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Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova.  

 

 

 

 

De acordo com o subitem 7.15.13 do Edital, cabe ao candidato conferir se a letra do TIPO 

DE PROVA constante em seu Cartão de Respostas corresponde a letra do TIPO DE 

PROVA desse Caderno de Questões recebido. Caso haja qualquer divergência, o candidato 

deverá, imediatamente, informar ao Fiscal de Sala e solicitar a substituição do Caderno de 

Questões. 

O Cartão de Respostas será corrigido de acordo com o gabarito do TIPO DE PROVA 

constante no seu Cartão de Respostas. 

 

Cargo: ENFERMEIRO 
NÍVEL: 

SUPERIOR II 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

Instruções ao candidato 
(Parte integrante do Edital – subitem 13.2) 

 

 Ao receber este Caderno de Questões, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você está 
concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se 
fizer a Prova para um cargo diferente daquele a que concorre. 

 Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido o Cartão de Respostas e a Folha da Prova 
Dissertativa. 

 Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, 50 questões objetivas, a proposta da Prova 
Dissertativa e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal. 

 Confira seus dados com os que aparecem no Cartão de Respostas e na Folha da Prova Dissertativa. Se 
eles estiverem corretos, assine o Cartão de Respostas e leia atentamente as instruções para seu 
preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal. 

 Em hipótese alguma haverá substituição do Caderno de Questões, do Cartão de Respostas ou da         
Folha da Prova Dissertativa se você cometer erros ou rasuras durante a prova. 

 Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou 
desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação. Da mesma forma, não é 
permitido fazer registros na Folha da Prova Dissertativa que possibilite a identificação do candidato. 

  A Folha da Prova Dissertativa será desidentificada pelo Fiscal na sua presença. 

 Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No   
Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero 
à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura. 

 O tempo disponível para você fazer esta Prova (Prova Objetiva e Prova Dissertativa), incluindo o 
preenchimento do Cartão de Respostas, é de quatro horas e trinta minutos. 

 Colabore com o Fiscal, na coleta da impressão digital. 

 Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para 
preencher o Cartão de Respostas e fazer a Prova Dissertativa. Não é permitido uso de lápis mesmo que 
para rascunho. 

 Terminando a prova, entregue ao Fiscal o Cartão de Respostas assinado e a Folha da Prova 
Dissertativa. A não entrega desse material implicará a sua eliminação no Concurso. 

 Somente será permitido na última hora que antecede ao término da Prova levar o Caderno de Questões. 

Após o aviso para o início da prova, você deverá permanecer no local 
de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos. 

X 
TIPO DE PROVA 
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TÓPICO: Língua Portuguesa 

 

Texto 1 

 

DOMÍCIO DA GAMA 

 

 

Domício da Gama (Domício Afonso Forneiro, 

adotou do padrinho o Gama), jornalista, diplomata, 

contista e cronista, nasceu em Maricá, RJ, em 23 de 

outubro de 1862 e faleceu no Rio de Janeiro, RJ,          

em 8 de novembro de 1925. Foi um dos dez       

acadêmicos eleitos na sessão de 28 de janeiro de 1897, 

para completar o quadro de fundadores da Academia. 

Escolheu Raul Pompeia como patrono, ocupando a 

cadeira no 33. Foi recebido na sessão de 1º de julho de 

1900, por Lúcio de Mendonça.  

Fez estudos preparatórios no Rio de Janeiro e 

ingressou na Escola Politécnica, mas não chegou a 

terminar o curso. Seguiu para o estrangeiro em missões 

diplomáticas. A sua primeira missão foi a de secretário  

do Serviço de Imigração, e o contato, nessa época, com 

o Barão do Rio Branco, valeu-lhe ser nomeado  

secretário da missão Rio Branco para a questão de 

limites Brasil-Argentina (1893-1895), com a Guiana 

Francesa (1895-1900) e com a Guiana Inglesa        

(1900-1901). Foi secretário de Legação na Santa Sé,   

em 1900, e ministro em Lima, em 1906.  Embaixador   

em missão especial, em 1910, representou o Brasil no 

centenário da independência da Argentina e nas festas 

centenárias do Chile. Embaixador do Brasil em 

Washington, de 1911 a 1918, foi o digno sucessor de 

Joaquim Nabuco, por escolha do próprio Barão do Rio 

Branco. Ao celebrar-se a paz europeia de Versalhes, 

Domício, como ministro das Relações Exteriores, 

pretendeu representar o Brasil naquela conferência, 

propósito que suscitou divergências na imprensa 

brasileira. Convidado para a mesma embaixada, Rui 

Barbosa recusou, e o chefe da representação brasileira 

foi, afinal, Epitácio Pessoa, eleito pouco depois, em 

seguida à morte de Rodrigues Alves, presidente da 

República. Domício foi substituído na Chancelaria por 

Azevedo Marques, seguindo como embaixador em 

Londres, em 1920-21. Foi posto em disponibilidade 

durante a Presidência Bernardes.  

Em 1919 foi Presidente da Academia Brasileira   

de Letras, em substituição a Rui Barbosa. 

Domício da Gama era colaborador da Gazeta de 

Notícias ao tempo de Ferreira de Araújo e, ainda no  

início da carreira, escreveu contos, crônicas e críticas 

literárias. 
 

