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CONHECIMENTOS GERAIS
Medo e preconceito
O tema é espinhoso. Todos somos por ele atingidos de uma forma ou de outra, como autores ou como objetos
dele. O preconceito nasce do medo, sua raiz cultural, psíquica, antropológica está nos tempos mais primitivos – por isso
é uma postura primitiva –, em que todo diferente era um provável inimigo. Precisávamos atacar antes que ele nos
destruísse. Assim, se de um lado aniquilava, de outro esse medo nos protegia – a perpetuação da espécie era o impulso
primeiro. Hoje, quando de trogloditas passamos a ditos civilizados, o medo se revela no preconceito e continua
atacando, mas não para nossa sobrevivência natural; para expressar nossa inferioridade assustada, vestida de
arrogância. Que mata sob muitas formas, em guerras frequentes, por questões de raça, crença e outras, e na agressão a
pessoas vitimadas pela calúnia, injustiça, isolamento e desonra. Às vezes, por um gesto fatal.
Que medo é esse que nos mostra tão destrutivos? Talvez a ideia de que “ele é diferente, pode me ameaçar”,
estimulada pela inata maldade do nosso lado de sombra (ele existe, sim).
Nossa agressividade de animais predadores se oculta sob uma camada de civilização, mas está à espreita – e
explode num insulto, na perseguição a um adversário que enxovalhamos porque não podemos vencê-lo com honra, ou
numa bala nada perdida. Nessa guerra ou guerrilha usamos muitas armas: uma delas, poderosa e sutil, é a palavra.
Paradoxais são as palavras, que podem ser carícias ou punhais. Minha profissão lida com elas, que desde sempre me
encantam e me assombram: houve um tempo, recente, em que não podíamos usar a palavra “negro”. Tinha de ser
“afrodescendente”, ou cometíamos um crime. Ora, ao mesmo tempo havia uma banda Raça Negra, congressos de
Negritude... e afinal descobrimos que, em lugar de evitar a palavra, podíamos honrá-la. Lembremos que termos usados
para agredir também podem ser expressões de afeto. “Meu nego”, “minha neguinha”, podem chamar uma pessoa
amada, ainda que loura. “Gordo”, tanto usado para bullying, frequentemente é o apelido carinhoso de um amigo, que
assim vai assinar bilhetes a pessoas queridas. Ao mesmo tempo, palavras como “judeu, turco, alemão” carregam, mais
do que ignorância, um odioso preconceito.
De momento está em evidência a agressão racial em campos esportivos: “negro”, “macaco” e outros termos,
usados como chibata para massacrar alguém, revelam nosso lado pior, que em outras circunstâncias gostaríamos de
disfarçar – a grosseria, e a nossa própria inferioridade. Nesses casos, como em agressões devidas à orientação sexual, a
atitude é crime, e precisamos da lei.
No país da impunidade, necessitamos de punição imediata, severa e radical. Me perdoem os seguidores da ideia de
que até na escola devemos eliminar punições do “sem limites”. Não vale a desculpa habitual de “não foi com má
intenção, foi no calor da hora, não deem importância”. Temos de nos importar, sim, e de cuidar da nossa turma, grupo,
comunidade, equipe ou país. Algumas doenças precisam de remédios fortes: preconceito é uma delas.
“Isso não tem jeito mesmo”, me dizem também. Acho que tem. É possível conviver de forma honrada com o
diferente: minha família, de imigrantes alemães aqui chegados há quase 200 anos, hoje inclui italianos, negros,
libaneses, portugueses. Não nos ocorreria amar ou respeitar a uns menos do que a outros: somos todos da velha raça
humana. Isso ocorre em incontáveis famílias, grupos, povos. Porque são especiais? Não. Simplesmente entenderam que
as diferenças podem enriquecer.
Num país que sofre de tamanhas carências em coisas essenciais, não devíamos ter energia e tempo para perseguir
o outro, causando-lhe sofrimento e vexame, por suas ideias, pela cor de sua pele, formato dos olhos, deuses que venera
ou pessoa que ama. Nossa energia precisa se devotar a mudanças importantes que o povo reclama. Nestes tempos de
perseguição, calúnia, impunidade e desculpas tolas, só o rigor da lei pode nos impedir de recair rapidamente na velha
selvageria. Mudar é preciso.
(LUFT, Lya. 10 de setembro, 2014 – Revista Veja.)

01
Segundo pode-se apreender do texto, a agressividade humana
A) é tanto pior quanto física numa bala nada perdida.
B) desarmoniza-se com o manto de civilização com que nos vestimos.
C) é uma instância urdida como fator necessário e insubstituível para a sobrevivência.
D) atenua-se por uma ansiedade irracional que tem sua gênese nas relações interpessoais.
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Leia as frases seguintes. Em uma delas há INCORREÇÃO quanto à ortografia das palavras. Assinale-a.
A) O não preconceito seria bem vindo para que os homens tivessem mais paz no seu dia-a-dia.
B) O preconceito é arqui-inimigo da paz entre os homens, inquieta os espíritos e promove o desequilíbrio social.
C) O preconceito é algo tão arraigado no homem que, para alguns, é extremamente penosa a lide com a diversidade.
D) Medo e preconceito se inter-relacionam desde o surgimento do homem. Urge mudar esse destino a que o homem
está fadado.

