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instruções Gerais

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o 
tempo destinado à transcrição do gabarito na Folha de Respostas, 
único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de 
Respostas, em especial seu nome e o número do documento de 
identidade.

3. Não haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candi-
dato ou por qualquer outro dano.

4. O candidato só poderá se retirar do recinto após 1 (uma) hora, 
contada a partir do efetivo início da prova.

5. Este caderno contém 40 questões de múltipla escolha, assim 
distribuídas:

 Prova de Língua Portuguesa com 10 questões, numeradas de 01 a 10.

 Prova de Legislação Básica com 05 questões, numeradas de 11 a 15.

 Prova de informática Básica com 05 questões, numeradas de 16 a 20.

 Prova de Conhecimentos Específicos, com 20 questões, numeradas de 
21 a 40.

6. Cada questão apresenta 4 alternativas, de (a) a (d). O candidato 
deverá lê-las, atentamente, antes de responder a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda ao cargo de inscrição, esteja 
incompleto ou com defeito, o candidato deverá solicitar ao apli-
cador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.  

8. O candidato passará o gabarito para a Folha de Respostas, utilizan-
do caneta esferográfica azul ou preta.

9. O candidato deverá entregar ao aplicador este caderno de questões e 
a Folha de Respostas.

10. O gabarito e o caderno de provas serão divulgados no sítio        
concurso.fundacaocefetminas.org.br
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LínGua PortuGuesa

Leia este texto para responder às questões de 01 a 09.  

As formigas

Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noi-
te. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, 
iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Des-
cansei a mala no chão e apertei o braço da prima.

— É sinistro.
Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? 

Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas 
pobres estudantes com liberdade de usar o fogareiro no quarto, a 
dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligei-
ras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada 
velhíssima, cheirando a creolina.

— Pelo menos não vi sinal de barata —  disse minha prima.
A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que 

a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa 
e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte 
vermelho-escuro, descascado nas pontas encardidas. Acendeu um 
charutinho.

— É você que estuda medicina? — perguntou soprando a fu-
maça na minha direção.

— Estudo direito. Medicina é ela.
A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando 

em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que preci-
sei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, 
desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas al-
mofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo 
vestido, os bordados salpicados de vidrilho.

Vou mostrar o quarto, fica no sótão — disse ela em meio a um 
acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos.
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— O inquilino antes de vocês também estudava medicina, ti-
nha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui, estava sempre 
mexendo neles.

Minha prima voltou-se:
— Um caixote de ossos?
A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a 

estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O 
quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado 
que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. Duas camas, 
dois armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No 
ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava 
um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima 
largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça 
de corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada.

— Mas que ossos tão miudinhos! São de criança?
— Ele disse que eram de adulto. De um anão.
— De um anão? é mesmo, a gente vê que já estão formados… 

Mas que maravilha, é raro a beça esqueleto de anão. E tão limpo, 
olha aí —  admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno 
crânio de uma brancura de cal. — Tão perfeito, todos os denti-
nhos!

— Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa pode ficar 
com ele. O banheiro é aqui ao lado, só vocês é que vão usar, tenho 
o meu lá embaixo. Banho quente extra. Telefone também. Café 
das sete às nove, deixo a mesa posta na cozinha com a garrafa 
térmica, fechem bem a garrafa recomendou coçando a cabeça. 
A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma baforada final: — 
Não deixem a porta aberta senão meu gato foge.

Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho 
dos seus chinelos de salto na escada. E a tosse encatarrada.

Esvaziei a mala, dependurei a blusa amarrotada num cabide 
que enfiei num vão da veneziana, prendi na parede, com durex, 
uma gravura de Grassmann e sentei meu urso de pelúcia em cima 
do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desa-
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tarraxar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no 
meio do teto e no lugar atarraxar uma lâmpada de duzentas velas 
que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre. Em compensação, 
agora a gente podia ver que a roupa de cama não era tão alva as-
sim, alva era a pequena tíbia que ela tirou de dentro do caixotinho. 
Examinou-a. Tirou uma vértebra e olhou pelo buraco tão reduzido 
como o aro de um anel. Guardou-as com a delicadeza com que se 
amontoam ovos numa caixa.