Texto editado. Disponível em: 

http://www.academia.org.br/academicos/ 

domicio-da-gama/biografia. Acesso em: 10 jul.2018. 

 

 

01 Na biografia do maricaense, dentre os recursos 

coesivos apresentados a seguir, aquele que foi 

utilizado para manter o foco em “Domício da Gama” é: 

 

(A) o pronome demonstrativo: “...nessa época...”  

(linha 15). 

(B) o pronome possessivo: “A sua primeira 

missão...”   (linha 14). 

(C) a conjunção: “Escolheu Raul Pompeia como 

patrono...” (linha 8). 

(D) o pronome apassivador: “Ao celebrar-se a paz 

europeia de Versalhes...” (linha 27). 

(E) o adjetivo: “...por escolha do próprio Barão do 

Rio Branco.” (linhas 26-27). 

 

02 No trecho “... pretendeu representar o Brasil 

naquela conferência, propósito que suscitou 

divergências na imprensa brasileira” (linhas 29-31), a 

forma verbal “suscitou” pode ser substituída, sem 

alterar o sentido, por: 

 

(A) avivou.  

(B) encerrou. 

(C) aumentou. 

(D) reduziu. 

(E) provocou. 

 

03   Considerando os fragmentos “Foi um dos dez 

acadêmicos eleitos na sessão de 28 de janeiro de 

1897, para completar o quadro de fundadores da 

Academia” (linhas 5-7) e “Seguiu para o estrangeiro 

em missões diplomáticas” (linhas 13-14), pode-se 

afirmar que, em cada ocorrência, a preposição “para” 

significa, respectivamente: 

 

(A) com destino a e na hipótese de.  

(B) na hipótese de e com o propósito de. 

(C) com o propósito de e na condição de. 

(D) com a finalidade de e com destino a. 

(E) na condição de e com a finalidade de. 

 

 

04   O conectivo sublinhado no período “Fez estudos 

preparatórios no Rio de Janeiro e ingressou na Escola 

Politécnica, mas não chegou a terminar o curso.”   

(linhas 11-13) pode ser substituído, sem alterar seu 

sentido, por: 

 

(A) enquanto.  

(B) entretanto. 

(C) porquanto.  

(D) portanto.  

(E) contanto.  

 

 

35 

40 
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05  Na Reforma Ortográfica de 2009, deixou de 

receber acento gráfico a seguinte palavra: 

 

(A) Academia. (linha 7) 

(B) posto. (linha 37) 

(C) francesa. (linha 19) 

(D) cronista. (linha 3) 

(E) europeia. (linha 27) 

 

 

Texto 2 

CÔNSUL! 
 

Domício da Gama 

 

No café de Londres, às onze horas da noite. 

Chove desabridamente. Entre a zoada dos aguaceiros, 

que lavam a rua, ouvem-se raros passos apressados de 

transeuntes invisíveis na sombra. A espaços um ronco 

rápido e surdo, como um rufo de tambor molhado, 

assinala a passagem de um guarda-chuva por baixo do 

jorro de uma goteira que transborda. Corre um sopro 

glacial de tédio e desconforto pelo café profusamente 

iluminado, em que já pouca gente resta. O silêncio só é 

quebrado pelo ruído dos talheres e da conversa de três 

rapazes cavaqueando numa ceia econômica ao fundo.  

O homem do contador cochila. Sentado a uma mesinha, 

em frente ao prato vazio, em que um osso descarnado 

de galinha comemora a passagem de uma canja, está 

um homem que cisma sobre um jornal.  

 
GAMA, Domício. Apud SANDANELLO, F. B. Domício da Gama e o 

impressionismo literário no Brasil. São Luís, MA: EDUFMA, 2017. p. 169. 

 

06  “Sentado a uma mesinha, em frente ao prato 

vazio, em que um osso descarnado de galinha 

comemora a passagem de uma canja, está um homem 

que cisma sobre um jornal.” (linhas 12-15). Pode 

substituir a expressão sublinhada, sem alteração do 

sentido: 

 

(A) festeja uma canja deliciosa.  

(B) indica uma canja já terminada. 

(C) denuncia uma canja rala. 

(D) revela uma canja apenas desejada. 

(E) comprova uma canja bem-feita. 

 

07  No trecho do conto de Domício da Gama, são 

características da predominância do tipo textual 

descritivo: 

 

(A) verbos no presente e farta adjetivação: “...um ronco 

rápido e surdo, como um rufo de tambor molhado, 

assinala a passagem...”, (linhas 4-6). 

(B) verbos impessoais e expressões adverbiais: “No 

café em Londres, às onze horas da noite. Chove 

desabridamente.”  (linhas 1-2). 

(C) verbos no modo indicativo e períodos curtos: “O 

homem do contador cochila.” (linha 12). 

(D) verbos na voz passiva e numerosas expressões 

nominais: “O silêncio só é quebrado pelo ruído dos 

talheres e da conversa de três rapazes...”                 

(linhas 9-11). 

(E) verbos de ação e nominalizações: “ Corre um sopro 

glacial de tédio e desconforto...”   (linhas 7-8). 

 

08  Em “Entre a zoada dos aguaceiros, que lavam a 

rua, ouvem-se raros passos apressados de 

transeuntes invisíveis na sombra” (linhas 2-4), a 

oração sublinhada:  

 

(A) indica as circunstâncias da chuva. 