03
Segundo o texto, as atitudes preconceituosas
A) surgem do açodamento nas relações humanas.
B) foram e serão sempre comportamentos inescrutáveis.
C) podem surgir do medo ou da não aceitação da diversidade.
D) perenizaram-se por arraigarem-se ao homem tornando-se inelidíveis.

04
“Precisávamos atacar antes que ele nos destruísse.” (1º§) A expressão “antes que” estabelece, entre as orações, uma
relação de
A) tempo.
B) condição.
C) finalidade.
D) concessão.

05
“Nessa guerra ou guerrilha usamos muitas armas...” (3º§) A forma verbal que apresenta a mesma transitividade da
sublinhada na frase anterior está destacada em:
A) “O preconceito nasce do medo, sua raiz cultural, psíquica, antropológica…” (1º§)
B) “Algumas doenças precisam de remédios fortes: preconceito é uma delas.” (5º§)
C) “No país da impunidade, necessitamos de punição imediata, severa e radical.” (5º§)
D) “... palavras como ‘judeu, turco, alemão’ carregam, mais do que ignorância, um odioso preconceito.” (3º§)

06
Em qual frase a seguir NÃO se cometeu erro de concordância nominal?
A) Os alunos acabam sendo bastantes estimulados a não seguirem regras.
B) Em determinados casos as punições deveriam ser o mais duras possíveis.
C) Descobriram várias firmas fantasma na metrópole que incitavam o racismo.
D) Nas sociedades antigas olhos verde-claro eram mais aceitos do que olhos negros.

07
Assinale a opção em que o “a” sublinhado nas duas frases deve receber o acento grave indicativo de crase.
A) Fui a casa de meu pai. Lá, algumas pessoas preconceituosas ficaram a distância.
B) O professor se referiu a todos que estavam presentes. Eles ficaram frente a frente.
C) O mérito foi dedicado a eles. Os supervisores chegaram a uma hora em ponto na escola.
D) Os estudantes vestiram-se a Momo. Eles foram barrados pelos seguranças a entrada do salão de baile.

08
De acordo com o texto, a relação “medo e preconceito”
A) explica um problema só elidível através de ação.
B) inviabiliza qualquer análise racional de preconceitos.
C) valida o preconceito, justificando a relativização de ações penais.
D) autoriza o comportamento de alunos sem limites, pois são frutos do sistema.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENFERMAGEM – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TIPO 01 – BRANCA
PROVA APLICADA DIA 05/03/2017 / TURNO - MANHÃ

-3-

CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
09
Um dos atributos classicamente atribuídos aos atos administrativos é a autoexecutoriedade. Nesse sentido, assinale
qual dos atos a seguir indicados possui o atributo da autoexecutoriedade:
A) Cobrança de tributos.
B) Aplicação de multa de trânsito.
C) Fechamento de estabelecimentos que não respeitam normas sanitárias.
D) Liminar em mandado de segurança determinando o reingresso de servidor público.

10
“Jorge, servidor público federal, ingressou no serviço público em 2005, exercendo atividades sob condições especiais
que prejudiquem sua saúde, consulta seu advogado sobre as condições de sua futura aposentadoria, sendo certo que
já possui três períodos de licença-prêmio não gozadas.” Sobre a hipótese, analise as afirmativas a seguir.
I. Os períodos de licença-prêmio não gozada podem ser contados em dobro para fins de soma de seu tempo de serviço.
II. As condições especiais de trabalho não podem ser consideradas na aposentadoria de Jorge, uma vez que não editada
lei complementar regulamentadora da aposentadoria especial, exigida pela Constituição.
III. Para o cálculo dos proventos de aposentadoria de Jorge, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as suas
remunerações utilizadas como base para as contribuições.
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s)
A) I, II e III.
B) II, apenas.
C) III, apenas.
D) I e III, apenas.

11
Encerrado o estágio probatório de servidores públicos federais, estes possuem direito à permanência no cargo,
adquirindo, assim, estabilidade. Assinale qual das alternativas a seguir NÃO autoriza a perda de cargo de servidores
estáveis:
A) Procedimento de avaliação periódica de desempenho.
B) Decisão contrária em processo administrativo disciplinar.
C) Decisão judicial pendente de recurso em ação popular ou ação civil pública.
D) Redução de despesas, após a redução de pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de
confiança e exoneração dos servidores não estáveis.

12
“Bárbara, pensionista de Gustavo, servidor público federal aposentado em 1997 e falecido em 2005, requer a
incorporação em sua pensão de Gratificação de Encargos Especiais – GEE, percebida pelo instituidor da pensão
quando aposentado, bem como a revisão de sua pensão na mesma proporção e mesma data percebida pelos
servidores ativos que ocupem o mesmo cargo de Gustavo.” Sobre a hipótese, assinale a alternativa correta.
A) Bárbara não tem direito à incorporação da GEE, nem à revisão de sua pensão como pretendido, uma vez que Gustavo
faleceu em 2005, quando extinto o regime da integralidade e da paridade remuneratórias.
B) Bárbara tem direito à incorporação da GEE, bem como da revisão de sua pensão nos moldes pretendidos, tendo em
vista que Gustavo se aposentou sob o regime da integralidade e da paridade remuneratórias.
C) Bárbara tem direito à incorporação da GEE, porém, somente tem direito à revisão da pensão nos moldes pretendidos
caso Gustavo tenha se aposentado com proventos integrais, isto é, com trinta e cinco anos de contribuição.
D) Bárbara tem direito à revisão de sua pensão nos moldes pretendidos, tendo em vista que Gustavo se aposentou sob
o regime da paridade remuneratória, não tendo, porém, direito à incorporação da GEE, que é verba paga em
decorrência do exercício da função.