— Um anão. Raríssimo, entende? E acho que não falta nenhum 
ossinho, vou trazer as ligaduras, quero ver se no fim da semana 
começo a montar ele.

Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão, minha 
prima tinha sempre alguma lata escondida, costumava estudar 
até de madrugada e depois fazia sua ceia. Quando acabou o pão, 
abriu um pacote de bolacha Maria.

— De onde vem esse cheiro? — perguntei farejando. Fui até 
o caixotinho, voltei, cheirei o assoalho. — Você não está sentindo 
um cheiro meio ardido?

— É de bolor. A casa inteira cheira assim — ela disse. E puxou 
o caixotinho para debaixo da cama.

No sonho, um anão louro de colete xadrez e cabelo repartido 
no meio entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama 
da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou muito sério, ven-
do-a dormir. Eu quis gritar, tem um anão no quarto! mas acordei 
antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha 
prima olhava fixamente algum ponto do assoalho.

— Que é que você está fazendo aí? — perguntei.
— Essas formigas. Apareceram de repente, já enturmadas. Tão 

decididas, está vendo?
Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entra-

vam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta, atravessavam 
o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desem-
bocavam lá dentro, disciplinadas como um exército em marcha 
exemplar.
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— São milhares, nunca vi tanta formiga assim. E não tem trilha 
de volta, só de ida — estranhei.

— Só de ida.
Contei-lhe meu pesadelo com o anão sentado em sua cama.
— Está debaixo dela — disse minha prima e puxou para fora o 

caixotinho. Levantou o plástico. 
— Preto de formiga. Me dá o vidro de álcool.
— Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos e elas des-

cobriram, formiga descobre tudo. Se eu fosse você, levava isso lá 
pra fora.

— Mas os ossos estão completamente limpos, eu já disse. Não 
ficou nem um fiapo de cartilagem, limpíssimos. Queria saber o que 
essas bandidas vêm fuçar aqui.

Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, 
calçou os sapatos e como uma equilibrista andando no fio de ara-
me, foi pisando firme, um pé diante do outro na trilha de formi-
gas. Foi e voltou duas vezes. Apagou o cigarro. Puxou a cadeira. E 
ficou olhando dentro do caixotinho.

— Esquisito. Muito esquisito.
— O quê?
— Me lembro que botei o crânio em cima da pilha, me lembro 

que até calcei ele com as omoplatas para não rolar. E agora ele 
está aí no chão do caixote, com uma omoplata de cada lado. Por 
acaso você mexeu aqui?

— Deus me livre, tenho nojo de osso. Ainda mais de anão.
Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé 

e levou o fogareiro para a mesa, era a hora do seu chá. No chão, a 
trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. 
Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu 
pé, já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça, como 
uma pessoa desesperada. Deixei-a sumir numa fresta do assoalho.

[...]
TELLES, Lygia Fagundes. In: STEEN, Edla van. O conto da mulher brasileira. 3 ed. São 
Paulo: Global, 2007. p. 91-94. Fragmento.
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Questão 01

Todas as afirmações a seguir sintetizam informações presentes na 
narrativa, EXCETO 

a)  a narradora e sua prima ficaram amedrontadas ao chegarem 
no lugar onde iam morar.

b)  a narradora e sua prima foram morar na pensão da velha para 
cursar direito e medicina.

c)  o conto fornece pistas de que a velha dona da pensão tinha 
problemas de saúde relacionados ao fumo.

d)  o conto fornece pistas de que o surgimento das formigas esta-
va relacionado à presença de doces no quarto.

Questão 02

A sequência textual predominantemente descritiva é

a)  “Vou mostrar o quarto, fica no sótão — disse ela em meio a 
um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos.”

b)  “O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão 
acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas.”

c)  “Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho 
dos seus chinelos de salto na escada. E a tosse encatarrada.”

d)  “Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé 
e levou o fogareiro para a mesa, era a hora do seu chá.”

