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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. 
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto
 Há algum tempo venho afinando certa mania. Nos começos 
chutava tudo o que achava. [...] Não sei quando começou em 
mim o gosto sutil. [...]
 Chutar tampinhas que encontro no caminho. É só ver a 
tampinha. Posso diferenciar ao longe que tampinha é aquela 
ou aquela outra. Qual a marca (se estiver de cortiça para 
baixo) e qual a força que devo empregar no chute. Dou uma 
gingada, e quase já controlei tudo. [...] Errei muitos, ainda erro. 
É plenamente aceitável a ideia de que para acertar, necessário 
pequenas erradas. Mas é muito desagradável, o entusiasmo 
desaparecer antes do chute. Sem graça.
 Meu irmão, tino sério, responsabilidades. Ele, a camisa; 
eu, o avesso. Meio burguês, metido a sensato. Noivo...
 - Você é um largado. Onde se viu essa, agora! [...]
 Cá no bairro minha fama andava péssima. Aluado, farrista, 
uma porção de coisas que sou e que não sou. Depois que 
arrumei ocupação à noite, há senhoras mães de família que já 
me cumprimentaram. Às vezes, aparecem nos rostos sorrisos 
de confiança. Acham, sem dúvida, que estou melhorando. 
 - Bom rapaz. Bom rapaz.
 Como se isso estivesse me interessando...
Faço serão, fico até tarde. Números, carimbos, coisas chatas. 
Dez, onze horas. De quando em vez levo cerveja preta e 
Huxley. (Li duas vezes o “Contraponto” e leio sempre). [...]
Dia desses, no lotação. A tal estava a meu lado querendo 
prosa. [...] Um enorme anel de grau no dedo. Ostentação 
boba, é moça como qualquer outra. Igualzinho às outras, sem 
diferença. E eu me casar com um troço daquele? [...] Quase 
respondi...
- Olhe: sou um cara que trabalha muito mal. Assobia sambas 
de Noel com alguma bossa. Agora, minha especialidade, 
meu gosto, meu jeito mesmo, é chutar tampinhas da rua. Não 
conheço chutador mais fino. 
(ANTONIO, João. Afinação da arte de chutar tampinhas. In: Patuleia: 

gentes de rua. São Paulo: Ática, 1996) 

Vocabulário: 
Huxley: Aldous Huxley, escritor britânico mais conhecido por 
seus livros de ficção científica. 
Contraponto: obra de ficção de Huxley que narra a destruição 
de valores do pós-guerra na Inglaterra, em que o trabalho e a 
ciência retiraram dos indivíduos qualquer sentimento e vontade 
de revolução. 

1) Ao representar os irmãos, o texto estabelece uma 
oposição básica entre dois comportamentos que 
os caracterizam. Assinale a alternativa em que se 
transcrevem dois fragmentos que evidenciem esse 
contraste. 
a)  “Chutar tampinhas que encontro no caminho” (2º§)/ 

“-Bom rapaz. Bom rapaz.” (6º§).
b)  “Meu irmão, tino sério, responsabilidades”(3º§)/ “Faço 

serão, fico até tarde.” (8º§).
c)  “Você é um largado.” (4º§)/ “Como se estivesse me 

interessando” (7º§).
d)  “Meio burguês, metido a sensato.” (3º§)/ “Aluado, 

farrista” (5º§).
e)  “Cá no bairro minha fama andava péssima.” (5º§)/ 

“Onde se viu essa, agora!” (4º§).

2) O narrador emprega, no primeiro parágrafo, a 
construção “Nos começos chutava tudo o que achava.” 
que evidencia uma construção incomum marcada por 
uma atípica flexão de número. Esse emprego expressivo 
sugere que: 
a)  o personagem não pode delimitar quando a mania 

começou. 
b)  é impossível precisar o local em que ocorreu o primeiro 

chute. 
c)  não se trata de uma atitude exclusiva do personagem 

narrador.
d)  não houve um início, de fato, para a prática dessa 

mania.
e)  foram várias situações em que se chutava tudo que 

achava. 

3) Ao longo do texto a visão que o narrador tem de si é 
alternada com o modo pelo qual os outros o veem. 
Assim, percebe-se que o rótulo de “Bom rapaz. Bom 
rapaz.” (6º§) deve-se ao fato de o narrador: 
a)  dedicar-se ao chute de tampinhas. 
b)  ler o livro de um autor famoso. 
c)  ter uma péssima fama no bairro. 
d)  passar a cumprimentar as senhoras. 
e)  conseguir um emprego noturno.

