente.
III. Apressar ou adiar a morte para evitar o sofrimento do 

paciente.
IV. Usar uma abordagem interdisciplinar para acessar 

necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e 
suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao 
luto.

a) As afirmativas I e III estão corretas
b) As afirmativas II e IV estão corretas
c) As afirmativas I, III e IV estão corretas
d) Apenas a afirmativa IV está correta
e) Apenas a afirmativas I está correta

39) Um paciente, sexo feminino, 69 anos, com diagnóstico 
de câncer de mama e em tratamento com radioterapia, 
apresenta diagnóstico de enfermagem “Integridade da 
pele prejudicada: reações eritematosas e descamativas 
úmidas à radioterapia”. Nesse caso, uma intervenção 
de enfermagem indicada é:
a) Aplicar bolsas de gelo ou água morna, alternadamente, 

nas áreas eritematosas
b) Usar água fria para banhar as áreas eritematosas
c) Evitar o uso de sabões, cosméticos, perfumes, talcos e 

desodorantes nas áreas eritematosas
d) Romper a bolha que tenha sido formada na área de 

descamação úmida
e) Evitar pomada de vitamina A e D nas áreas eritematosas

40) A terapia _________ é quando o tratamento sistêmico 
tem o objetivo de aumentar a chance de cura após 
determinado procedimento cirúrgico, associado ou 
não à radioterapia. Um exemplo é o câncer de mama. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna.
a) Paliativa
b) Adjuvante
c) Neoadjuvante
d) Curativa
e) Poliquimioterapia

41) A Vimblastina é um alcaloide extraído da pervinca 
ou Vinca Rosea Linn, que inibe a formação dos 
microtúbulos no fuso mitótico resultando em uma 
parada da divisão celular na metáfase. Inibe a síntese 
do DNA, RNA e proteínas, sendo um agente ciclocelular 
específico. Analise as afirmativas abaixo e a seguir 
assinale a alternativa correta.
I. Não tem ação vesicante.
II. A solução deve ser diluída exclusivamente em soro 

glicosado 5%, em volume acima de 250 mL, pois é 
recomendada a diluição em volumes maiores para obter 
uma solução menos irritante.

III. É indicada para Linfoma de Hodgkin, Linfomas não 
Hodgkin, entre outros tipos de câncer.

IV. Não tem boa absorção oral. Após aplicação endovenosa, 
distribui-se rápida e amplamente aos tecidos corporais.

a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
e) Apenas a afirmativa I está correta

42) A terapêutica do câncer é composta basicamente por 
três modalidades: cirurgia, radioterapia e tratamento 
medicamentoso, incluindo, neste último, os fármacos 
citostáticos (quimioterápicos antineoplásicos). A 
radioterapia é um tratamento que utiliza radiação 
ionizante com finalidade terapêutica. São efeitos 
colaterais gerais da radioterapia:
a) Anorexia e sangramento
b) Agitação e diarréia
c) Náusea e cianose
d) Dispnéia e edema facial
e) Inapetência e fadiga

43) De acordo com a Norma Regulamentadora 32 (NR32), 
quanto aos quimioterápicos antineoplásicos, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
(  ) Os quimioterápicos antineoplásicos somente devem ser 

preparados em área exclusiva e com acesso restrito aos 
profissionais diretamente envolvidos.

(  ) Todos os profissionais diretamente envolvidos devem 
lavar adequadamente as mãos, antes e após o 
manuseio dos medicamentos. Após retirada das luvas, 
é facultativa a higienização das mãos.

(  ) A sala de preparo deve ser dotada de Cabine de 
Segurança Biológica Classe II B2, e deve estar em 
funcionamento no mínimo por 30 minutos antes do 
início do trabalho de manipulação e permanecer ligada 
por 30 minutos após a conclusão do trabalho.

(  ) O empregador deve afastar das atividades as 
trabalhadoras gestantes e nutrizes.

a) V,F,F,V
b) F,V,V,F
c) V,F,V,V
d) F,F,F,V
e) V,V,F,V

44) O programa “Cirurgia Segura Salva Vidas” foi 
estabelecido pelo Departamento de Segurança do 
Paciente da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
como parte dos esforços para reduzir o número de 
óbitos cirúrgicos em todo o mundo. Com o objetivo de 
fortalecer as práticas de segurança aceitas e promover 
a melhor comunicação e o trabalho efetivo da equipe 
multidisciplinar foi criada a Lista de Verificação de 
Segurança Cirúrgica da OMS. Considerando a Lista de 
Verificação de Segurança do Paciente da OMS, analise 
as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa 
correta.
I. A Lista de Verificação divide a cirurgia em duas fases: 

o período antes da incisão cirúrgica, e o período depois 
da incisão cirúrgica, mas antes da remoção do paciente 
da sala de cirurgia.

II. Todos os passos devem ser verificados verbalmente 
com o membro da equipe adequado para garantir a 
execução das principais ações.