13
“Ílio, por intermédio de seu advogado, impetrou mandado de segurança contra ato de Juiz Federal perante o Tribunal
Regional Federal ao qual o magistrado estava vinculado. Para sua surpresa, a ordem foi denegada, tendo prevalecido
interpretação nitidamente contrária à Constituição da República.” À luz da narrativa anterior e da sistemática
constitucional, é possível a interposição de qual recurso contra o acórdão do Tribunal Regional Federal?
A) Reclamação endereçada ao Supremo Tribunal Federal.
B) Recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.
C) Recurso ordinário endereçado ao Superior Tribunal de Justiça.
D) Recurso extraordinário endereçado ao Supremo Tribunal Federal.
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“Há quase dois anos, Ednaldo, empregado de uma sociedade empresária do ramo industrial e contribuinte do regime
geral de previdência social, requereu sua aposentadoria, o que foi deferido pela autarquia federal competente”,
tendo sido constatado o seguinte:
I. No cálculo do valor do respectivo benefício foram atualizados os salários de contribuição considerados pela
autarquia.
II. Em dezembro do primeiro ano, Ednaldo recebeu a gratificação natalina levando em consideração o valor do
benefício recebido em janeiro do respectivo ano.
III. Por fim, para surpresa de Ednaldo, apesar de todos os empregados de sua antiga empregadora terem tido os salários
reajustados em 20%, o que decorria de convenção coletiva de trabalho, os seus proventos, em razão dos critérios
estabelecidos na lei de regência e considerado o mesmo período, foram reajustados em apenas 10%.
Estão em harmonia com a sistemática constitucional as afirmativas
A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) II e III, apenas.

15
“Élia, estudante de direito, observou que muitos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e a honra,
seriam potencialmente colidentes entre si, o que a deixou com muitas dúvidas. Em razão desse estado de coisas,
procurou o seu professor de direito constitucional e apresentou três proposições: (I) o intérprete deve sempre buscar
a concordância prática entre os direitos fundamentais; (II) na hipótese de conflito irá prevalecer o direito
fundamental considerado mais importante pela sociedade, independentemente das circunstâncias do caso concreto;
e, (III) o conflito entre direitos fundamentais somente pode ser resolvido pela lei.” Considerando a doutrina
majoritária e o entendimento prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que está(ão)
correta(s) a(s) proposição(ões)
A) I, II e III.
B) I, apenas.
C) III, apenas.
D) I e II, apenas.

16
“Ítaca e Josefine, que exerceram suas funções regulares no âmbito de determinado Tribunal Regional Federal por
várias décadas, aposentaram-se. Para sua surpresa, receberam intimações do Tribunal de Contas da União
informando que este órgão, ao apreciar os respetivos atos de concessão de aposentadoria, negou o registro sob o
argumento de que, no cálculo dos proventos de ambas, foi computada uma vantagem considerada ilegal. Ressalte-se
que Ítaca já estava aposentada há quatro anos e Josefine há oito anos.” À luz da sistemática constitucional e do
entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta.
A) No processo de registro da aposentadoria de Ítaca, deveria ter sido observado o contraditório.
B) No processo de registro da aposentadoria de Josefine, deveria ter sido observado o contraditório.
C) O Tribunal de Contas da União não tem competência para apreciar atos de concessão de aposentadoria.
D) O Tribunal de Contas da União não pode analisar o valor da aposentadoria, o que se situa na esfera de autonomia do
concedente.

17
NÃO se considera como funcionário público para fins penais:
A) Jurado.
B) Vereadores.

C) Mesários eleitorais.
D) Tutores e curadores.

18
De acordo com a Lei nº 4.898, de 9 de dezembro de 1965, o abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção
administrativa civil e penal. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e
NÃO consistirá em:
A) Advertência.
B) Repreensão.
C) Demissão, a bem do serviço público.
D) Suspensão do cargo, função ou posto por prazo de trinta a trezentos e sessenta dias, com perda de vencimentos e
vantagens.
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Nos termos da Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, “as ações que tenham como objetivo a
construção de um novo modelo de cultura institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade nas
atividades do Poder Judiciário” denominam-se:
A) Agenda ambiental.
C) Práticas de racionalização.
B) Logística sustentável.
D) Práticas de sustentabilidade.

20
Nos termos do Decreto Federal nº 7.746/2012, quanto às contratações sustentáveis é correto afirmar que:
A) A comprovação das exigências contidas no instrumento convocatório deverá ser feita mediante certificação emitida
por instituição pública oficial.
B) A adoção de critérios e práticas de sustentabilidade deverá ser justificada nos autos, explicitando as razões para a
suspensão do caráter competitivo do certame.
C) É vedado à Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação cumular a função de Secretaria-Executiva da Comissão
Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública.
D) O instrumento convocatório poderá prever que o contratado adote práticas de sustentabilidade na execução dos
serviços contratados e critérios de sustentabilidade no fornecimento dos bens.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21
O Ministério da Saúde recomenda através das estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica hipertensão
arterial sistêmica que o enfermeiro, ao realizar a consulta de enfermagem, realize a educação em saúde para o
autocuidado. Para que sejam feitas as recomendações nutricionais para as pessoas com pressão arterial limítrofe ou
com hipertensão arterial, além da investigação do consumo alimentar do paciente, é necessário que realize também a
investigação da condição nutricional, pois ela indica quais caminhos o profissional deverá seguir. Para tanto, o
enfermeiro deve obter os seguintes dados antropométricos:
A) Peso e altura, apenas.
B) Peso e circunferência abdominal.
C) Índice de massa corporal, apenas.
D) Índice de massa corporal e circunferência abdominal.