(B) identifica a zoada. 

(C) qualifica os aguaceiros. 

(D) centraliza a ação do período. 

(E) tematiza a descrição. 

 

09 Em “...ouvem-se raros passos apressados de 

transeuntes invisíveis na sombra” (linhas 3-4), o verbo 

ouvir está no plural para: 

 

(A) retomar o sujeito “aguaceiros”. 

(B) indicar a indeterminação do sujeito. 

(C) mostrar a inexistência do sujeito. 

(D) revelar o ser que pratica a ação. 

(E) concordar com o sujeito da voz passiva. 

 

10 “A espaços um ronco rápido e surdo, como um 

rufo de tambor molhado, assinala a passagem de um 

guarda-chuva por baixo do jorro de uma goteira que 

transborda.” (linhas 4-7). A expressão sublinhada é 

classificada como: 

 

(A) hipérbole. 

(B) personificação. 

(C) metonímia. 

(D) comparação. 

(E) metáfora. 
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TÓPICO: Raciocínio Lógico e Noções de Informática 

 

11 Num sorteio concorrem bilhetes numerados de   
1 a 500. Foi sorteado um bilhete e foi dada a 
informação de que saiu um número múltiplo de 5. A 
probabilidade de o número sorteado ser o 150 é: 
 

(A) 1%. 
(B) 5%. 
(C) 10%. 
(D) 15%. 
(E) 20%. 
 
 
12 A sequência:  
 

34(6)17    81(27)9    150(30)15    85(?)17 
 

obedece a uma determinada lei de formação. O 
número que está faltando e que completaria a 
sequência pela mesma regra é: 
 

(A) 10. 
(B) 12. 
(C) 15. 
(D) 16. 
(E) 22. 
 
 
13 O sistema de emplacamento de automóveis de 
certa cidade é composto de três letras seguidas de 
quatro algarismos. O número de placas que podem ser 
produzidas de modo que as três letras sejam vogais é: 
 

(A) 1 000 000. 
(B) 1 250 000. 
(C) 1 500 000. 
(D) 2 000 000. 
(E) 3 750 000. 
 
 
14 A negação lógica da afirmação condicional “se 
Maria vai ao cinema, então Antônio fica triste” é: 
 

(A) se Maria não vai ao cinema, então Antônio não 
fica triste. 

(B) se Maria vai ao cinema, Antônio não fica triste. 
(C) Maria vai ao cinema, ou Antônio não fica triste. 
(D) Maria vai ao cinema, e Antônio não fica triste. 
(E) se Antônio fica triste, então Maria vai ao cinema. 
 
 
15 Um caminhoneiro, com velocidade constante de 
80 km/h, percorreu uma certa distância em 10 dias, 
viajando 6 horas por dia. Se repetir o mesmo percurso, 
com velocidade constante de 60 km/h, viajando 5 
horas por dia, ele levará:  
 

(A) 12 dias. 
(B) 14 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 16 dias. 
(E) 18 dias. 
 

16 Suponha que o usuário abriu uma pasta 
contendo seis arquivos no Windows 7. Ele selecionou 
com o mouse o primeiro e o quinto arquivos, mantendo 
a tecla shift apertada. Em seguida, ainda com os 
arquivos previamente selecionados (sem largar a tecla 
shift), o usuário apertou a tecla de deleção e confirmou 
a mensagem de deleção que apareceu em seguida. 
Nessas condições: 
 
(A) somente o primeiro arquivo foi transferido 

temporariamente para a lixeira. 
(B) nenhum dos cinco arquivos selecionados foram 

transferidos para a lixeira, permanecendo na 
pasta de origem. 

(C) somente o primeiro arquivo e o quinto arquivo 
selecionados foram transferidos temporária-
mente para a lixeira. 

(D) todos os cinco arquivos selecionados foram 
transferidos e definitivamente apagados da 
lixeira. 

(E) todos os cinco arquivos selecionados foram 
transferidos temporariamente para a lixeira. 

 
17 No sistema de redes que suporta a Internet, a 
rede principal pela qual os dados de todos os clientes 
da Internet trafegam é conhecida por: 
 

(A) gateway. 
(B) firewall. 
(C) backbone. 
(D) DNS. 
(E) webmail. 
 
18  Considere uma planilha no MS Excel 2016 em 
que a célula A1 esteja com o valor 5. Em seguida é 
pressionada a tecla CTRL e arrastado o mouse, ao 
mesmo tempo, com a alça de preenchimento até a 
célula A5. O valor contido na célula A4 é: 
 

(A) 5. 
(B) 8. 
(C) 7. 
(D) 9. 
(E) 6. 
 
19  Na Coluna I estão dispostos alguns conceitos de 
hardware. Estabeleça a correta correspondência com 
seus significados, conforme apresentado na Coluna II. 
 

Coluna I  
 

1.  Padrão de barramento de alta velocidade 
2. Padrão de interface para dispositivo de 

armazenamento 
3.  Memória de acesso aleatório 
4.  Memória não volátil 
5.  Local onde são executadas as instruções de um 

programa no microcomputador 
 

Coluna II 
 

(   )  RAM 
(   )  AGP  
(   )  SATA 
(   )  ROM 
(   )  CPU 
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A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) 3, 1, 2, 4 e 5. 
(B) 4, 1, 2, 3 e 5. 
(C) 3, 5, 1, 4 e 2. 
(D) 4, 2, 1, 3 e 5. 
(E) 3, 1, 5, 4 e 2. 
 
