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NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 08 (oito) 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. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo
recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. 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.
XII. 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.
XIII.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Assinatura do Candidato:

Nome:

Inscrição:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

IBFC_66

RASCUNHO

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, arrumandose 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

1
das páginas de um livro numa semana.
5

Na segunda semana, leu mais

2
de páginas. Se ainda
3

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
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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 VicePresidente 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) A Portaria nº 1130, de 5 de agosto de 2015, institui a
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da
Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) organizada em sete eixos estratégicos. Assinale
a alternativa que contém eixos estratégicos da PNAISC.
a) Atenção humanizada à criança com necessidade de
reforço escolar, atenção integral a crianças com agravos
prevalentes na infância e doenças crônicas
b) Atenção humanizada e qualificada à gestação, ao
parto, ao nascimento e ao recém-nascido; aleitamento
materno e alimentação complementar saudável
c) Promoção e acompanhamento do crescimento e do
desenvolvimento integral; atenção humanizada à
criança moradora de rua
d) Atenção à saúde de crianças com deficiências ou em
situações específicas e de vulnerabilidade; atenção
integral à criança que está fora da escola
e) Atenção integral à criança usuária de crack ou outras
drogas; vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e
materno
27) A definição do período adequado para introdução dos
alimentos deve levar em consideração a maturidade
fisiológica e neuromuscular da criança e suas
necessidades nutricionais. Sobre a alimentação
complementar saudável, é correto afirmar que:
a) Até os seis meses de idade a criança ainda não atingiu
o desenvolvimento fisiológico necessário para que
possa receber alimentos sólidos. Nesta fase ela está
preparada para receber basicamente refeição líquida,
preferencialmente o leite materno
b) Por volta dos seis aos oito meses de vida a aceitação
e tolerância à alimentação pastosa melhoram
sensivelmente pelo desaparecimento do reflexo de
protrusão da língua e pela maturação das funções
gastrointestinal e renal e também decorrente ao
desenvolvimento neuromuscular
c) Por volta dos seis meses de vida o grau de tolerância
gastrointestinal e a capacidade de absorção de
nutrientes atingem nível satisfatório e, por sua vez, a
criança vai se adaptando física e fisiologicamente para
uma alimentação mais variada quanto à consistência e
textura
d) As crianças menores de seis meses que recebem
exclusivamente leite materno têm dificuldade de
desenvolver a capacidade de autocontrole da ingestão
de alimentos e tardiamente aprendem a distinguir as
sensações de fome, durante o jejum e de saciedade,
após a alimentação
e) Após os seis meses de idade o aleitamento materno
deve ser mantido para promover a interação mãebebê. Porém, não deve ser considerado como fonte de
energia, pois entre seis e 12 meses ele contribui com
apenas 1% da energia requerida nesta faixa etária
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28) A Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e dá outras
providencias. O Título II deste Estatuto trata “Dos
Direitos Fundamentais”, sendo o Capítulo I “Do Direito
à Vida e Saúde”. Assinale a alternativa correta sobre
este Título e Capítulo do ECA.
a) A criança e o adolescente têm direito a Bolsa Família
sempre que a renda per capta familiar estiver abaixo da
linha da pobreza
b) O atendimento pré-natal será realizado por profissionais
da atenção primária, garantindo o direito de escolha da
mulher sobre a unidade de saúde de vinculação
c) Os serviços de saúde onde o parto for realizado
assegurarão às mulheres retorno para a primeira