22
A Lei nº 8.080/90 define vigilância sanitária como “um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde”. As ações de Vigilância Sanitária fazem parte do campo de
saúde e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é um subsistema do SUS que foi formalmente instituído em 1999.
O componente da estrutura do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária responsável pela análise dos imunobiológicos
utilizados nos programas nacionais de imunização corresponde:
A) À Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
B) Ao Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS).
C) Aos Laboratórios Centrais de Saúde Pública dos Estados da Federação (Lacen).
D) Aos órgãos de vigilância sanitária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
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Em março de 2014, o Ministério da Saúde, juntamente com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, iniciou a
vacinação contra o Papilomavírus Humano – HPV. Sobre esta vacina e o agente causador da doença, analise as
afirmativas a seguir.
I. A única via de transmissão do HPV é pela via sexual através do contato genital-genital.
II. Os tipos virais HPV 16 e 18 são responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero.
III. A vacina está disponível também nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE) para indivíduos
imunodeprimidos de ambos os sexos na faixa etária entre 9 e 18 anos.
IV. Os principais objetivos da vacinação da população masculina são colaborar com a redução da incidência do câncer
de colo de útero e vulva nas mulheres, por ser a responsável pela transmissão do vírus para suas parceiras e prevenir
o câncer de testículo.
Está(ão) correta(s) apena(s) a(s) afirmativa(s)
A) II.
B) IV.
C) I e III.
D) III e IV.

24
O sistema imune atua de duas maneiras para defender o organismo humano dos agentes infecciosos: através da
imunidade inespecífica e da imunidade específica. Os principais componentes da imunidade inespecífica são, EXCETO:
A) Interferon.
C) Células Natural Killer.
B) Linfócitos B.
D) Sistema complemento.

25
“Para um exame físico detalhado do tórax e pulmões é necessário que o enfermeiro esteja familiarizado com os
pontos de referência do tórax. Um desses pontos é o ângulo de Louis que é uma saliência visível e palpável que se
nota na junção do manúbrio do esterno com o corpo do esterno. Esse é o ponto de articulação com a ____________
costela.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior.
A) primeira
B) segunda
C) terceira
D) quarta

26
“O processo de enfermagem foi introduzido por Wanda Horta na década de 70 que o definiu como ‘a dinâmica das
ações sistematizadas e inter-relacionadas que visam à prestação de assistência ao ser humano’.”
(Souza e Horta, 2012.)
“É organizado em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.” Fazem parte da etapa de coleta
de dados do processo de enfermagem, EXCETO:
A) Exame físico.
C) Agrupamento de dados coletados.
B) Dados do prontuário.
D) Diagnóstico e dados de laboratórios.

27
“Os diagnósticos de enfermagem da NANDA-International (North American Nursing Diagnosis Association) são
construídos por meio de um sistema multiaxial que consiste em eixos, nos quais os componentes são combinados para
tornar os diagnósticos, substancialmente, iguais na forma.”
(Nanda-International, 2015.)
É correto afirmar que a taxonomia II da NANDA-International possui:
A) 5 eixos.
B) 7 eixos.
C) 10 eixos.

D) 13 eixos.

28
Em 2003, o Ministério da Saúde criou a Política Nacional de Humanização com o objetivo de efetivar os princípios do
Sistema Único de Saúde. Sobre essa política, assinale a afirmativa INCORRETA.
A) O usuário deve ser corresponsável nos seus tratamentos.
B) O Programa de Formação em Saúde e Trabalho, como uma das diretrizes desta política, é uma das possibilidades de
valorização do trabalhador.
C) Reconhece que deve haver a participação ativa dos trabalhadores e dos usuários no processo de tomada de decisão
nas organizações de saúde.
D) A Rede HumanizaSUS constitui uma ferramenta colaborativa entre os usuários das ações e serviços do SUS e visa a
troca de experiências vividas por esses usuários, permitindo, assim, maior qualificação na gestão participativa do
SUS.

ANALISTA JUDICIÁRIO/ENFERMAGEM – ÁREA APOIO ESPECIALIZADO – TIPO 01 – BRANCA
PROVA APLICADA DIA 05/03/2017 / TURNO - MANHÃ

-7-

CONCURSO PÚBLICO – TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
29
A Lei nº 8.080/90 determina que a assistência terapêutica integral consiste também na dispensação de medicamentos
e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas
definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado. Na falta de protocolo clínico ou
diretriz terapêutica, a dispensação de medicamentos e de produtos de interesse para a saúde será realizada com base
nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores do SUS e a responsabilidade pelo fornecimento a nível
municipal será pactuada no(a):
A) Fundo Municipal de Saúde.
C) Secretaria Municipal de Saúde.
B) Conselho Municipal de Saúde.
D) Comissão Intergestores Bipartite.