Questão 03

O gênero textual em que se enquadra o texto pertence ao domí-
nio discursivo

a)  literário.

b)  cotidiano.

c)  acadêmico.

d)  jornalístico.
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Questão 04

A figura de linguagem denominada prosopopeia aparece no

trecho

a)  “No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que 
pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os 
bordados salpicados de vidrilho.”

b)  “A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir 
a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a 
luz.”

c)  “Em seguida, calçou os sapatos e como uma equilibrista an-
dando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do 
outro na trilha de formigas.”

d)  “Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do 
meu pé, já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabe-
ça, como uma pessoa desesperada.”

Questão 05

“Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarraxar a 
lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio 
do teto e no lugar atarraxar uma lâmpada de duzentas velas 
que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre.”

Nesse fragmento, verificam-se duas marcas da função da lingua-
gem denominada

a)  poética.

b)  emotiva.

c)  conativa.

d)  referencial.
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Questão 06

“— Me lembro que botei o crânio em cima da pilha, me 

lembro que até calcei ele com as omoplatas para não rolar.”

Nesse trecho, há construções em desacordo com a norma-padrão 
no que diz respeito à

a)  regência nominal e à variação linguística.

b)  colocação pronominal e à regência verbal.

c)  variação linguística e à concordância nominal.

d)  concordância verbal e à colocação pronominal.

Questão 07

“Levantei e(1) dei com as formigas pequenas e ruivas que(2) 
entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta, 
atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de 
ossos e desembocavam lá(3) dentro, disciplinadas como(4) um 
exército em marcha exemplar.”

Considerando o contexto em que estão inseridos, todas as cate-
gorizações dos termos destacados e numerados estão corretas, 
EXCETO

a)  (1) conjunção aditiva.

b)  (2) conjunção subordinativa.

c)  (3) advérbio de lugar.

d)  (4) advérbio de intensidade.d) complementaridade.
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Questão 08

O período que contém uma oração subordinada adverbial con-
secutiva é

a)  “Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noi-
te.”

b)  “A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a 
asa da graúna.”

c)  “Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma ba-
forada tão densa que precisei desviar a cara.”

d)  “Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho 
dos seus chinelos de salto na escada.”

Questão 09

“A peruca se deslocou ligeiramente.”

O advérbio em destaque pode ser substituído, sem que se modi-
fique o sentido da frase, por

a)  levemente.

b)  rapidamente.

c)  prontamente.

d)  diligentemente.
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Questão 10

Disponível em: <http://hqmix.com.br/exposicoes/cartum-de-natal/jean-galvao.jpg>. 
Acesso em: 30 set. 2018. 

A charge veicula uma crítica principalmente sobre

a)  o esvaziamento dos valores simbólicos do Natal.

b)  a exacerbação do consumismo no período de festas.

c)  o vício dos nativos digitais em equipamentos eletrônicos.

d)  a quantidade de presentes solicitada pelas crianças no Natal.
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LesGisLação BásiCa

Questão 11

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações inter-
nacionais pelos seguintes princípios, EXCETO

a)  intervencionismo.

b)  concessão de asilo político.

c)  prevalência dos direitos humanos.

d)  cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.

Questão 12

Com base nas disposições da Constituição Federal Brasileira de 
1988, é correto afirmar que

a)  a criação de associações e de cooperativas se sujeita à autori-
zação estatal para seu funcionamento.

b)  a pequena propriedade rural poderá ser objeto de penhora 
para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade pro-
dutiva.

c)  no caso de iminente perigo público, a autoridade competente 
poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprie-
tário indenização ulterior, se houver dano.

d)  o procedimento da desapropriação por necessidade ou utilida-
de pública, ou por interesse social, independe de justa e prévia 
indenização em dinheiro por parte da Administração Pública.
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Questão 13

Avalie o que se afirma ser proibido aos servidores públicos civis 
do Município de Guarani.

I.  Ausentar-se do serviço durante o expediente, ainda que com 
prévia autorização do chefe imediato.

II.  Recusar fé a documentos privados.

III.  Manter sob chefia imediata, em cargo de função ou em cargo 
de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segun-
do grau civil.