revisão de parto, a ser realizada entre sete e 10 dias
após o parto
d) A gestante tem direito ao acompanhamento saudável
durante toda a gestação e a livre escolha sobre o tipo
de parto a ser realizado
e) A atenção primária à saúde fará busca ativa à gestante
que não iniciar ou que abandonar as consultas de prénatal, bem como à puérpera que não comparecer às
consultas pós parto
29) A legislação brasileira de proteção ao aleitamento
materno é uma das mais avançadas do mundo. Assinale
a alternativa que contém instrumento de proteção ao
aleitamento materno no Brasil.
a) Licença maternidade: à trabalhadora gestante é
assegurada licença de 180 dias consecutivos, sem
prejuízo do emprego e da remuneração, prorrogáveis
por 60 dias a critério do empregador
b) Direito à garantia no emprego: é vedada a dispensa
arbitrária ou sem justa causa da mulher trabalhadora
desde a confirmação da gestação até seis meses após
o parto
c) Direito a creche: todo estabelecimento que empregar
mais de 20 mulheres com idade igual ou superior a 21
anos de idade deverá ter local apropriado que permita a
elas guardar sob vigilância e assistência os seus filhos
no período de amamentação
d) Pausa para amamentar: até os seis meses de idade
da criança a mulher terá direito, durante a jornada de
trabalho, a dois descansos de uma hora cada um
e) Alojamento conjunto: todos os hospitais e maternidades
vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), próprios
e conveniados, são obrigados a implantar alojamento
conjunto, mantendo mãe e filho juntos, no mesmo
quarto, 24 horas por dia
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30) A Resolução COFEN nº 358/2009 Dispõe sobre a
Sistematização da Assistência de Enfermagem e
a implementação do Processo de Enfermagem em
ambientes públicos ou privados em que ocorre o
cuidado profissional de enfermagem e dá outras
providências. Assinale a alternativa correta sobre o
Processo de Enfermagem:
a) Quando realizado em instituições prestadoras de
serviços ambulatoriais de saúde corresponde ao
usualmente denominado nestes ambientes como Pós
Consulta
b) Organiza-se em cinco etapas independentes, das quais
o enfermeiro deverá desenvolver pelo menos três,
selecionando aquelas mais necessárias à realidade do
serviço em que atuar
c) Uma de suas etapas é o Planejamento de Enfermagem,
que tem por finalidade a obtenção de informações sobre
a pessoa, a família ou a coletividade humana e sobre
suas respostas em dado momento do processo saúde e
doença
d) Contempla o Diagnóstico de Enfermagem, processo de
interpretação e agrupamento dos dados coletados no
histórico de enfermagem, que culmina com a tomada de
decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem
que representam, com mais exatidão, as respostas
da pessoa, família ou coletividade em determinado
momento
e) Uma de suas etapas é a Avaliação de Enfermagem,
voltada à determinação dos resultados que se espera
alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem
que serão realizadas face às respostas da pessoa,
família ou coletividade humana em dado momento do
processo saúde e doença
31) Sobre a avaliação da vitalidade ao nascer, analise as
afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A determinação da necessidade de reanimação e a
avaliação de sua eficácia dependem da avaliação
simultânea da respiração e da frequência cardíaca.
II. A frequência cardíaca é o principal determinante da
decisão de indicar as diversas manobras de reanimação.
Logo após o nascimento, o recém-nascido deve respirar
de maneira regular e suficiente para manter a frequência
cardíaca acima de 80 batimentos cardíacos por minuto.
III. A avaliação da coloração da pele e mucosas do recémnascido não é mais utilizada para decidir procedimentos
na sala de parto, pois não guarda relação com a
saturação de oxigênio ao nascimento.
IV. Recém-nascidos com esforço respiratório e frequência
cardíaca adequados podem demorar alguns minutos
para ficarem rosados. O processo de transição para
alcançar saturação de oxigênio acima de 90% requer
cinco minutos ou mais em recém-nascidos saudáveis
que respiram em ar ambiente.
a) Apenas I, II e III estão corretas
b) Apenas II, III e IV estão corretas
c) Apenas I, III e IV estão corretas
d) Apenas I, II e IV estão corretas
e) I, II, III e IV estão corretas