30
O pé diabético é uma das mais frequentes complicações do Diabetes mellitus. Desta forma, torna-se imprescindível o
exame periódico dos pés a fim de propiciar a identificação precoce e o tratamento oportuno das alterações
encontradas, possibilitando, assim, a prevenção de um número expressivo de complicações do pé diabético. Uma das
estratégias utilizadas também para este fim é a promoção do autocuidado. Acerca das orientações para o
autocuidado do pé diabético, analise as alternativas a seguir.
I. Exercite-se regularmente.
II. As unhas devem estar lixadas até o limite dos dedos e suas bordas devem ficar retas.
III. Aplique compressas quentes diariamente nos pés para estimular a circulação.
IV. Após a lavagem dos pés, seque-os deixando-os levemente úmidos entre os dedos para evitar rachaduras.
V. Esteja atento ao aparecimento de calos e sempre que aparecerem use algum agente químico para removê-los,
evitando objetos pontiagudos.
Estão corretas apenas as alternativas
A) I e II.
B) II e V.
C) III, IV e V.
D) I, II, III e IV.

31
O §2º do art. 10 da Lei nº 8.080/90 dispõe que “no nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá
organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total
das ações de saúde”. Distritos sanitários podem ser compreendidos como:
A) Instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do
SUS.
B) A composição organizativa das ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas
buscam garantir a integralidade do cuidado.
C) Um acordo de colaboração firmado entre entes federativos com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de
saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios
de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle e fiscalização de sua
execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde.
D) Unidades operacionais e administrativas mínimas do sistema de saúde, definidas com critérios geográficos,
populacionais, epidemiológicos, gerenciais e políticos, onde se localizam recursos de saúde, públicos e privados para
atender a sua população organizados através de mecanismos políticos institucionais com a participação da sociedade
organizada para desenvolver ações integrais de saúde capazes de resolver a maior quantidade possível de problemas
da saúde.

32
“A notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de
saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou
confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública.”
(Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016.)
Sobre a periodicidade da notificação das doenças, agravos à saúde estabelecidos na Lista Nacional de Notificação
Compulsória, afirma-se corretamente que
A) algumas doenças são de notificação mensal.
B) todas as doenças são de notificação semanal.
C) algumas doenças são de notificação imediata e outras de notificação semanal.
D) quando se aplica, todas as notificações imediatas devem ser realizadas para o Ministério da Saúde.
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A educação para o autocuidado requer não apenas o treinamento de práticas de autocuidado, mas também o
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes positivas relacionadas ao autocuidado. O processo de se
autocuidar é fundamental para o equilíbrio de diversas condições patológicas, principalmente as crônicas, como a
hipertensão arterial, o Diabetes mellitus, a insuficiência renal, entre outras. A teoria de enfermagem que apresenta
como conceito básico a prática de atividades executadas pelo próprio indivíduo em seu benefício, para manutenção
da vida, da saúde e do bem-estar é conhecida como Teoria
A) de Neuman.
B) de Wanda Horta.
C) de Dorothea Orem.
D) de Hildegard Peplau.

34
Sobre o Sistema de Informação Nacional de Agravos de Notificação (Sinan), assinale a alternativa correta.
A) O instrumento responsável pela alimentação do Sinan é a ficha individual de investigação.
B) O sistema deve ser operacionalizado a partir do nível administrativo estadual para o nível administrativo federal.
C) Os municípios que não alimentam o banco de dados do Sinan, por dois meses consecutivos, são suspensos os
repasses dos recursos do Piso de Assistência Básica.
D) A ficha individual de investigação deve ser preenchida para cada paciente quando da suspeita da ocorrência de
problema de saúde de notificação compulsória ou de interesse nacional, estadual ou municipal.

35
Considerando as medidas de posição e as medidas de dispersão usadas na bioestatística, relacione adequadamente
as colunas a seguir.
( ) Desvio-padrão.
1. Medida de posição.
( ) Média aritmética.
( ) Mediana.
2. Medida de dispersão.
( ) Variância.
( ) Percentil.
A sequência está correta em
A) 1, 2, 2, 1, 2.
B) 1, 1, 2, 1, 2.
C) 2, 1, 1, 2, 1.
D) 2, 2, 1, 2, 1.

36
A Rede Interagencial de Informações para a Saúde (Ripsa), formalizada em 1996, viabiliza parcerias entre instituições
de segmentos técnicos e científicos nacionais promovendo a organização e a manutenção de uma base de indicadores
relativos ao estado de saúde da população e aos aspectos sociais, econômicos e organizacionais que influenciam e
determinam a situação de saúde. Dentre os instrumentos operacionais da Ripsa destaca-se a matriz de indicadores e
sobre esse instrumento é INCORRETO afirmar que
A) é revisada periodicamente.
B) é base comum de trabalho das instituições integradas na Ripsa.
C) constitui insumo para o estabelecimento de políticas e de prioridades de saúde da população.
D) os indicadores são classificados em quatro subconjuntos de dados: demográficos, socioeconômicos, de mortalidade e
de morbidade.