4) Em “Há algum tempo venho afinando certa mania.” 
(1º§), nota-se que o termo destacado pertence à 
seguinte classe gramatical:
a)  substantivo.
b)  adjetivo.
c)  pronome. 
d)  advérbio. 
e)  interjeição. 

5) No terceiro parágrafo, no trecho “Ele, a camisa; eu, 
o avesso.”, foi empregado um recurso coesivo que 
confere expressividade ao texto. Trata-se da: 
a)  elipse.
b)  anáfora. 
c)  catáfora. 
d)  repetição.
e)  sinonímia.

6) No nono parágrafo, ao referir-se à moça que sentou a 
seu lado no lotação, o narrador revela uma visão: 
a)  objetiva. 
b)  depreciativa. 
c)  idealizada. 
d)  contestadora. 
e)  indiferente. 

7) A oração “Depois que arrumei ocupação à noite,”(5º§) é 
introduzida por uma locução conjuntiva que apresenta 
o mesmo valor semântico da seguinte conjunção: 
a)  porquanto.
b)  conforme.
c)  embora. 
d)  quando. 
e)  pois.

8) O emprego do acento grave em “Às vezes, aparecem 
nos rostos sorrisos de confiança.“ (5º§) justifica-se 
pela mesma razão do que ocorre no seguinte exemplo: 
a)  Entregou o documento às meninas. 
b)  Manteve-se sempre fiel às suas convicções. 
c)  Saiu, às pressas, mas não reclamou. 
d)  Às experiências, dedicou sua vida. 
e)  Deu um retorno às fãs. 

9) No último parágrafo, o período “- Olhe: sou um cara que 
trabalha muito mal.” é composto e sua última oração 
pode ser classificada como: 
a)  subordinada adjetiva.
b)  subordinada adverbial. 
c)  coordenada sindética.
d)  subordinada substantiva. 
e)  coordenada assindética. 

10) A locução verbal “venho afinando”, presente no 
primeiro período do texto, constrói um sentido de ação: 
a)  passada e concluída. 
b)  que ainda será realizada. 
c)  pontual e ocorrida no presente.
d)  com ideia de continuidade.  
e)  passada que não mais se realiza. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Se Ana já fez 120% de 35% de uma tarefa, então a fração 
que representa o que ainda resta da tarefa é:

a) 
50
21

b) 
100
42

c) 
50
29

d) 
50
27

e) 
50
31

12) Dentre os moradores de certa vila de casas, sabe-se 
que 36 deles gostam de assistir à TV, 47 gostam de ir 
à academia e 23 gostam dos dois. Se 92 moradores 
opinaram, então o total deles que não gostam nem de 
TV e nem de ir à academia é:
a)  32
b)  55
c)  14
d)  36
e)  43

13) De acordo com a sequencia lógica 
3,7,7,10,11,13,15,16,19,19,..., o próximo termo é:
a)  20
b)  21
c)  22
d)  23
e)  24

14) Considerando a frase “João comprou um notebook e 
não comprou um celular”, a negação da mesma, de 
acordo com o raciocínio lógico proposicional é:
a)  João não comprou um notebook e comprou um celular
b)  João não comprou um notebook ou comprou um celular
c)  João comprou um notebook ou comprou um celular
d)  João não comprou um notebook e não comprou um 

celular
e)  Se João não comprou um notebook, então não comprou 

um celular

15) Sabe-se que p, q e r são proposições compostas e o 
valor lógico das proposições p e q são falsos. Nessas 
condições, o valor lógico da proposição r na proposição 
composta {[q v (q ̂  ~p)] v r} cujo valor lógico é verdade, 
é:
a)  falso
b)  inconclusivo
c)  verdade e falso
d)  depende do valor lógico de p
e)  verdade

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011, 
autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares, bem como definiu 
suas competências. No que diz respeito a essas 
competências definidas pela legislação, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F).
(  ) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos 

hospitais universitários e federais e a outras instituições 
congêneres, com implementação de sistema de gestão 
único com geração de indicadores quantitativos e 
qualitativos para o estabelecimento de metas

(  ) Apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa 
de instituições federais de ensino superior e de 
outras instituições congêneres, cuja vinculação com o 
campo da saúde pública ou com outros aspectos da 
sua atividade torne necessária essa cooperação, em 
especial na implementação das residências médica, 
multiprofissional e em área profissional da saúde, nas 
especialidades e regiões estratégicas para o Poder 
Executivo

(  ) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar 
serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no 
âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde)

(  ) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento 
em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos 
hospitais universitários federais e a outras instituições 
congêneres 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, F, F
b) V, F, V, V
c) V, F, V, F
d) V, V, V, F
e) F, F, V, F