32) A ventilação pulmonar é o procedimento mais simples,
importante e efetivo na reanimação do recém-nascido
em sala de parto. Assinale a alternativa correta.
a) A insuflação dos pulmões, a partir da ventilação por
pressão positiva, acarreta constricção da vasculatura
pulmonar, impedindo a aspiração de secreções
b) A ventilação por pressão positiva é indicada quando,
após a execução dos passos iniciais em 30 segundos, o
recém-nascido se mantém em apnéia
c) A ventilação por pressão positiva deve ser decidida
após avaliação do índice de Apgar de primeiro minuto
de vida
d) O uso do balão auto-inflável para ventilação pulmonar
em sala de parto está proscrito, visto que não permite a
ventilação efetiva do recém-nascido
e) O emprego de máscara de tamanho adequado para
ventilação com balão autoinflável é essencial para o
sucesso da ventilação, devendo ser suficiente para
cobrir apenas boca e ponta do queixo
33) Segundo as evidências científicas disponíveis, o
rastreamento de condições clínicas pode ou não ser
recomendado rotineiramente no pré-natal. Assinale a
alternativa correta:
a) Deve-se oferecer rastreamento sorológico do vírus da
hepatite B para gestantes, porque a intervenção pós
natal pode diminuir o risco de transmissão mãe-filho
b) Deve-se oferecer rastreamento sorológico para rubéola
no primeiro trimestre da gestação, de forma a identificar
mulheres com alto risco de malformação fetal
c) Deve-se oferecer rastreio para Estreptococus do Grupo
B a partir de 35 semanas de gestação, para prevenir
infecções respiratórias do recém-nascido
d) Deve-se oferecer rastreio rotineiro para Chlamydia
trachomatis na primeira consulta pré-natal, de forma a
identificar e tratar casos assintomáticos
e) Deve-se oferecer ecografia obstétrica rotineiramente no
primeiro trimestre gestacional, devido a sua efetividade
na redução da morbimortalidade materna e perinatal
34) Assinale a alternativa correta. Visita domiciliar a
gestantes e recém-nascidos é prática comum em
muitos países. Essa atividade vem crescendo em
função do reconhecimento de que os primeiros anos
de vida são determinantes para a saúde do indivíduo na
vida adulta. Estão entre os objetivos da primeira visita
domiciliar ao recém-nascido e sua família:
a) Orientar a família sobre os cuidados com o bebê e
observar as relações familiares
b) Possibilitar ou fortalecer o vínculo das famílias com as
equipes de saúde e realizar a coleta de material para
exames laboratoriais
c) Estimular o desenvolvimento da parentalidade e realizar
o teste da orelhinha
d) Identificar sinais de perigo à saúde da criança e realizar
o teste do olhinho
e) Promover o aleitamento materno exclusivo e realizar o
teste do pezinho
35) O conceito de desenvolvimento é amplo e se refere a
uma transformação dinâmica e progressiva que inclui,
além do crescimento, maturação, aprendizagem e
aspectos psíquicos e sociais. Assinale a alternativa
correta sobre o desenvolvimento infantil normal.
a) Entre um ano e um ano e seis meses de idade a criança
corre ou sobe degraus baixos
b) Entre três e quatro anos a criança começa a pensar com
lógica, embora esta seja predominantemente concreta
c) Crianças com um ano de idade reconhece-se no espelho
e começa a brincar de faz de conta
d) A partir dos sete anos a influência dos pares (amigos e
colegas da mesma idade) adquire grande importância e
a influência dos pais diminui
e) Crianças com dois anos de idade vestem-se com auxílio
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36) A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é um grave
problema de saúde pública no Brasil e no mundo. No
Brasil, tem alta prevalência e baixas taxas de controle.
Assinale a alternativa correta:
a) O diagnóstico da HAS é realizado com média aritmética
da pressão arterial (PA) maior ou igual a 140/90
milímetros de Mercúrio (mmHg), verificada em pelo
menos duas medidas em dias consecutivos
b) Em adultos, considera-se hipertensão estágio três
quando a PA sistólica é maior que 160 mmHg e a PA
diastólica é maior que 110 mmHg
c) O tratamento não medicamentoso é parte fundamental
no controle da HAS e envolve mudanças no estilo de
vida, que deverão acompanhar o tratamento por toda
vida do indivíduo
d) Evidências científicas atuais demonstram que diuréticos
e betabloqueadores não impactam na redução da
morbimortalidade por HAS e por isso estão em desuso
e) A urgência hipertensiva é definida como elevação crítica
da pressão arterial, em geral com PA diastólica igual ou
superior a 100 mmHg