37
“De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, o Brasil é o 4º país em número de pacientes em diálise, ficando
atrás apenas dos EUA, Japão e Alemanha.”
(Sociedade Brasileira de Nefrologia, 2015.)
Um dos indicadores que fazem parte da matriz de indicadores da Ripsa é a prevalência de pacientes em diálise (SUS).
Este indicador reflete a ocorrência de
A) portadores de insuficiência renal crônica e aguda e a oferta de serviços de hemodiálise em regime ambulatorial e
hospitalar no SUS.
B) portadores de insuficiência renal crônica e a oferta de serviços de hemodiálise e diálise peritoneal em regime
ambulatorial no SUS.
C) portadores de insuficiência renal crônica e aguda e a oferta de serviços de hemodiálise e diálise peritoneal em regime
ambulatorial no SUS.
D) portadores de insuficiência renal crônica e a oferta de serviços de hemodiálise e diálise peritoneal em regime
ambulatorial e hospitalar no SUS.
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Os indicadores de saúde são parâmetros utilizados com o objetivo de avaliar o estado de saúde, bem como do
desempenho do sistema de saúde. Conjuntamente refletem a situação sanitária de uma população e servem para a
vigilância das condições de saúde. Porém, um indicador deve ter qualidade que depende dos componentes utilizados
na sua formulação e da precisão dos sistemas de informação empregados como a coleta, o registro e a transmissão
dos dados. O grau de excelência de um indicador deve ser definido por sua
A) validade e confiabilidade.
C) mensurabilidade e relevância.
B) sensibilidade e especificidade.
D) relevância e custo-efetividade.

39
“Quando dois medicamentos são administrados concomitantemente a um paciente, eles podem agir de forma
independente entre si, ou podem propiciar aumento ou diminuição de efeito terapêutico ou de efeito tóxico de um ou
de outro.”
(Ministério da Saúde, 2010.)
Assinale a afirmativa que aponta uma interação medicamentosa INCORRETA.
A) O flumazenil é um antagonista de benzodiazepínicos.
B) O efeito do anticoncepcional é reduzido quando consumido com um antibiótico.
C) A tetraciclina tem seu efeito potencializado quando utilizada junto com antiácidos.
D) O uso concomitante de varfariana e de anti-inflamatório não-esteroide (AINE) pode causar sangramento se a dose do
anticoagulante não for reduzida.
O texto a seguir contextualiza as questões 40 e 41. Leia-o atentamente.
“A antibioticoterapia ‘é o tratamento de pacientes com sinais e sintomas clínicos de infecção pela administração de
antimicrobianos. A antibioticoterapia tem a finalidade de curar uma doença infecciosa (cura clínica) ou de combater um
agente infeccioso situado em um determinado foco de infecção (cura microbiológica). Pode ser utilizada de forma
terapêutica – que implica na utilização de antimicrobianos a partir de um diagnóstico preciso, ou presuntivo da etiologia
do processo infeccioso, fundamentado na anamnese, nos exames clínicos e laboratoriais. (...) O princípio básico da
terapia anti-infecciosa é a determinação do agente causal da infecção e de sua susceptibilidade aos antimicrobianos’.”
(Ministério da Saúde, 2001. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Consenso sobre o uso racional de antimicrobianos/
Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: 2001.)

40
A penicilina foi descoberta em 1928 pelo médico Alexander Fleming e permanece até hoje como uma excelente
classe de antimicrobianos. Das penicilinas naturais descritas a seguir, assinale as que são de administração
exclusivamente intramuscular.
A) Penicilina G benzatina e penicilina V.
B) Penicilina V e penicilina cristalina aquosa.
C) Penicilina G procaína e penicilina G benzatina.
D) Penicilina cristalina aquosa e penicilina G procaína.

41
Os principais aminoglicosídeos utilizados atualmente em nosso meio são a estreptomicina, a gentamicina, a
tobramicina, a amicacina, a netilmicina, a paramomicina e a espectinomicina. O principal efeito colateral desta classe
de antibióticos que se manifesta clinicamente após 7 a 10 dias de tratamento é:
A) Diarreia.
B) Rush cutâneo.
C) Nefrotoxidade.
D) Dor abdominal.

42
As Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou Doenças Osteomusculares Relacionadas ao trabalho (DORT) são uma das
principais doenças do grupo de agravos à saúde do trabalhador. Como método de prevenção a essas doenças, tem
sido implementada em vários ambientes de trabalho a ginástica laboral. Sobre esta atividade, assinale a afirmativa
INCORRETA.
A) É realizada com intervalos de cinco a dez minutos.
B) Um dos seus objetivos é o preparo psicossocial de seus participantes.
C) Consiste na atividade física realizada na empresa/local de trabalho durante intervalos das atividades laborais.
D) A ginástica laboral compensatória pode ser praticada no mesmo ambiente de trabalho onde atua o trabalhador.
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O Sistema de Classificação de Pacientes é uma das ferramentas utilizadas pelo enfermeiro subsidiando-o nas suas
ações administrativas. O Sistema de Classificação de Pacientes pode ser melhor definido como:
A) Método utilizado para determinar, monitorar e validar as necessidades de cuidado individualizado do paciente.
B) Sistema estabelecido pelo COFEN que determina horas de assistência de enfermagem por unidade de internação.
C) Método de classificar as queixas dos usuários que demandam os serviços de urgência/emergência, visando identificar
os que necessitam de atendimento médico mediato ou imediato.
D) Sistema estabelecido pelo Ministério da Saúde baseado no caráter público ou privado da instituição de saúde para o
repasse de recursos para aperfeiçoamento profissional.

44
Considerando os padrões utilizados no cálculo de medicamentos assinale, a seguir, a equivalência INCORRETA.
A) 1 ml equivale a 60 microgotas.
C) 1 microgota/min é igual a 10 ml/h.
B) 1 gota equivale a 3 microgotas.
D) 20 gotas equivalem a 60 microgotas.