IV.  Receber comissão de qualquer espécie, em razão de suas atri-
buições. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e II.

b)  I e IV.

c)  II e III.

d)  III e IV.

Questão 14

Sobre o Processo Disciplinar disposto no Estatuto dos Servidores 
Públicos Civis do Município de Guarani, é correto afirmar que

a)  conduzido de forma monocrática pela autoridade competente 
do órgão.

b)  composto pelas seguintes fases: instauração, inquérito admi-
nistrativo e julgamento.

c)  assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo 
pessoalmente, sendo vedado fazê-lo por intermédio de um 
procurador.

d)  o instrumento disciplinar destinado a apurar responsabilidade 
de servidor por infração praticada em decorrência de suas ati-
vidades de cunho profissional ou pessoal.
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Questão 15

Considerando os dispositivos legais que regulam o Município de 
Guarani, analise as afirmações abaixo.

I.  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, aliena-
ções, concessões, permissões e locações da Administração 
Pública Municipal, quando contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipó-
teses previstas na Lei n. 8.666/93.

II.  Compete ao Município organizar e prestar, diretamente ou 
sob regime de concessão ou permissão entre outros, os servi-
ços de abastecimento de água e esgotos sanitários.

III.  A Lei de Improbidade Administrativa n.º 8.429/1992 não se 
aplica ao Município de Guarani, uma vez que está regulamen-
tada somente em âmbito federal.

IV.  Subordinam-se ao regime da Lei de Acesso à Informação (Lei 
nº 12.527/2011) os órgãos públicos integrantes exclusiva-
mente da administração pública direta do Poder Executivo. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I e II.

b)  I e IV.

c)  II e III.

d)  III e IV.
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inforMátiCa BásiCa

Questão 16

No Windows 7, a combinação de teclas que pode ser utilizada 
para alternar entre aplicativos abertos é

a)  Alt + Tab

b)  Ctrl + Tab

c)  Alt + Shift

d)  Ctrl + Shift

Questão 17

Para exibir a Lixeira na área de trabalho do Windows 10, clique 
no botão Iniciar e, em seguida, em _____________ . Clique em 
Personalização, depois em Temas e, por último em Configura-
ções dos Ícones da Área de Trabalho. Marque a caixa de seleção 
_____________e clique em _____________.

A sequência que preenche corretamente a lacuna é

a)  Aparência / Lixeira / Aplicar.

b)  Computador / Ícones / Confirmar.

c)  Configurações / Lixeira / Aplicar.

d)  Windows Explorer / Ícones / Confirmar.

Questão 18

O programa utilizado para proteger um computador contra aces-
sos não autorizados vindos da Internet é chamado

a)  Worm.

b)  Firewall.

c)  Spyware.

d)  Google Drive.
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Questão 19

No Microsoft Excel 2013, cada célula de uma planilha é referen-
ciada por uma letra e por um número que indicam a coluna e a 
linha, respectivamente. Suponha que a célula da 1ª linha e da 
1ª  coluna contenha o número 100 e a célula da 2ª linha e da 1ª 
coluna contenha o número 200. 

Para somar os números 100 e 200 existentes nessas duas células, 
a fórmula que pode ser inserida em uma célula vazia da planilha é

a)  =1L+2L

b)  =A1+A2

c)  =1A+2A

d)  =L1C1+L2C1

Questão 20

Uma pessoa, trabalhando com um documento texto do Micro-
soft Word 2013, selecionou a guia Layout da Página e abriu a 
caixa de diálogo Configurar Página. 

A caixa de diálogo Configurar Página permite

a)  inserir marca-d´água nas páginas do documento.

b)  alterar a orientação do fluxo do texto de horizontal para        
vertical.

c)  modificar a orientação das páginas do documento de                   
paisagem para retrato.

d)  configurar a formatação da fonte padrão utilizada nas páginas 
do documento.
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ConheCiMentos esPeCífiCos

 Questão 21

Avalie as afirmações sobre a avaliação clínica e psicossocial pre-
vista no Programa Saúde na Escola. 