39) O Método Canguru constitui modelo de assistência
perinatal voltado ao cuidado humanizado que reúne
estratégias de intervenção biopsicossociais. Sobre ele,
assinale a alternativa correta.
a) A primeira visita dos pais à Unidade Neonatal é feita
precocemente e sem necessidade de acompanhamento
pela equipe de profissionais de saúde
b) São contraindicações ao método: utilização de
oxigenoterapia e mães que não podem amamentar
c) O bebê que apresentar estabilidade clínica, peso a
partir de 1.250 gramas e mãe que deseje participar
poderá permanecer de maneira contínua com a mãe
e a posição canguru será adotada pelo maior tempo
possível
d) Após a alta hospitalar não é necessária a manutenção
da posição canguru pelo maior tempo possível
e) Após a alta hospitalar, o seguimento ambulatorial deve
ser feito a partir de consultas mensais com profissional
que tenha acompanhado o bebê e a família durante a
hospitalização

37) O termo “diabetes mellitus” (DM) se refere a um
transtorno metabólico de etiologia heterogênea,
caracterizado por hiperglicemia e distúrbio no
metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras,
resultantes de defeitos na secreção e/ou na ação da
insulina. Assinale a alternativa correta.
a) O DM tipo 1 abrange cerca de 90% dos casos de
diabetes na população
b) O DM tipo 2 é, em geral, abrupta, acometendo
principalmente crianças e adolescentes sem excesso
de peso
c) No DM tipo 2 há destruição das células beta, geralmente
causada por processo autoimune
d) No DM tipo 1 a cetoacidose é rara e ocasionada por
infecção ou estresse grave
e) Diabetes gestacional é um estado de hiperglicemia
menos severo que o diabetes tipo 1 e 2, detectado na
gravidez e que geralmente se resolve no puerpério,
podendo voltar anos depois

40) Segundo o Consenso de Cuidado com a Pele do RécemNascido, a pele é o órgão que protege o organismo
contra ações mecânicas, térmicas e químicas, de
agentes agressores infecciosos e tóxicos. Sobre os
cuidados com a pele do recém-nascido, assinale a
alternativa correta:
a) O vérnix caseoso deve ser retirado durante o banho,
realizado em sala aquecida e com água morna
b) A prevenção da dermatite de fraldas envolve higiene
adequada, troca de fraldas frequentes e exposição da
pele do períneo ao ar pelo maior tempo possível
c) A higiene do coto umbilical deve ser feita com
antissépticos, tanto nos recém-nascidos a termo quanto
nos recém-nascidos pré-termo
d) O uso de hidratantes em recém-nascidos com dermatite
atópica aumenta a necessidade de uso de corticóides
tópicos
e) O uso de lubrificantes após a circuncisão facilita a
manipulação no pós-operatório, mas não tem impacto
na ocorrência de complicações