17) Em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº 
12.550, de 15 de dezembro de 2011, no tocante aos 
recursos da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares) assinale a alternativa INCORRETA.
a)  As receitas decorrentes da alienação de bens e direitos 
b)  Doações, legados, subvenções e outros recursos que 

lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou privado

c)  As receitas decorrentes dos acordos e convênios que 
realizar com entidades nacionais e internacionais

d)  Recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, Estados e Municípios

e)  As receitas decorrentes dos direitos patrimoniais, tais 
como aluguéis, foros, dividendos e bonificações



3IBFC_72

18) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH, determina quais são 
seus órgãos estatutários, bem como define quem NÃO 
poderá participar da composição destes órgãos. Analise 
os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA no 
que concerne aos impedimentos.
I. Os declarados inabilitados para cargos de administração 

em empresas sujeitas a autorização, controle e 
fiscalização de órgãos e entidades da administração 
pública direta e indireta.

II. Os que houverem sido condenados por crime 
falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de 
corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, 
contra a economia popular, contra a fé pública, contra 
a propriedade ou que houverem sido condenados à 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos.

III. Os que detiveram o controle ou participaram da 
administração de pessoa jurídica concordatária, falida 
ou insolvente, no período de cinco anos anteriores à 
data da eleição ou nomeação, ainda que na condição 
de síndico ou comissário.

IV. Os que detenham controle ou participação relevante 
no capital social de pessoa jurídica inadimplente com 
a EBSERH ou que lhe tenha causado prejuízo ainda 
não ressarcido, estendendo-se esse impedimento 
aos que tenham ocupado cargo de administração em 
pessoa jurídica nessa situação, no exercício social, 
imediatamente anterior à data da eleição ou nomeação.

V. Sócio, ascendente, descendente ou parente colateral 
ou afim, até o terceiro grau, de membro do Conselho 
de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo.

a)  Somente as afirmativas I, II e III estão corretas
b)  Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas
c)  Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas
d)  Somente as afirmativas I, III e V estão corretas
e)  Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas

19) O Regimento interno da EBSERH específica que o 
corpo diretivo é constituído pelo Presidente e pelos 
Diretores que compõem a Diretoria Executiva e também 
determina quais são os órgãos de apoio vinculados à 
Presidência. Avalie as alternativas abaixo e assinale a 
que apresenta a informação INCORRETA sobre esses 
órgãos de apoio.
a)  Consultoria Jurídica
b)  Assessoria Técnica-Parlamentar
c)  Coordenadoria de Formação Profissional
d)  Coordenadoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica
e)  Coordenadoria de Gestão Estratégica

20) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Corregedoria-Geral. No que diz respeito a essas 
atribuições, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Determinar, quando comprovada a necessidade, a 

realização de inspeções preventivas e a requisição de 
perícias e laudos periciais

(  ) Coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades 
de correição no âmbito da Sede, filiais e unidades 
descentralizadas, inclusive no que se refere às ações 
preventivas, objetivando a melhoria do padrão de 
qualidade no processo de gestão e, como consequência, 
na prestação de serviços à sociedade

(  ) Estudar e propor a revisão de normas e procedimentos 
administrativos, quando constatadas fragilidades nas 
metodologias de fiscalização que poderiam possibilitar 
eventuais riscos e desvios de conduta funcional e 
irregularidades

(  ) Receber denúncias envolvendo desvio de conduta de 
empregados, lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio 
público e adotar os procedimentos correcionais cabíveis, 
dando ciência das medidas adotadas aos agentes que 
as formularam

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
a) F, V, V, V
b) V, F, F, V
c) F, V, F, V
d) V, F, V, F
e) F, F, V, V

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Promoção da saúde foi um dos eixos do Pacto pela 
Vida, componente do pacto pela Saúde (2006), um dos 
marcos da construção do SUS. Analise os objetivos 
desse eixo abaixo e assinale o incorreto.
a) Elaborar e implementar uma Política de Promoção da 