 
20 No MS Word 2016 deseja-se fazer com que um 
texto digitado circunde uma figura em um documento, 
conforme ilustrado abaixo.  
 

 
 
Para isso, seleciona-se no grupo organizar da guia 
layout o recurso: 
 
(A) girar. 
(B) painel de seleção. 
(C) agrupar. 
(D) alinhar. 
(E) quebra de texto automática. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espaço reservado para rascunho 
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TÓPICO: Conhecimentos Específicos 

21  A nova Política Nacional de Atenção Básica – 
PNAB atualizou conceitos e diretrizes para a 
organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Dentre outras diretrizes do 
SUS e da Rede de Atenção à Saúde (RAS) a serem 
operacionalizados na Atenção Básica estão: 
 
(A) universalidade, vinculação e corresponsabilização.  
(B) atenção primária à saúde e resolutividade. 
(C) cuidado centrado na pessoa, ordenação da rede 

e coordenação do cuidado. 
(D) universalidade, equidade e integralidade. 
(E) acessibilidade, acolhimento e qualidade. 
 
22  Ainda de acordo com a nova Política Nacional 
de Atenção Básica – PNAB, toda equipe de Atenção 
Básica deve realizar atenção à saúde de populações 
específicas. Porém, em algumas realidades é 
necessário dispor de equipes adicionais. São 
consideradas equipes de Atenção Básica para 
Populações Específicas: 
 
(A) Núcleo Ampliado de Saúde da Família (Nasf), 

Unidade Odontológica Móvel e Agente 
Comunitário de Saúde (ACS). 

(B) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR), 
Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) e 
Equipe de Consultório na Rua (eCR). 

(C) Agente de Combate às Endemias (ACE), 
Equipe Sanitária (eSan) e Equipe de Controle 
de Endemias (eCE). 

(D) Equipe de Padrão Essencial (ePE), Equipe de 
Atenção à Saúde Específica (eASE) e Núcleo 
Ampliado de Atenção Básica (NaAB). 

(E) Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP), 
Equipe de Polo Ampliado (ePA) e Equipe de 
Saúde da Família (eSF).  

 
23  Em relação à Resolução COFEN nº 564/2017, 
que aprova o novo Código de Ética dos Profissionais 
de Enfermagem, observe as afirmativas a seguir: 
 
I É direito do enfermeiro suspender as atividades, 

individuais ou coletivas, quando o local de trabalho 
não oferecer condições seguras para o exercício 
profissional, ressalvadas as situações de urgência 
e emergência, devendo formalizar imediatamente 
sua decisão à instituição e ao Conselho Regional 
de Enfermagem. 

II É obrigatória a comunicação para os órgãos de 
responsabilização criminal, independentemente de 
autorização, de casos de violência contra crianças 
e adolescentes, idosos e pessoas incapacitadas ou 
sem condições de firmar consentimento. 

III É dever do profissional de enfermagem manter 
sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em 
razão da atividade profissional, exceto quando o 
fato seja de conhecimento público, ou nos casos 
previstos na legislação ou por determinação 
judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa 
envolvida.  

 

Das afirmativas acima: 

 

(A) apenas I está correta. 
(B) apenas II está correta. 
(C) apenas I e II estão corretas. 
(D) apenas II e III estão corretas. 
(E) todas estão corretas. 

 
24  Segundo as Diretrizes Nacionais para a 
Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens 
na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, 
propostas pelo Ministério da Saúde, a participação 
juvenil “contribui para a autoestima do adolescente e 
do jovem, a sua assertividade e a formulação de um 
projeto de vida. Esses aprendizados constituem-se em 
elementos-chave de qualquer estratégia de prevenção 
à violência, bem como ao abuso de drogas e na 
prevenção às DST/Aids”. Deste modo, favorecer a 
participação juvenil é uma estratégia eficaz: 
 
(A) na obtenção de uma adolescência e juventude 

mais competitiva. 
(B) na indução de mecanismos de tutela social. 
(C) na indução dos jovens para boas ações, 

desviando-os do mau caminho. 
(D) de promoção da saúde.  
(E) de subordinação social. 
  
25  Ainda de acordo com as Diretrizes Nacionais 
para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e 
Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da 
Saúde, os três eixos fundamentais para viabilizar a 
atenção integral à saúde de adolescentes e jovens 
são: 
 
(A) acompanhamento do crescimento e do 

desenvolvimento / atenção integral à saúde 
sexual e à saúde reprodutiva / atenção integral 
no uso abusivo de álcool e outras drogas por 
pessoas jovens. 

(B) diferenciação de estruturas e funções / fatores 
ambientais e individuais / condições de vida e 
higiene. 

(C) proteção contra agravos do uso de drogas 
lícitas e ilícitas / proteção contra agravos do 
estresse / proteção contra agravos das doenças 
crônicas.  

(D) qualidade de vida / o bem-estar físico, 
psicológico e social / políticas e programas de 
saúde. 