I. Inclui ações de educação e de promoção da saúde.

II. A periodicidade será no início do ano letivo, apenas para os 
novos alunos. 

III. Possui enfoque no desenvolvimento físico e mental, de forma 
a oferecer cuidado integral de acordo com as necessidades de 
saúde. 

IV. É realizada exclusivamente pelo médico da Saúde da Famí-
lia e encaminhada para o enfermeiro para acompanhamento 
anual, dos alunos. 

V. O protocolo deve ser flexível às circunstâncias e às necessida-
des dos alunos, incluindo visitas domiciliares nas residências, 
quando necessárias.

Está correto apenas o que se afirma em 

a)  I, III e V.

b)  I, II e IV.

c)  II, IV e V.

d)  III, IV e V.
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Questão 22

A avaliação clínica prevista no Programa Saúde na escola, envolve

a)  a aferição da pressão arterial, a qual deve ser realizada a partir 
de 10 anos de idade.

b)  a avaliação da acuidade visual, a qual deve ser realizada ape-
nas mediante queixa sintomatológica do aluno. 

c)  o acompanhamento sistemático de distúrbios de crescimento 
e do desenvolvimento, o qual deve ser realizado em alunos 
com idade entre 5 e 15 anos.

d)  o exame ginecológico, o qual é indicado para adolescentes 
com vida sexual ativa, sendo necessário o encaminhamento 
para a unidade de saúde da família. 

Questão 23

Acerca da infraestrutura, ambiência e funcionamento da atenção 
básica, a Política Nacional da Atenção Básica (PNAB), NÃO prevê 
que

a)  as unidades básicas possam ter pontos de apoio para popula-
ções dispersas, como é o caso das rurais e das ribeirinhas.

b)  o ambiente físico precisa ser sinalizado quanto à identificação 
dos serviços existentes, ao horário de funcionamento e à sina-
lização dos fluxos. 

c)  a recepção da unidade precisa ter grades, a fim de promover e 
garantir a segurança dos profissionais que lidam diretamente 
com a população. 

d)  a ambiência da unidade transcenda o espaço físico para aten-
dimento da população, abrangendo também a construção de 
ambiente saudável para o trabalho dos profissionais de saúde. 
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Questão 24

Sobre o funcionamento da unidade básica de saúde, a Política 
Nacional da Atenção Básica recomenda que 

a)  o teto máximo de equipes da atenção básica e de saúde da 
família seja calculado pela fórmula: população/4.000.

b)  a carga horária mínima de funcionamento seja de 60 horas 
semanais, no mínimo 5 dias na semana, nos 12 meses do ano. 

c)  a população adscrita por equipe da atenção básica e de saúde 
da família seja de 2.000 a 3.500 pessoas, localizadas dentro do 
seu território. 

d)  o horário de funcionamento não seja flexibilizado em nenhu-
ma situação, visto a necessidade de padronizar o acesso em 
saúde para a população adscrita.

Questão 25

É atribuição específica do enfermeiro que atua na Atenção Básica

a)  processar filmes radiográficos. 

b)  indicar a transferência da internação domiciliar para a hospitalar. 

c)  acompanhar e gerenciar as atividades dos técnicos em saúde 
bucal.

d)  supervisionar as ações desenvolvidas pelo Agente Comunitário 
de Saúde. 
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Questão 26

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre o 
reconhecimento e o manejo das complicações agudas da Diabe-
tes mellitus.

(..)  A hipoglicemia é diagnosticada quando a glicose plasmática 
está < 80mg/dl. 

(..)  A insulina precisa ser suspensa em casos de doenças como 
diarreia e vômito.  

(..)  A hiperglicemia pode se manifestar a partir de sinais de de-
sidratação, respiração difícil, hálito cetônico e alteração do 
estado mental. 

(..)  O paciente deve ser orientado a procurar a unidade de saúde 
se a glicemia capilar se mantiver acima de 400mg/dl por 12 
horas (hiperglicemia). 