Saúde, de responsabilidade dos três gestores
b) Enfatizar a mudança de comportamento da população 

brasileira de forma a internalizar a responsabilidade 
individual da prática de atividade física regular, 
alimentação adequada e saudável e combate ao 
tabagismo

c) Articular e promover os diversos programas de 
promoção de atividade física já existentes e apoiar a 
criação de outros

d) Apoiar e estimular estratégias de detecção precoce do 
câncer de mama e do câncer do colo uterino

e) Promover medidas concretas pelo hábito da alimentação 
saudável

22) Analise as representações abaixo e assinale a 
alternativa que contempla aquelas que são permitidas 
no Conselho de Saúde.
I. Poder Judiciário.
II. Poder Legislativo.
III. Poder Executivo.
a) I, II e III
b) Apenas III
c) Apenas II
d) Apenas I e II
e) Apenas I e III
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23) Sobre o sistema SISAIH - Sistema Gerador do 
Movimento das Unidades Hospitalares, assinale a 
alternativa incorreta:
a) Otimiza a digitação e remessa de dados
b) Emite relatórios gerenciais
c) Possibilita auditoria nas internações indevidas antes do 

efetivo pagamento
d) É um sistema descentralizado utilizado mensalmente 

pelas Unidades Hospitalares para transcrição dos 
dados das Autorizações de Internações Hospitalares e 
envio dos dados às Secretarias de Saúde

e) É a principal ferramenta de acompanhamento da gestão 
da saúde no município, estado, Distrito Federal e União

24) Um dos princípios fundamentais do Sistema Único 
de Saúde (SUS) determina que todos os cidadãos 
brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, têm 
direito ao acesso às ações e serviços de saúde. Assinale 
a alternativa que corresponde a esse princípio.
a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Equidade
e) Autonomia

25) O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é 
previsto no decreto presidencial 7508/12. Acerca desse 
contrato, assinale a alternativa incorreta:
a) O Conselho Nacional de Saúde é o órgão que fará o 

controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de 
Ação Pública da Saúde

b) A humanização do atendimento do usuário será fator 
determinante para o estabelecimento das metas de 
saúde previstas no Contrato Organizativo de Ação 
Pública de Saúde

c) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde 
observará diretrizes básicas para fins de garantia 
da gestão participativa, como o estabelecimento de 
estratégias que incorporem a avaliação do usuário, das 
ações e dos serviços, como ferramenta de sua melhoria

d) As normas de elaboração e fluxos do Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde serão 
pactuados pelo CIT (Comissão Intergestores Tripartite), 
cabendo à Secretaria de Saúde Estadual coordenar a 
sua implementação

e) Os partícipes incluirão dados sobre o Contrato 
Organizativo de Ação Pública de Saúde no sistema de 
informações em saúde organizado pelo Ministério da 
Saúde e os encaminhará ao respectivo Conselho de 
Saúde para monitoramento

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa correta. São atividades privativas 
do Enfermeiro:
a) Chefia de serviço e de unidade de Enfermagem
b) Prestação de assistência de enfermagem à gestante, 

parturiente, puérpera e ao recém-nascido
c) Realização de episiotomia e episiorrafia com aplicação 

de anestesia local
d) Participação em bancas examinadoras dos concursos 

para provimento de cargo ou contratação de Enfermeiro 
ou pessoal Técnico e Auxiliar de Enfermagem

e) Participação nos programas de segurança do trabalho e 
de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e 
do trabalho

27) Sobre as penalidades e infrações do Código de Ética 
dos Profissionais de Enfermagem, leia as afirmativas 
baixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. A infração ética é a ação, omissão ou conivência que 

implique em desobediência e/ou inobservância às 
disposições do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem.

II. A infração disciplinar é a inobservância das normas dos 
Conselhos Federal e Regional de Enfermagem.

III. As penalidades a serem impostas pelos Conselhos 
Federal e Regional de Enfermagem são: Advertência 
verbal; Multa; Censura; Suspensão do exercício 
profissional; e Cassação do direito ao exercício 
professional.

IV. Responde pela infração quem a cometer ou concorrer 
para a sua prática, exceto se obtiver benefício, quando 
cometida por outro.

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

28) O princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), que 
direciona a cada esfera de governo, pois quem está 
mais próximo da população possui maior chance de 
acertos. Quanto às soluções apresentadas para os 
problemas de saúde, assinale a alternativa correta:
a) Participação da comunidade
b) Equidade
c) Universalidade
d) Descentralização político-administrativa
e) Integralidade

29) Os acidentes de trabalho ocorridos com pessoal de 
enfermagem deverão ser comunicados, imediatamente, 
à chefia de enfermagem. Essa frase compreende um 
exemplo de _________, que é conceituada (o) como 
um conjunto de regras para determinar procedimentos 
utilizados no desenvolvimento das atividades. Assinale 
a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Norma
b) Rotina
c) Procedimento
d) Regulamento
e) Regimento

30) De acordo com os diferentes estilos de liderança, 
analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.