(E) integralidade da atenção / organização de 
serviços / execução de práticas de saúde que 
reúnam um conjunto de estratégias para a 
prevenção de agravos e promoção da saúde. 

 
26  A medida de maior impacto para a saúde da 
pessoa com Diabetes Mellitus é:  
 
(A) o controle glicêmico. 
(B) o tratamento com metformina. 
(C) a cessação do tabagismo. 
(D) o controle da pressão arterial. 
(E) o exame e cuidados com “pé diabético”. 
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27  Em relação ao choque hipovolêmico, avalie se 
são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a 
seguir: 

I Quando 30% do volume circulante é perdido, os 
pacientes geralmente começam a apresentar os 
sinais iniciais do choque: bradicardia, hipotensão e 
ansiedade. 

II Perda sanguínea excedendo 40% do volume total 
circulante do corpo ameaça a vida de maneira 
imediata e se manifesta como um paciente 
mentalmente alterado, hipotenso e oligúrico.  

III Uma advertência importante sobre o choque é que 
a pressão sanguínea e a frequência cardíaca 
podem ser indicadores pouco confiáveis em 
pacientes que recebem betabloqueadores. 

 
As afirmativas I, II e III são, respectivamente: 
 
(A) V, F e F. 
(B) F, V e F. 
(C) V, V e F. 
(D) F, V e V. 
(E) V, V e V. 

28  A pronta identificação de pacientes em risco 
para o desenvolvimento de úlcera por pressão (UPP) 
permite a adoção imediata de medidas preventivas. A 
avaliação de risco para UPP deve contemplar os 
seguintes fatores: 
 
(A) cisalhamento, estadiamento, tipo de lesão e 

intervenções. 
(B) histórico familiar, restrição ao leito e uso de 

anticoagulantes e anti-inflamatórios. 
(C) estilo de vida, uso correto de cardiogênicos, 

internações prolongadas e anemias. 
(D) abrangência, âmbito e qualidade da assistência 

e nível de coincidência. 
(E) mobilidade, incontinência, déficit sensitivo e 

estado nutricional (incluindo desidratação).  
 
29  Em relação à pneumonia associada à ventilação 
mecânica (PAV), é correto afirmar: 
 
(A) a principal fonte são as secreções das vias 

aéreas inferiores, seguida pela inoculação 
endógena de material contaminado. 

(B) manter o paciente em posição supina é uma 
medida recomendada para prevenção de PAV. 

(C) a utilização da cânula orotraqueal, com um 
sistema de aspiração de secreção subglótica 
contínua ou intermitente, não é recomendada 
como medida para reduzir PAV. 

(D) a intubação orotraqueal aumenta o risco de 
sinusite, o que pode, consequentemente, 
aumentar o risco de pneumonia; portanto, 
recomenda-se a intubação nasotraqueal. 

(E) não há dados suficientes para afirmar que a 
recomendação de manter pacientes com a 
cabeceira elevada em 30º a 45º tenha impacto 
significativo na redução da pneumonia 
associada à ventilação mecânica ou à 
mortalidade.  

30  Sobre as principais medidas de prevenção de 
infecção da corrente sanguínea associada a cateter 
venoso central, observe as afirmativas a seguir: 
 
I Na inserção do cateter, deve-se evitar punção em 

veia basílica, pois a inserção neste sítio está 
associada a maior risco de desenvolvimento de 
infecção.  

II A adoção da utilização do cateter de inserção 
periférica (PICC) em pacientes internados se dá 
como estratégia de redução do risco de infecção 
primária de corrente sanguínea (IPCS). 

III Recomenda-se usar gaze e fita adesiva estéril ou 
cobertura transparente semipermeável estéril para 
cobrir o sítio de inserção do cateter e realizar 
curativo a cada 24 horas. 

IV Não é indicado realizar a troca pré-programada dos 
cateteres centrais, ou seja, não os substituir 
exclusivamente em virtude de tempo de sua 
permanência. 

 
Das afirmativas acima: 

 

(A) apenas II está correta. 
(B) apenas IV está correta. 
(C) apenas I e IV estão corretas. 
(D) apenas II e III estão corretas. 
(E) todas estão corretas. 

 
 
31  Para pacientes adultos submetidos a terapia 
com vancomicina, um dos cuidados que se deve ter 
na sua implementação é: 
 
(A) a infusão intravenosa deve ser feita em pelo 

menos 60 minutos, mesmo quando soluções 
mais diluídas ou doses menores de 500 mg são 
administradas. 

(B) aplicar em via intramuscular profunda, utilizando 
técnica Z e observar sinais de intoxicação. 

(C) utilizar agulha de calibre 10X5 e realizar rotação 
nos locais de aplicação.  

(D) deve ser ministrada apenas por cateter venoso 
central  e  a  uma  velocidade  de,   no   
máximo, 30 mg/minuto. 

(E) usar a derme como via preferencial, devendo-se 
tomar cuidado com o volume diluído, já que esta 
via só suporta até 0,5 mL. 
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32  Observe as afirmativas a seguir, em relação ao 
modo de usar e/ou cuidados na administração de 
Anfotericina B: 

I Deve ser administrada por infusão intravenosa lenta, 
durante um período de aproximadamente 2 a 6 horas. 

II Antes da aplicação da Anfotericina B deve-se evitar 
lavar o cateter com a solução fisiológica. Para tal 
recomenda-se que seja utilizada solução glicosada 
a 5%. 