38) Segundo o III Consenso Brasileiro em Ventilação
Mecânica, a Síndrome do Desconforto Respiratório
(SDR) do recém-nascido é a expressão clínica
decorrente da deficiência do surfactante alveolar. Leia
as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta.
I. A SDR do recém-nascido pode ser prevenida pela
administração antenatal de corticoide e a administração
pós-natal de surfactante exógeno.
II. A aplicação precoce da CPAP (Continuous Pressure
Airway Positur) na fase aguda da SDR não altera a
necessidade posterior de suportes ventilatórios mais
agressivos.
III. A hipocapnia e a hiperóxia no suporte respiratório da
SDR estão relacionadas a menor ocorrência de displasia
broncopulmonar e retinopatia da prematuridade.
IV. A incidência e a gravidade da SDR se relacionam
diretamente com o grau da prematuridade e os sintomas
atingem o auge em aproximadamente 48 horas de vida.
a) Apenas I e II estão corretas
b) Apenas I, II e IV estão corretas
c) Apenas I, III e IV estão corretas
d) Apenas I e IV estão corretas
e) I, II, III e IV estão corretas
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41) A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece as
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS)
como problema de saúde pública e preconiza que as
autoridades desenvolvam ações, visando a redução do
risco de sua aquisição. São estratégias para prevenção
e controle das IRAS:
a) Vigilância Epidemiológica e estabelecimento de
mecanismos de controle da resistência microbiana em
serviços de saúde
b) Lavagem da roupa de cama do hospital em água fria
e adequada lavagem das mãos dos profissionais de
saúde antes e depois do contato com o paciente
c) Uso de equipamento de proteção individual pelo
profissional de saúde e espaço de meio metro entre os
leitos
d) Uso de luvas pelo profissional, sem necessidade de
trocá-las entre procedimentos em diferentes áreas do
corpo do mesmo paciente e ventilação adequada do
ambiente hospitalar
e) Reencapar agulhas antes do descarte e uso de
equipamentos de proteção individual pelos profissionais
de saúde
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42) Os avanços tecnológicos e farmacêuticos ocorridos
nas últimas décadas contribuíram para o aumento na
sobrevida dos recém-nascidos. Concomitantemente,
outros problemas começaram a surgir, como o aumento
nas taxas de infecção, que passou a constituir fator
limitante à sobrevida destes bebês. Leia as afirmativas
a seguir e assinale a alternativa correta.
I. São fatores de risco próprios do recém-nascido para
infecção neonatal: baixo peso ao nascer; necessidade
de procedimentos invasivos; alteração da microbiota
bacteriana.
II. São fatores de risco relacionados às condições locais
de internação: número de recém-nascidos internados
acima da capacidade da unidade e desproporção entre
o número de recém-nascidos internados e o número de
profissionais da equipe de saúde.
III. As infecções neonatais precoces geralmente são
decorrentes da contaminação do recém-nascido por
microorganismos do canal de parto ou secundárias a
bacteremia materna.
IV. O diagnóstico das infecções no recém-nascido é difícil,
visto que as manifestações clínicas são inespecíficas e
podem ser confundidas com outras doenças próprias
dessa faixa etária.
a) Apenas I, II e III estão corretas
b) Apenas II, III e IV estão corretas
c) Apenas I, III e IV estão corretas
d) Apenas I, II e IV estão corretas
e) I, II, III e IV estão corretas
43) No contexto da Vigilância Epidemiológica (VE) a
informação se destina à tomada de decisões, ou seja,
informação para ação. Assinale a alternativa correta
sobre as funções da VE.
a) Coleta e processamento de dados de doenças e
fiscalização nos ambientes de trabalho
b) Análise e interpretação de dados processados sobre
doenças e fiscalização de bares e restaurantes
c) Recomendação de medidas adequadas para proteção
e controle de doenças e promoção das ações de
prevenção e controle, conforme indicado
d) Avaliação da eficácia e efetividade das medidas
adotadas e acompanhamento dos casos de acidentes
de trabalho
e) Divulgação de informações pertinentes sobre doenças
transmissíveis e fiscalização quanto à dispensação de
medicamentos nas farmácias
44) Mesmo com os avanços mais recentes no atendimento
ao recém-nascido criticamente doente, a enterocolite
neonatal (ECN) continua sendo desafio à equipe
cuidadora e aos familiares das crianças acometidas.
Leia as afirmativas sobre ECN e assinale a alternativa
correta.
I. A ECN tem múltiplos fatores desencadeantes, incluindo
a oferta inadequada de oxigênio ao trato gastrointestinal,
existência de flora bacteriana entérica patogênica
e potencialmente invasiva e presença de substrato
facilitador da proliferação na dieta enteral.
II. Entre os fatores de risco para ECN estão: asfixia
neonatal, cateterização umbilical, cardiopatia congênita
e policitemia.
III. Diante da suspeita de ECN recomenda-se: manter
a nutrição por via enteral, visando a estabilidade
hidroeletrolítica, metabólica e hemodinâmica, para que
o estado clínico do recém-nascido não se deteriore.
IV. Na ocorrência de pneumoperitônio, há indicação
absoluta de intervenção cirúrgica e ressecção do
segmento intestinal não viável.
a) Apenas I, II e IV estão corretas
b) Apenas II, III e IV estão corretas
c) Apenas I, III e IV estão corretas
d) Apenas I, II e III estão corretas
e) I, II, III e IV estão corretas