 Compreende uma característica da liderança 
autocrática:
(  ) O líder desenvolve a determinação, a responsabilidade 

e a criatividade dos membros do grupo.
(  ) O líder realiza a transferência do poder e de influência 

para outros membros do grupo.
(  ) O líder centraliza o poder e enfraquece as iniciativas 

individuais.
(  ) O líder explora e estimula a dependência mediante a 

satisfação de necessidades pelos liderados.
a) V,V,F,F
b) F,F,F,V
c) F,F,V,F
d) F,F,V,V
e) V,F,V,F
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31) Uma terminologia ampla e complexa que representa 
o domínio da prática da Enfermagem; é uma norma 
internacional para facilitar a coleta, armazenamento e 
análise de dados de enfermagem por meio de definições 
de saúde, idiomas e regiões geográficas distintas é 
denominada _____________. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna.
a) Sistema de Linguagem Padronizada (SLP)
b) Classificação Internacional para a Prática de 

Enfermagem (CIPE)
c) Classificação das intervenções de enfermagem (NIC)
d) Classificação dos resultados de enfermagem (NOC)
e) Classificação de diagnósticos de enfermagem (NANDA)

32) De acordo com a Portaria no 2.026, de 24 de Agosto de 
2011, que aprova as diretrizes para a implantação do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU192) 
e sua Central de Regulação Médica das Urgências, 
componente da Rede de Atenção às Urgências, é 
correto afirmar que, das unidades móveis, a Unidade 
de Suporte Avançado de Vida Terrestre é: 
a) Composta por no mínimo um médico e um enfermeiro
b) Tripulada por no mínimo 2 (dois) profissionais, sendo 

um condutor de veículo de urgência e um técnico ou 
auxiliar de enfermagem

c) Tripulada por no mínimo um profissional de nível técnico 
ou superior em enfermagem com treinamento

d) Tripulada por no mínimo 2 (dois) profissionais, sendo 
um condutor de veículo de urgência e um medico

e) Tripulada por no mínimo 3 profissionais, sendo um 
condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e um 
médico

33) Pacientes imunodeprimidos podem ser infectados por 
microrganismos de sua própria flora (flora endógena). 
As infecções exógenas também podem ocorrer por meio 
da transmissão cruzada de microrganismos, a partir 
do ambiente inanimado ou a partir dos profissionais 
da saúde que prestam assistência. Considerando as 
estratégias fundamentais que devem ser adotadas para 
pacientes imunodeprimidos, leia as frases abaixo e a 
seguir assinale a alternativa correta.
I. Uso de luvas estéreis para contato direto e indireto com 

os pacientes.
II. São fatores de risco para infecções quimioterapia, idade 

avançada, radioterapia, entre outros.
III. Isolamento e precauções deverão seguir rigorosamente 

as mesmas recomendações para pacientes com 
Tuberculose Pulmonar.

IV. Evitar ingestão de alimentos crus e não pasteurizados.
a) Apenas as frases I e III estão corretas
b) As frases I, II, III e IV estão corretas
c) Apenas as frases II e IV estão corretas
d) As frases II, III e IV estão corretas
e) Apenas a frase II está correta

34) Uma paciente, sexo feminino, 7 anos, internada na 
Unidade de Pediatria, foi diagnosticada com Sarampo. 
A equipe deverá adotar:
a) Precauções para transmissão de aerossóis, que inclui 

uso da máscara N95
b) Precauções para transmissão de gotículas, que inclui 

uso da máscara cirúrgica
c) Precauções para transmissão de contato, que inclui uso 

de luvas
d) Precauções-padrão e a criança não necessitará fica em 

quarto privativo
e) Cuidados básicos, uma vez que a doença não é 

transmissível

35) Considerando o Sistema de Assistência de Enfermagem 
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.

 São consideradas fases do SAEP:
(  ) Visita pré-operatória de enfermagem. 
(  ) Planejamento da assistência perioperatória.
(  ) Implementação da assistência.
(  ) Avaliação da assistência - visita pós-operatória de 

enfermagem.
(  ) Reformulação da assistência a ser planejada, segundo 

os resultados obtidos e as soluções para os eventos 
adversos.