III A concentração recomendada para infusão é de 0,1 mg/mL 
(1 mg/10 mL). 

IV O medicamento deve ser protegido da luz durante 
a administração. 

 

 Das afirmativas acima: 

 

(A) apenas I e III estão corretas. 
(B) apenas II e IV estão corretas. 
(C) apenas I e II estão corretas. 
(D) apenas III e IV estão corretas. 
(E) todas estão corretas. 

 
 

33  Para infundir, em um período de 2 horas e           
30 minutos, 300 mL de soro fisiológico 0,9%, o 
número de microgotas que deverá correr em um 
minuto é: 
 
(A) 40. 
(B) 50. 
(C) 114. 
(D) 120. 
(E) 150. 
 
 
34  O principal resultado terapêutico esperado da 
terapia fibrinolítica é a: 
 
(A) reperfusão dos tecidos prejudicados pela 

oclusão do trombo. 
(B) maior facilidade respiratória, com redução dos 

sibilos. 
(C) anticoagulação sistêmica e prevenção de 

trombose venosa profunda. 
(D) redução da frequência e da intensidade dos 

episódios de angina. 
(E) conversão de taquicardias supraventriculares no 

ritmo sinusal normal. 
 
 
35  Para administrar 3.500.000UI de penicilina 
cristalina, o enfermeiro deverá aspirar de um frasco de 
5.000.000UI, que foi diluído em 8 mL de água 
destilada, o volume, em mililitros, de:  
 
(A) 4,5. 
(B) 5,6. 
(C) 6. 
(D) 7. 
(E) 8,5. 
 
 

36  De acordo com a Resolução COFEN 358/2009, o 
Processo de Enfermagem, quando realizado em 
instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de 
saúde, domicílios, escolas e associações comunitárias, 
corresponde ao usualmente denominado nesses 
ambientes como:  

(A) Cuidado Profissional de Enfermagem. 
(B) Consulta de Enfermagem. 
(C) Exercício de Enfermagem.  
(D) Intervenção de Enfermagem. 
(E) Prescrição de Enfermagem. 
 
37  Sobre o tema “Infecções do Trato Urinário 
Relacionadas à Assistência de Saúde (ITU-RAS)”, é 
correto afirmar que: 
 

(A) infecções urinárias em pacientes que usam 
cateter “duplo J” são consideradas infecções 
associadas a cateter vesical.      

(B) cultura de ponta de cateter urinário é um teste 
laboratorial aceitável para o diagnóstico de ITU. 

(C) a maioria das enterobactérias transformam 
nitratos em nitritos; contudo, o exame de urina 
com nitrito negativo não descarta o diagnóstico 
de ITU. 

(D) os indicadores usados para a vigilância de ITU-RAS 
são o índice de Coortes e taxa a de utilização 
de cateter vesical de demora. 

(E) para se obter urina para cultura em paciente 
com cateter vesical há mais de 3 dias, é 
indicado trocar o cateter.  

 
38  Em uma determinada instituição hospitalar, de 
300 leitos, sendo 30 destinados a pacientes que se 
submeterão a procedimentos estéticos, no mês de 
maio de 2018, foram realizadas 50 cirurgias de 
mamoplastia. Entre estas, verificaram-se, no mesmo 
mês, 3 infecções de sítio cirúrgico (ISC). A taxa de 
incidência de ISC em mamoplastias no mês de maio 
de 2018 foi de: 
 

(A) 3. 
(B) 6%. 
(C) 16,6%. 
(D) 17. 
(E) 30. 
 
39  Sinais de Koplik, caracterizados pela presença 
de pequenos pontos brancos (máculas), com halo 
eritematoso difuso, na mucosa bucal, antecedendo ao 
exantema, é um sinal patognomônico de:   
 

(A) rubéola. 
(B) doença de Wilson. 
(C) zika. 
(D) sarampo. 
(E) caxumba. 
 
40  Quanto às diretrizes do Ministério da Saúde de 
assistência ao parto normal, é correto afirmar que: 
 
(A) o enema e a tricotomia pubiana devem ser 

adotados como medidas de rotina no primeiro 
período do parto. 



10 
 

(B) a amniotomia precoce, associada à ocitocina, 
devem ser realizadas como rotina em mulheres 
em trabalho de parto que estejam progredindo 
bem. 

(C) a manobra de Kristeller somente deve ser 
realizada no segundo período do trabalho de 
parto. 

(D) confirmado o início do trabalho de parto, deve-se 
incentivar a gestante a realizar puxos até que a 
dilatação seja total e a cabeça fetal se torne 
visível. 

(E) não se recomenda a aspiração orofaringeana nem 
nasofaringeana sistemática em recém-nascido 
saudável. 

 
41  A Lei n° 11.343/2006 colocou o Brasil em 
destaque no cenário internacional ao instituir o 
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas 
(Sisnad), que, com sua regulamentação, levou à 
reestruturação de Conselho Nacional Antidrogas, 
garantindo a participação paritária entre governo e 
sociedade. Um dos objetivos do Sisnad é: 
 
(A) gerir o Fundo Nacional Antidrogas e o 

Observatório Brasileiro de Informações sobre 
Drogas (OBID). 