45) A pneumonia é uma infecção respiratória aguda
relacionada à alta morbimortalidade. Sobre a pneumonia
adquirida na comunidade em pediatria, assinale a
alternativa correta.
a) O patógeno é identificado na maioria dos casos, sendo
importante na determinação da abordagem terapêutica
b) São fatores de risco para pior prognóstico: desnutrição,
baixa idade e presença de comorbidades
c) A pneumonia afebril é comumente encontrada em
crianças em idade escolar
d) Tiragem subcostal e aumento da frequência respiratória
são suficientes para a classificação de pneumonia muito
grave
e) É recomendada fisioterapia respiratória às crianças
acometidas por pneumonia
46) Segundo as Diretrizes para Tratamento do Acidente
Vascular Isquêmico, Acidentes Vasculares Cerebrais
(AVCs) estão entre as principais causas de
morbimortalidade no Brasil. Sobre o transporte préhospitalizar dos pacientes com sintomas de AVC, leia
as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I. O transporte deve ser feito pelo Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU).
II. No transporte deve ser feita a monitorização da
saturação de oxigênio e aplicação de suplementação de
oxigênio nos pacientes com saturação abaixo de 95%.
III. Todos os pacientes devem receber hidratação com soro
fisiológico a 0,9% durante o transporte.
IV. Deve ser feito teste de glicemia capilar e fluidos contendo
glicose devem ser administrados durante o transporte
de pacientes que apresentarem hipoglicemia.
a) Apenas II, III e IV estão corretas
b) Apenas I, II e IV estão corretas
c) Apenas I, II e III estão corretas
d) Apenas I, III e IV estão corretas
e) I, II, III e IV estão corretas
47) O adoecimento e a hospitalização de crianças geram
sofrimento para ela e para a família. Assinale a
alternativa correta sobre os aspectos psicossociais da
hospitalização infantil.
a) Dispensa-se que a criança seja informada sobre a
doença e a rotina no hospital, desde que a família seja
orientada
b) O ambiente criativo não tem consequências positivas
sobre a criança, visto que o destaque está no
afastamento da família
c) Atuação de psicólogo junto às crianças e famílias ajuda
a evitar situações traumáticas
d) Toda criança que precisa ser internada sofre estresse,
dessa forma, tanto a criança que fica a maior parte do
tempo sozinha quanto a que tem presença constante da
família evoluem igualmente
e) Pela dinâmica que é utilizada, a recreação no hospital
tem função apenas lúdica, sem contribuir para o
desenvolvimento da criança
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48) O objetivo primário da avaliação periódica dos pés
das pessoas com diabetes mellitus é a prevenção da
formação de úlcera. Apesar disso, a ocorrência de úlcera
nos pés destas pessoas é comum. Sobre o manejo das
feridas de pés diabéticos, leia as afirmativas abaixo e
assinale a alternativa correta.
I. A frequência da troca do curativo secundário é
determinada pela equipe de saúde de acordo com o
aspecto e a evolução da ferida.
II. A cobertura escolhida para o curativo deve proteger
contra infecção e manter umidade entre a ferida e o
curativo.
III. A limpeza de ferida sem exposição de tecidos nobres
deve seguir a técnica estéril.
IV. Caso haja necrose seca, o tecido necrótico deverá ser
desbridado seguindo técnica escolhida pelo profissional
de saúde que irá realizar o procedimento.
a) Apenas I, II e IV estão corretas
b) Apenas I e II estão corretas
c) Apenas II, III e IV estão corretas
d) Apenas II e IV estão corretas
e) I, II, III e IV estão corretas

50) Puerpério, também chamado de pós-parto, é período
cronologicamente variável, de âmbito impreciso,
durante o qual ocorrem as manifestações involutivas e
de recuperação da genitália materna ocorridas após o
parto. Sobre o puerpério é correto afirmar:
a) A involução do puerpério imediato é mais rápida e visível
entre mulheres que não estão amamentando
b) Entre as manifestações psíquicas após o parto está
a Depressão Puerperal, evidenciada pelo choro fácil,
ansiedade e irritação de curta duração e que não requer
tratamento
c) As mães que amamentam exclusivamente tendem a
voltar a menstruar rapidamente, em geral durante o
puerpério tardio
d) Cerca de 80% das puérperas ovulam antes da primeira
menstruação após o parto
e) Na consulta de revisão de parto precoce, realizada
no puerpério imediato, deve-se colher material para
avaliação da microbiota vaginal

49) Muitas vezes recém-nascidos precisam ser submetidos
a procedimentos dolorosos. A falha na analgesia
resulta em piora da qualidade de vida e pode causar
sequelas. Sobre a prevenção e controle da dor no
período neonatal é correto afirmar que:
a) Agrupar os cuidados médicos, de enfermagem e
fisioterapia no mesmo momento não é benéfico, pois
causa maior estresse à criança
b) Os sinais fisiológicos são mais confiáveis que os
comportamentais na avaliação da dor em recémnascidos
c) A sucção não nutritiva não possui propriedades
analgésicas e, portanto, não ajuda a criança após
estímulo doloroso
d) Em caso de dor intensa, devem ser usados analgésicos
opioides potentes, que podem ser retirados de forma
abrupta ao término do episódio de dor
e) O controle do ambiente, evitando luzes fortes e ruídos
altos, minimiza o desconforto do neonato
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