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

36) A utilização de raquianestesia se baseia na 
administração de anestésico local, diretamente no 
espaço subaracnóideo. Leia as frases e assinale a 
alternativa incorreta.
a) As principais complicações desse tipo de anestesia são: 

bloqueio simpático e a cefaleia pós punção meníngea
b) A toxicidade sistêmica é praticamente nula, devido as 

baixas dosagens de anestésico utilizadas
c) A associação de adrenalina com solução de lidocaína, 

provoca uma maior profundidade de bloqueio, e maior 
duração do mesmo

d) A raquianestesia apresenta rápida ação e alta 
confiabilidade, sendo por esses motivos, muitas vezes 
utilizada nas cirurgias de bloqueio regional

e) Facilmente executável em pacientes obesos, sendo por 
isso a primeira escolha nesses pacientes

37) Para avaliação do estado fisiológico dos pacientes 
submetidos ao procedimento anestésico-cirúrgico, tem-
se utilizado, na maioria das Salas de Recuperação Pós 
Anestésica (SRPA), o Índice de Aldrete e Kroulik. Esse 
índice se baseia na avaliação ___________________, 
obtendo um escore total de _____; e considera que o 
paciente esteja apto a receber alta da SRPA, quando 
atingir a pontuação igual ou superior a _____. Preencha 
os espaços e a seguir assinale a alternativa que 
complete adequadamente.
a) Dos parâmetros de abertura ocular, resposta verbal e 

motora/ 15/ 12
b) Dos sistemas cardiovascular, respiratório, nervoso 

central e muscular/ 10/ 8
c) Dos níveis de consciência, abertura ocular e 

responsividade/ 30/ 25
d) Dos níveis de dor, consciência e responsividade/ 18/ 14
e) Dos parâmetros de atividade muscular, respiração, 

consciência e dor/ 100/ 70
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38) O Enfermeiro tem papel fundamental nos processos 
de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e 
equipamentos nos serviços de saúde. Dessa maneira, 
o Enfermeiro deve possuir conhecimento da legislação 
brasileira a respeito dos requisitos de boas práticas 
para o processamento de produtos para saúde. Assinale 
a alternativa correta.
a) Produtos para saúde classificados como semicríticos 

devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de 
desinfecção de alto nível, após a limpeza

b) Produtos para saúde utilizados na assistência 
ventilatória e inaloterapia, deverão ser submetidos à 
desinfecção por métodos de imersão química líquida 
com a utilização de saneantes a base de aldeídos

c) O processamento dos produtos para saúde pode ser 
terceirizado para empresa processadora desde que 
esta esteja regularizada junto aos órgãos sanitários. 
O Serviço de Saúde passa a responsabilidade 
para a empresa contratada por eventuais danos ao 
paciente causados pelas atividades relacionadas ao 
processamento dos produtos para saúde

d) A limpeza de produtos para saúde não críticos, semi-
críticos e críticos pode ser realizada em outras unidades 
do serviço de saúde desde que de acordo com 
Procedimento Operacional Padronizado – POP definido 
pelo CME

e) O serviço de saúde que realize mais de duzentas 
cirurgias/mês, excluindo partos, deve constituir um 
Comitê de Processamento de Produtos para Saúde 
(CPPS)

39) A radioproteção tem como objetivos a prevenção 
ou diminuição dos efeitos somáticos das radiações 
da população. As áreas de trabalho com radiação ou 
material radioativo são classificadas com a finalidade 
de possibilitar adoção de medidas específicas de 
proteção e segurança nesses locais. Considerando as 
áreas de trabalho com radiação ou material radioativo e 
os cuidados, leia as frases abaixo e a seguir assinale a 
alternativa correta.
I. Áreas supervisionadas são locais que requerem 

medidas específicas de proteção e segurança com 
radiação, entretanto devem ter reavaliações regulares 
das condições ocupacionais.

II. As áreas controladas e supervisionadas devem estar 
sinalizadas com o símbolo internacional da radiação 
ionizante.

III. Áreas controladas são locais que requerem medidas 
específicas de proteção e segurança para garantir a 
conformidade das exposições ocupacionais normais 
com os requisitos de otimização e limitação de dose.

IV. As áreas livres não requerem medidas específicas de 
proteção e segurança com radiação.

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

40) A aplicação de dose única de radiação em uma 
pequena área intracraniana (de até 5 cm), com radiação 
nos tecidos normais circunvizinhos, com baixo risco 
e sequela neurológica, utilizada no tratamento das 
malformações arteriovenosas e tumores intracranianos 
benignos ou malignos. Esse tipo de radioterapia é 
chamada de:

 Assinale a alternativa correta.
a) Braquiterapia com sementes de Iodo-125
b) Radiocirugia
c) Braquiterapia com Irídio-192
d) Irradiação de corpo total (ICT)
e) Teleterapia

41) O enfermeiro deve reconhecer os danos na pele do 
paciente causados pelo tratamento da radioterapia 
e orientá-lo durante a consulta de enfermagem. 
Considerando o conhecimento dos efeitos colaterais 
específicos e os cuidados de enfermagem com a pele 
do paciente em tratamento da radioterapia, 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 reação de pele é caracterizada por pele seca, epilação, 

hipercromia e eritema, sendo esses efeitos resultantes 
da inibição da atividade mitótica das glândulas 
sebáceas, da destruição dos folículos pilosos presentes 
na derme, destruição dos melanócitos, que espalham 
a melanina e da liberação de citocinas inflamatórias, 
respectivamente.