(B) promover o intercâmbio com organismos     
internacionais na sua área de competência.  

(C) contribuir para a inclusão social do cidadão, 
visando a torná-lo menos vulnerável a assumir 
comportamentos de risco para o uso indevido 
de drogas, seu tráfico ilícito e outros 
comportamentos correlacionados. 

(D) consolidar a proposta de atualização da Política 
Nacional sobre Drogas (PNAD) na esfera de 
sua competência, além de articular e coordenar 
as atividades de prevenção. 

(E) estabelecer penas alternativas para quem 
transportar ou trouxer consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou 
regulamentar. 

 
42  O sarampo é uma das principais causas de 
morbimortalidade entre crianças menores de 5 anos 
de idade, sobretudo as desnutridas e as que vivem 
nos países em desenvolvimento. Acerca do sarampo, 
avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas a seguir: 
  
I A vacina contra o sarampo é a medida de 

prevenção mais eficaz. No Brasil, o Ministério da 
Saúde recomenda a vacina Tríplice Viral (SCR), 
disponível em todas as unidades municipais, para 
indivíduos na faixa etária de 1 a 49 anos, com 
exceção de gestantes e imunodeprimidos.  

II A transmissão ocorre por contato direto pessoa a 
pessoa, pela via fecal-oral (mais frequentemente), 
por objetos, alimentos e água contaminados com 
fezes  de   doentes   ou   portadores,   ou     pela   via  

   oral-oral, através de gotículas de secreções da    
orofaringe (ao falar, tossir ou espirrar). 

III O vírus do sarampo pode ser identificado na urina, 
nas secreções nasofaríngeas, no sangue, no líquor 

ou em tecidos do corpo pela técnica de reação em 
cadeia da polimerase (PCR). 

IV Não existe tratamento específico para a infecção 
por sarampo. O tratamento profilático com 
antibiótico é contraindicado. Recomenda-se a 
administração de vitamina A, no mesmo dia do 
diagnóstico do sarampo, em todas as crianças 
acometidas pela doença. 

 
De cima para baixo, a sequência correta é: 
 
(A) V, F, V e V. 
(B) V, V, F e V. 
(C) F, V, V e F. 
(D) F, F, F e F. 
(E) V, V, V e V.  
 
43  O Decreto nº 106, de janeiro de 2018, do 
Município de Maricá, institui o “Programa Intersetorial 
Criança Feliz Maricá”, com a finalidade de promover o 
desenvolvimento integral das crianças na primeira 
infância, considerando sua família e seu contexto de 
vida. Na execução do Programa caberá à Saúde: 
 
(A) garantir apoio nutricional através da oferta de 

“kit suplemento alimentar”, para famílias com 
gestantes e crianças na faixa etária de até 06 (seis) 
anos com desnutrição, obesidade ou doenças 
crônicas restritivas. 

(B) garantir de forma prioritária o atendimento pré-natal 
e outros serviços, programas e projetos a 
gestantes beneficiárias do Programa, 
encaminhadas pelos Centros de Referência de 
Assistência Social.  

(C) identificar e disponibilizar listagem de famílias, 
por território, com crianças até 06 (seis) anos 
através do CADÚNICO. 

(D) planejar a execução do Programa Intersetorial 
Criança Feliz no âmbito do Município e 
promover a articulação intersetorial com vistas 
ao atendimento das necessidades integrais da 
criança.  

(E) apoiar a implementação do Programa 
Intersetorial Criança Feliz Maricá e monitorar a 
sua execução por meio da intersetorialidade e 
da integração de políticas e ações. 

 
44  O manejo adequado dos problemas de saúde 
mental em crianças e adolescentes necessita, em boa 
parte dos casos, de uma combinação equilibrada de 
três ingredientes fundamentais:  
 
(A) resiliência, escuta atenta e identificação de 

problemas com componentes somáticos. 
(B) ampliação do acesso, redução de estigmas e 

socialização. 
(C) sociabilidade, vulnerabilidade e influência 

genética. 
(D) intervenções psicossociais, suporte psicológico 

e medicação. 
(E) influências sociais, familiares e do próprio 

desenvolvimento infantil. 
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45  Observe as afirmativas a seguir relacionadas ao 
tema “álcool e outras drogas”. 
 
I Alteração quantitativa dos dedos da mão e do pé 

(polidactilia), agenesia (ausência) dos rins e fissura 
labial   e   palatina   são   algumas   anomalias    
em recém-nascidos expostos à cocaína durante a 
gestação. 

II São fatores de proteção ao adolescente quanto ao 
uso de drogas: bom relacionamento familiar, 
supervisão ou monitoramento dos pais em relação 
ao comportamento dos filhos, noções claras de 
limites e valores familiares de religiosidade ou 
espiritualidade. 

III Todo paciente com suspeita de dependência de 
álcool que for receber soro com glicose deve 
receber antes vitamina B1 para profilaxia da 
Síndrome de Wernicke-Korsakoff. 

IV A maconha, a psilocibina (cogumelo), o LSD-25 e o 
ecstasy são alguns exemplos de drogas 

depressoras do sistema nervoso central. 
 

Das afirmativas acima, apenas: 
 

(A) I, II e III estão corretas. 
(B) I e II estão corretas. 
(C) III e IV estão corretas. 
(D) I e III estão corretas. 
(E) IV está correta. 