III. Na presença de, pelo menos, membro da equipe de 
enfermagem e do anestesiologista, antes da indução 
anestésica, deve ser confirmada a pergunta: Quais 
são as principais preocupações para a recuperação e 
manejo deste paciente?

IV. Apenas uma pessoa coordenará a implementação da 
Lista de Verificação durante o procedimento cirúrgico; 
esta será responsável pela realização de verificações 
de segurança da lista. Essa pessoa poderá ser um 
membro da equipe de enfermagem da sala cirúrgica ou 
qualquer médico participante do procedimento cirúrgico.

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
b) As afirmativas I e II estão corretas
c) As afirmativas III e IV estão corretas
d) As afirmativas II e IV estão corretas
e) Apenas a afirmativa II está correta
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45) Extravasamento é o escape de drogas do vaso sanguíneo 
para os tecidos circunjacentes. Considerando as 
recomendações na ocorrência de um extravasamento 
de quimioterápicos antineoplásicos, analise as 
afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa 
correta.
I. Realizar sempre pressão manual direta sobre a área 

afetada.
II. Para as drogas extravasadas vincristina e vimblastina, 

deve-se aplicar compressas quentes durante 15 a 20 
minutos pelo menos quatro vezes ao dia.

III. Suspender imediatamente a infusão, retirar a agulha do 
local e manter o membro abaixo do nível do coração.

IV. Suspender a infusão e aplicar imediatamente a pomada 
hialuronidase via tópica.

a) Apenas a afirmativa II está correta
b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
c) As afirmativas I e IV estão corretas
d) As afirmativas III e IV estão corretas
e) Apenas a afirmativa I está correta

46) Em casos de sangramentos, o principal meio de 
controle é a aplicação de:
a) Curativo hemostático na lesão
b) Vitamina K, via intramuscular
c) Vitamina C, via endovenosa
d) Bolsa de gelo direta na lesão
e) Pressão firme e direta na lesão

47) Os cateteres totalmente implantados, ou, conhecidos 
como Ports ou Port-a-cath, são dispositivos utilizados 
para administração de quimioterápicos antineoplásicos. 
Analise as afirmativas abaixo e a seguir assinale a 
alternativa correta.
I. O cateter tem boa aceitação entre os pacientes, pois 

não requer cuidados domiciliares e sua interferência em 
autoimagem é mínima por não ser dispositivo que se 
exterioriza.

II. Entre os cateteres de longa permanência, é o dispositivo 
que apresenta menores taxas de infecções de corrente 
sanguínea relacionada ao cateter.

III. Independente do tipo de Port, seu reservatório deve 
permanecer apoiado sobre uma protuberância óssea 
da região torácica, alojado no tecido subcutâneo.

IV. Para esse tipo de cateter, são necessários alguns 
cuidados como realização de curativo com objetivo 
de evitar infecção, heparinização frequente e exige 
treinamento dos pacientes e familiares para sua 
manutenção prolongada. Entretanto, é o cateter mais 
adequado para infusão por tempo prolongado e de 
grandes volumes.

a) As afirmativas II e IV estão corretas
b) As afirmativas I, II e III estão corretas
c) As afirmativas I e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa III está correta

48) O curativo fechado ou oclusivo é realizado com uso 
de coberturas para manter a proteção da ferida contra 
agressões externas, favorecendo a manutenção da 
umidade no leito da ferida e melhor cicatrização. 
De acordo com os tipos de lesões, são utilizadas 
diferentes coberturas. Correlacione as colunas abaixo, 
enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale 
a alternativa correta.

(1)Alginato de cálcio ( )Local de inserção de cateter, 
incisão cirúrgica limpa e áreas 
de proeminências ósseas para 
prevenção de úlcera por pressão.

(2)Hidrocolóide ( )Lesão aberta, exsudativa, com 
ou sem sangramento, infectada 
ou não, em presença de necrose 
e fibrina.

(3)Filmes transparentes ( )Lesão aberta, infectada ou não, 
causada por queimadura.

(4)Sulfadiazina de prata ( )Lesão aberta, pouco exsudativa, 
não infectada.

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) 1,2,3,4
b) 4,3,2,1
c) 2,3,1,4
d) 3,1,4,2
e) 3,4,1,2

49) O câncer pode causar dor de diferentes maneiras. 
Quando uma fonte de dor do câncer é Isquemia, o 
paciente apresenta a descrição da dor como:
a) Queimação e formigamento
b) Distensão, em cólica
c) Aguda e Pulsátil
d) Difusa e contusa
e) Queimação, em cólica

50) Um paciente, sexo masculino, 89 anos, internado na 
Unidade de Oncologia, apresentou dor torácica. Foi 
realizado um eletrocardiograma, que está representado 
na figura abaixo. O ritmo cardíaco do paciente indica:

a) Taquicardia Ventricular Monomórfica
b) Assistolia
c) Fibrilação Ventricular
d) Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP)
e) Ritmo Sinusal
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