(  ) Incentivar o uso de calor e frio (bolsa de água quente ou 
gelo) alternadamente sobre a pele irritada, pois favorece 
o alívio da dor e cicatrização.

(  ) Proteger a área de tratamento da exposição solar 
utilizando roupas adequadas. Esta precaução deve ser 
seguida por no mínimo até três anos após o tratamento.

(  ) Orientar o paciente para lavar a pele do campo de 
tratamento apenas com água morna e sabonete neutro, 
sem perfume, e secar sem esfregar.

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

42) No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) tem buscado criar e coordenar propostas 
para a segurança do paciente, seguindo os moldes da 
Organização Mundial de Saúde (OMS). Considerando os 
conceitos em segurança do paciente, leia as afirmativas 
e a seguir assinale a alternativa correta.
I. Os erros ativos são atos ou ações evitáveis dentro do 

sistema, que surgem a partir da gestão. 
II. Near Miss é um incidente que não atingiu o paciente.
III. Evento Adverso é um incidente que atingiu o paciente, 

mas pode ou não causar dano ao paciente.
IV. Perigo é a probabilidade de um incidente ocorrer.
a) Apenas as frases III e IV estão corretas
b) As frases I, II, III e IV estão corretas
c) Apenas a frase I está correta
d) Apenas a frase II está correta
e) Apenas as frases I, II e III estão corretas

43) Em um clube de esportes, algumas pessoas estavam 
caminhando e, de repente, um homem, 55 anos, caiu ao 
chão, sendo detectada uma parada cardiorrespiratória 
(PCR). Duas pessoas ficaram para realizar os primeiros 
socorros e o outro foi chamar o serviço de atendimento 
médico de urgência (SAMU). O clube dispõe de DEA 
(Desfibrilador Automático Externo). Nesse caso, a 
conduta deve ser:
a) Realizar a Reanimação Cardiopulmonar (RCP), 

iniciando por compressões torácicas, enquanto o DEA 
é obtido para a desfibrilação

b) Aguardar o DEA para iniciar o atendimento com 
desfibrilação e posteriormente realizar a RCP

c) Aguardar o SAMU para iniciar o atendimento de RCP
d) Administrar uma comprimido de aspirina e após iniciar a 

RCP, seguida de desfibrilação com DEA
e) Realizar a RCP, iniciando com ventilações de resgate, 

enquanto o DEA é obtido para a cardioversão
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44) A toxicidade cardíaca relacionada aos quimioterápicos 
pode ser aguda ou subaguda, que se desenvolve durante 
e até 14 dias do término do tratamento com a droga 
cardiotóxica ou crônica, notada dentro de um ano e até 
décadas após o tratamento. Considerando a toxicidade 
aguda e crônica relacionada aos quimioterápicos, 
leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa 
correta.
I. Em geral, a toxicidade aguda apresenta morbidade e 

mortalidade severas e há necessidade de suspensão 
das doses subsequentes, pois o problema está 
relacionado com doses cumulativas.

II. São sinais e sintomas da toxicidade aguda: 
anormalidades de pulso e pressão arterial decorrentes 
de alterações eletrocardiográficas, queixa de mal-estar, 
palpitação e falta de ar.

III. A toxicidade crônica é representada por sinais e sintomas 
de insuficiência cardíaca congestiva e cardiomiopatia.

IV. O tratamento sintomático, em geral satisfatório nas 
crianças e pouco responsivo nos adultos, é feito o uso 
de digitálicos e diuréticos.

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

45) A sondagem nasoenteral é a introdução de um cateter 
com fio-guia por meio do nariz, até o duodeno ou 
jejuno. Leia as afirmativas abaixo e a seguir assinale a 
alternativa correta.
I. É uma contraindicação/restrição: introdução do cateter 

via nasal em clientes com fratura de base de crânio ou 
de nariz.

II. A medida deve ser: da ponta do nariz ao lóbulo da 
orelha e desse, ao processo xifoide, acrescentando de 
15 a 20 centímetros, desconsiderando o último orifício 
do cateter.

III. Após passagem do cateter, manter o paciente em 
decúbito lateral esquerdo, solicitar realização de 
radiografia toracoabdominal. Após confirmação do 
posicionamento correto do cateter, retirar o fio-guia e 
administrar dieta enteral.