 
46  Os fatores de risco para o câncer são hoje 
classificados segundo sua possibilidade de 
modificação. São considerados fatores de risco             
não modificáveis para o câncer:  
 
(A) imunossupressão / radiação ultravioleta / uso do 

tabaco. 
(B) agentes infecciosos / inatividade física / 

envelhecimento. 
(C) hereditariedade / sexo / etnia ou raça. 
(D) fatores reprodutivos / radiação ionizantes / 

exposições ocupacionais. 
(E) uso de álcool / obesidade / poluição ambiental. 
 
47  Quanto à febre amarela, é correto afirmar: 
 
(A) a transmissão ocorre pela picada de mosquitos 

contaminados; porém, outras formas mais raras 
de transmissão já foram relatadas e incluem 
transfusão sanguínea, transplante de órgãos e 
aleitamento materno. 

(B) a vacina contra a febre amarela – VFA é feita a 
partir do vírus vivo atenuado e deve ser 
aplicada na quantidade de 1 mL por via 
intramuscular. 

(C) a forma leve da doença caracteriza-se por febre 
aguda de início abrupto, frequentemente 
acompanhada de mal-estar, anorexia, náusea, 
vômito, dor nos olhos, dor de cabeça, mialgia, 
exantema maculopapular e linfoadenopatia. 

(D) o sucesso do tratamento, com consequente 
redução da letalidade associada à febre 
amarela, está diretamente relacionado à 

precocidade de sua introdução e à 
especificidade do antimicrobiano prescrito.  

(E) não existe tratamento específico, ele é apenas 
sintomático. Nas formas graves, o paciente 
deve ser atendido em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), com vista a reduzir as 
complicações e o risco de óbito.  

 
48  De acordo com o Ministério da Saúde, crianças 
de 6 a 59 meses encontram-se mais vulneráveis a 
desenvolverem a deficiência de: 
 
(A) cálcio e potássio. 
(B) vitamina A. 
(C) proteínas. 
(D) iodo. 
(E) glicogênio. 
 
49  Pesquisas do Centers for Disease Control and 
Prevention sugerem que a Síndrome de Guillain-Barré 
(SGB), ou polineurite idiopática aguda, está 
fortemente associada ao zika. No entanto, apenas 
uma pequena proporção de pessoas com infecção 
recente pelo zika vírus contrai a SGB. O principal 
sintoma ou sinal neurológico desta síndrome é: 
 
(A) o vômito em jato. 
(B) a sonolência seguida de confusão mental. 
(C) a convulsão do tipo tônico-clônica. 
(D) a fraqueza muscular. 
(E) a cefaleia intensa. 
 
50  Considerando os fatores que influenciam a 
resposta imune, é correto afirmar que: 
 
(A) recomenda-se o uso de antitérmico profilático 

apenas para as crianças com história pessoal e 
familiar de convulsão e para aquelas que 
tenham apresentado febre maior do que 39,5 ºC 
ou choro incontrolável, após dose anterior de 
vacina tríplice bacteriana (penta ou DTP ou 
DTPa). 

(B) há contraindicação de aplicação de vacinas 
virais atenuadas para as mães que estejam 
amamentando, pois foram observados eventos 
adversos associados à passagem desses vírus 
para o recém-nascido. 

(C) em relação à vacina contendo o componente 
sarampo, para as crianças filhas de mães que 
tiveram a doença ou que foram vacinadas no 
período inferior a 6 meses, recomenda-se a  
suspensão do aleitamento e vacinação imediata 
do recém-nato. 

(D) alguns indivíduos poderão apresentar reação 
anafilática a alguns componentes dos 
imunobiológicos; no mecanismo dessa reação, 
estão envolvidos os hematócritos. 

(E) de modo geral, as vacinas virais ativadas 
necessitam de mais de uma dose para uma 
adequada proteção (por exemplo: a vacina 
hepatite B, tétano e difteria), enquanto as 
vacinas virais inativadas geralmente necessitam 
apenas de uma dose para uma adequada 
proteção. 
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PROVA DISSERTATIVA 
 
 
 A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988, colocou, pela primeira vez na 
história republicana do país, a assistência social como um direito e dever do Estado. Isso significou um 
rompimento com o padrão anterior, no qual o acesso aos direitos sociais era tido como benesse e favor. 
 Posteriormente, o Estado brasileiro regulamentou o dispositivo constitucional da Seguridade Social em 
diversas leis complementares; exemplo disto foi a Lei Orgânica da Assistência Social, a Politica Nacional da 

Assistência, o Sistema Único de Assistência Social  NOB/SUAS. 
 Outro dado importante nesse processo foi a importância dada aos municípios brasileiros, ou seja, a 
chamada descentralização político-administrativa. 

_______________________________________ 

 Tendo como referência esses dados e essas leis, redija um texto dissertativo sobre as ações da 

Política Municipal de Assistência da Prefeitura de Maricá e sua relação com as políticas nacionais de 

assistência social.  

 Seu texto deve ser escrito seguindo os padrões do tipo dissertativo, e redigido na modalidade padrão da 

Língua Portuguesa.  

 O texto deve ter entre 25 e 30 linhas.  

 Seu texto não deve conter fragmentos dos textos motivadores. 
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