45
Tomasi et al (2001) afirma que “o dimensionamento de pessoal de enfermagem é a etapa inicial do processo de
provimento de recursos humanos que tem como objetivo definir a previsão da quantidade de funcionários para o
atendimento das necessidades de assistência de enfermagem prestada à clientela”. Para dimensionar o quantitativo
mínimo dos diferentes níveis de formação dos profissionais de enfermagem para a cobertura assistencial nas
instituições de saúde, o Conselho Federal de Enfermagem estabeleceu, através da Resolução COFEN nº 293/2004,
alguns parâmetros, e entre eles estão as características da instituição/empresa. Entre essas características estão,
EXCETO:
A) Missão.
C) Estrutura organizacional e física.
B) Natureza do capital.
D) Tipo de serviços e/ou programas prestados.

46
Uma maneira de calcular a quantidade de profissionais de enfermagem para uma unidade de internação é utilizando
a fórmula: QP = Km x THE, onde QP é a quantidade de profissionais de enfermagem, THE é o total de horas de
enfermagem e Km a Constante Marinho. A Constante Marinho é um coeficiente baseado:
A) Nos dias do mês, na jornada mensal de trabalho e na taxa de ocupação.
B) Nos dias da semana, na jornada mensal de trabalho e na taxa de ocupação.
C) Nos dias do mês, na jornada diária de trabalho e no índice de segurança técnica.
D) Nos dias da semana, na jornada semanal de trabalho e no índice de segurança técnica.

47
O enfermeiro exerce uma posição-chave no aconselhamento nutricional aos seus pacientes, pois através da nutrição
é possível controlar e tratar doenças, sendo necessário para isso o conhecimento científico do assunto. Sabendo que
“os nutrientes são os elementos necessários para a função normal dos diversos processos corporais” (Potter e Perry,
2013), analise as afirmativas a seguir.
I. As vitaminas K e D são lipossolúveis.
II. Os amidos são classificados como polissacarídeos.
III. A maioria dos hormônios é constituída por proteínas.
IV. O organismo humano é capaz de sintetizar todos os aminoácidos necessários ao organismo.
Estão corretas as afirmativas
A) I, II, III e IV.
B) I e III, apenas.
C) II e IV, apenas.
D) I, II e III, apenas.

48
A intolerância à lactose resulta da incapacidade ou da diminuição da capacidade do organismo de digerir a lactose. É
uma síndrome clínica composta por um ou mais dos seguintes sintomas: dor abdominal, diarreia, náusea, flatulência
e/ou distensão abdominal após a ingestão de lactose ou de produtos alimentícios contendo lactose. Ocorre pela
deficiência ou ausência da enzima lactase, que é a responsável por decompor a lactose, um dissacarídeo em unidades
mais simples. É correto afirmar que essa enzima é produzida no
A) fígado.
B) estômago.
C) intestino grosso.
D) intestino delgado.
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As técnicas corretas de limpeza devem fazer parte dos princípios de qualquer instituição de saúde para se evitar
contaminações e disseminação de infecções. De acordo com a ANVISA (2012), “para que a limpeza atinja seus
objetivos, torna-se imprescindível a utilização de produtos saneantes (...)”. Os detergentes são saneantes que têm um
efetivo poder de limpeza tendo a função de remover tanto sujeiras hidrossolúveis quanto aquelas não solúveis em
água por conter em sua composição:
A) Álcool.
C) Compostos fenólicos.
B) Surfactante.
D) Sais alcalinos de ácidos graxos.

50
A utilização do cateter totalmente implantável tem se tornado rotina nos centros de tratamentos oncológicos por
conferir maior conforto para o paciente, durabilidade, menor risco de infecção e extravasamento de medicações que
podem irritar e ferir o local de aplicação dos quimioterápicos. “São tubos flexíveis radiopacos feitos de silicone,
poliuretano ou de teflon. Possuem uma câmara de titânio em uma das extremidades. A parte central dessa câmara é
uma membrana de silicone chamada septo, na qual são realizadas as punções para acesso ao dispositivo.” (INCA). A
punção e a coleta de sangue através deste dispositivo deverão ser efetuadas por enfermeiro treinado, com técnica
totalmente asséptica. Sabendo que as veias cefálica, subclávia e jugulares são veias de escolha para a punção e o
implante do cateter pode ter outras localizações como arterial, peritoneal ou intraespinhal, o reservatório
puncionável de qualquer tipo de localização deve estar
A) apoiado na região do pescoço, logo acima da clavícula, alojado no tecido subcutâneo.
B) estar apoiado em uma protuberância óssea da região torácica alojada no tecido subcutâneo.
C) implantado no abdômen alojado no tecido subcutâneo na região do músculo reto abdominal.
D) apoiado em uma protuberância óssea da região torácica alojado abaixo do músculo do peitoral maior.