IV. Trocar a fixação do cateter nasoenteral a cada 24 horas 
e o cateter a cada 21 dias.

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

46) Sobre o Teste de Allen, leia as afirmativas abaixo e a 
seguir assinale a alternativa correta.
I. É um teste para avaliar circulação arterial e dor por 

isquemia. 
II. O teste é considerado satisfatório ou negativo: quando 

o tempo de retorno da coloração palmar ocorrer até sete 
segundos, após a descompressão da artéria ulnar.

III. É um teste para a verificação da circulação arterial da 
mão.

IV. O teste é considerado insatisfatório ou positivo: quando 
o tempo de retorno da coloração palmar for superior 
a vinte segundos, após a descompressão da artéria 
braquial.

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

47) Um paciente com diagnóstico de câncer de próstata, 
63 anos, está realizando o tratamento com radioterapia. 
Durante a sessão de radioterapia, apresentou 
frequência cardíaca atrial de 200 batimentos por minuto 
e ritmo regular, foi atendido pelo médico que solicitou 
um exame de eletrocardiograma (ECG). O Enfermeiro 
realizou o ECG, que consta na figura abaixo, com ritmo 
cardíaco sugestivo de:

 Assinale a alternativa correta.
a) Taquicardia Ventricular
b) Taquicardia Paroxística Supraventricular
c) Fibrilação Ventricular
d) Assistolia
e) Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP)

48) De acordo com a Norma Regulamentadora NR 32, com 
relação aos quimioterápicos antineoplásicos, leia as 
frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser 

afastada das atividades, devendo ser remanejada 
para atividade compatível com seu nível de formação, 
podendo retornar ao setor de quimioterapia, após 
a licença gestante, independentemente de estar 
amamentando seu filho.

II. É obrigatório manter no local de trabalho e à disposição 
da inspeção do trabalho o Plano de Proteção Radiológica 
(PPR).

III. Nas áreas de preparação, armazenamento e 
administração e para o transporte deve ser mantido 
um “Kit” de derramamento identificado e disponível, 
que deve conter, no mínimo: luvas de procedimento, 
avental impermeável, compressas absorventes, 
proteção respiratória, proteção ocular, sabão, recipiente 
identificado para recolhimento de resíduos e descrição 
do procedimento.

IV. O vestiário deve dispor de: a) pia e material para 
lavar e secar as mãos; b) lava olhos, o qual pode ser 
substituído por uma ducha tipo higiênica; c) chuveiro 
de emergência; d) equipamentos de proteção individual 
e vestimentas para uso e reposição; e) armários para 
guarda de pertences; f) recipientes para descarte de 
vestimentas usadas.

a) Apenas as frases I e IV estão corretas
b) As frases I, II,III e IV estão corretas
c) Apenas as frases I, III e IV estão corretas
d) Apenas as frases III e IV estão corretas
e) Apenas as frases I e III estão corretas

49) Considerando os cuidados paliativos no Brasil, analise 
as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
(  ) Oferecer exclusivamente um sistema de apoio espiritual 

para ajudar a família a lidar com a doença do paciente, 
em seu próprio ambiente.

(  ) Consistem na assistência promovida por uma equipe 
multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de 
vida do paciente e seus familiares.

(  ) Os sintomas do paciente devem ser avaliados 
rotineiramente e gerenciados de forma eficaz através 
de consultas frequentes e intervenções ativas. 

(  ) Compreendem atendimentos com uso de 
medicamentosos sedativos para diminuir o sofrimento 
do paciente e evoluir para uma morte tranquila, sendo 
denominados de eutanásia.

a) F,V,V,V
b) V,V,V,V
c) V,V,V,F
d) F,V,V,F
e) F,V,F,F
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50) O medicamento quimioterápico Asparaginase tem como 
sinônimos E. coli asparaginase, Erwinia asparaginase, 
L-asparaginase, L-ASP ou ASP, sendo indicado para 
Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) na fase de indução, 
associada a outros agentes 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.
(  ) Aplicar calor ou fricção no local da administração via 

intramuscular para facilitar a absorção do medicamento 
e evitar reações alérgicas.

(  ) A via de administração recomendada é a intramuscular 
ou endovenosa. Entretanto, pode ser aplicada via 
subcutânea em protocolos específicos.

(  ) Tem ação vesicante.
(  ) Estar atento aos sinais de reação alérgica (RA). No 

caso de ocorrência de RA, suspender a infusão, chamar 
o médico, manter o paciente em posição supina e 
monitorar os sinais vitais.

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