51
A Portaria nº 874/2013 do Ministério da Saúde “institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Analise as
afirmativas a seguir acerca desta Política.
I. O reconhecimento do câncer como uma doença crônica prevenível é um dos seus princípios gerais.
II. Reconhece o tabagismo, o consumo de álcool, o sobrepeso, a obesidade e o consumo alimentar inadequado como
fatores de risco relacionados ao câncer.
III. Os cuidados paliativos para os casos que os exijam não são objetos desta Portaria, uma vez que são garantidos pela
Política Nacional de Atenção Básica.
IV. O tratamento dos casos raros ou muito raros de câncer é reconhecido por essa Política como casos especiais e que
exigem análise técnica para que sejam encaminhados para alto nível de especialização e maior porte tecnológico em
estabelecimentos de saúde de referência nacional.
Estão corretas apenas as afirmativas
A) I e II.
B) I e IV.
C) II e IV.
D) III e IV.
O trecho a seguir contextualiza as questões 52, 53 e 54.
“A Norma Regulamentadora nº 32 é uma legislação do Ministério do Trabalho e Emprego que tem como objetivo
prevenir os acidentes e o adoecimento causado pelo trabalho nos profissionais da saúde, eliminando ou controlando as
condições de risco presentes nos Serviços de Saúde. Ela recomenda para cada situação de risco a adoção de medidas
preventivas e a capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro.”

52
Esta Norma está destinada:
A) Aos profissionais da enfermagem, somente.
B) Aos profissionais médicos, enfermeiros e fisioterapeutas, somente.
C) Aos profissionais médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e dos serviços de limpeza e conservação, somente.
D) A todos os trabalhadores dos serviços de saúde, bem como aqueles que exercem atividades de promoção e
assistência à saúde em geral.
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53
Em relação aos riscos biológicos, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Os parasitas são considerados agentes biológicos.
B) O empregador deve vedar o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.
C) Os trabalhadores com lesões ou feridas nos membros superiores só podem iniciar suas atividades após a avaliação do
seu chefe imediato.
D) Mesmo os acidentes envolvendo agentes biológicos classificados com baixo risco individual para o trabalhador e com
baixa probabilidade de causar doença ao ser humano necessitam da emissão da comunicação de acidente de
trabalho.

54
É prevista na NR 32 a imunização ativa de todo trabalhador dos serviços de saúde contra a hepatite B. O adjuvante
utilizado nessa vacina é:
A) Timerosal.
C) Fosfato de alumínio.
B) Cloreto de sódio.
D) Hidróxido de alumínio.

55
Considerando a classificação da ANVISA para as áreas físicas dos serviços de saúde quanto ao risco de transmissão de
infecções com base nas atividades realizadas em cada local, NÃO corresponde a uma área semicrítica:
A) Ambulatórios.
C) Banco de sangue.
B) Apartamentos.
D) Posto de enfermagem.

56
A máscara tipo 95 ou PFF2 é um Equipamento de Proteção Individual (EPI) obrigatório em algumas ocasiões. Sobre
esta máscara, assinale a alternativa correta.
A) É considerada descartável.
B) Possui capacidade de filtrar partículas de todos os tamanhos.
C) O profissional deve colocá-la imediatamente após a entrada no quarto do paciente em isolamento.
D) É um Equipamento de Proteção Individual indicado para prestar assistência a pacientes com confirmação de varicela.

57
“As queimaduras são lesões decorrentes de agentes (tais como a energia térmica, química ou elétrica) capazes de
produzir calor excessivo que danifica os tecidos corporais e acarreta a morte celular.”
(Ministério da Saúde, 2012.)
Sobre o tratamento de emergência das queimaduras, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Manter a cabeceira elevada a 30°.
B) Determinar Escala de Coma de Glasgow do queimado .
C) Obter acesso venoso periférico exceto em área queimada.
D) Suspeitar de lesão inalatória quando houver queimadura de vibrissas.

58
A maior causa de morte no Brasil se dá pelas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). Um conjunto de ações
nacionais compõe o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Acerca deste Programa e desse assunto, assinale a
alternativa INCORRETA.
A) Fazem parte dos grupos mais vulneráveis ao consumo de tabaco, entre outros, os indígenas e os quilombolas.
B) A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco promulgada no Brasil, em 2006, é um tratado internacional de
saúde pública.
C) Diferentemente do consumo do tabaco por gestantes, a exposição à fumaça do cigarro provoca poucos efeitos
adversos à saúde e ao desenvolvimento dos fetos.
D) A Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco determina um conjunto de medidas, cujo objetivo precípuo, entre
outros, é deter a expansão do consumo de tabaco.
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“De acordo com Marcolan (2013), ‘quando se busca avaliar o estado mental como fundamento para o planejamento e
a realização de ações de cuidado de enfermagem, encontram-se subjacentes algumas noções de normalidade e
anormalidade no campo psíquico’. No campo da enfermagem psiquiátrica, é recomendado que o enfermeiro, ao
realizar o exame mental de um paciente, deve observar alguns aspectos e/ou funções mentais: consciência,
orientação, atenção, memória, afetividade, psicomotricidade, pensamento, juízo crítico, sensopercepção, linguagem
e inteligência.” Sobre o exame mental que ocorre no decorrer da entrevista com o paciente, nos relatos e nas
informações prestadas pelo indivíduo e na análise das informações, das observações realizadas pelo enfermeiro e dos
significados atribuídos por ele, responda as questões 59 e 60.

59
A consciência refere-se à condição de perceber e estar ciente de si mesmo e do ambiente, estar vigil, desperto,
acordado. Dentre as alterações da consciência estão as alterações quantitativas e qualitativas. São consideradas
alterações quantitativas da consciência, EXCETO:
A) Transe.
C) Hipervigilância.
B) Obnubilação.
D) Estado confusional agudo.

60
No exame mental em que é percebida a presença de anedonia percebe-se a alteração da seguinte função mental:
A) Atenção.
B) Memória.
C) Afetividade.
D) Pensamento.
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