(..)  O paciente diabético deve dispor de fonte de carboidrato de 
absorção rápida para consumo imediato, em caso de hipogli-
cemia leve e, em casos moderado e grave, chamar o serviço 
de urgência. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)  (V); (V); (F); (V); (F).

b)  (V); (F); (V); (F); (V).

c)  (F); (F); (V); (V); (V).

d)  (F); (V); (F); (F); (F).
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Questão 27

Na lavagem gástrica, é necessário

a)  posicionar o paciente em decúbito dorsal, alinhando a cabeça 
ao corpo. 

b)  infundir o dobro do volume de líquido, nos casos da ingestão 
de solventes.

c)  medir o volume da hematêmese para infundir a mesma quan-
tidade de líquido. 

d)  estimar o comprimento da sonda, medindo do lóbulo da ore-
lha à ponta do nariz e depois ao apêndice xifoide. 

Questão 28

O tratamento aberto, nos casos de feridas infectadas, necessita

a)  de cobertura por gaze esterilizada, umedecida por solução    
salina. 

b)  de drenagem mecânica, mediante a compressão do tecido 
subjacente. 

c)  da irrigação com antissépticos no leito da ferida a cada 8 ho-
ras, durante 3 dias. 

d)  do uso de cautério para realizar a hemostasia, facilitando a 
ligadura em massa. 

Questão 29

São vacinas administradas por via intramuscular

a)  caxumba / BCG / raiva. 

b)  hepatite B / sarampo / febre amarela.

c)  caxumba / sarampo / pneumocócica 10 valente. 

d)  hepatite B / difteria e tétano adulto / pneumocócica 10 valente. 
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Questão 30

Avalie as afirmações sobre a prática do autocuidado nas doenças 
crônicas. 

I.  O paciente deve ser considerado um sujeito ativo em seu tra-
tamento. 

II.  A participação em grupos é vista como um dispositivo impor-
tante de educação em saúde. 

III.  O autocuidado se inicia com a prescrição do profissional da 
saúde sobre o que deve ser feito.

IV.  A família é a responsável, juntamente à equipe de saúde, pela 
elaboração do plano de cuidado do paciente.

V.  O paciente precisa desenvolver senso de responsabilidade sa-
nitária e identificar no profissional de saúde um facilitador e 
um parceiro no tratamento.

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I, II e V.

b)  I, II e IV. 

c)  II, III e IV. 

d)  III, IV e V.

Questão 31

O volume, em litros, a ser ingerido por dia por uma mulher de 35 
anos, compeso de 50kg e altura de 1,60m, para hidratação oral 
no domicílio devido à dengue (Grupo A), é de 

a)  2,5.

b)  3,5. 

c)  4,0. 

d)  5,0.
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Questão 32 

Preencha corretamente as lacunas do texto a seguir quanto ao 
plano de contingência, caso o equipamento de refrigeração das 
vacinas pare de funcionar. 

Nos casos em que o equipamento de refrigeração da sala de va-
cina não estiver funcionando devido à queda da energia, o equi-
pamento deve ser mantido __________ e à temperatura interna, 
monitorada. Se a temperatura estiver próxima de __________, os 
imunobiológicos devem ser transferidos para outro equipamento, 
com a temperatura recomendada entre __________e __________. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas do texto é

a)  aberto / +2ºC / -4ºC / +2ºC. 

b)  aberto / +7ºC / +2ºC / +8ºC.

c)  fechado / +2ºC / -4ºC / +2ºC.

d)  fechado / +7ºC / +2ºC / +8ºC.

Questão 33 

A insuficiência respiratória aguda em criança entre 4 e 5 anos é 
descartada quando

a)  os movimentos respiratórios apresentam expansão e simetria 
torácica. 

b)  a frequência respiratória é menor do que 10 irpm ou maior 
que 60 irpm. 

c)  a frequência cardíaca está acima de 140 bpm e a criança faz 
uso da musculatura acessória.

d)  os sinais de esforço respiratório, como retração subcostal e 
intercostal, e a respiração de balancim estão presentes. 
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Questão 34 

 Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I.  O acompanhamento não presencial pode ser uma estratégia 
de atenção à pessoa com doença crônica, podendo ser reali-
zado por telefone ou por correio eletrônico, apresentando-se 
como importante instrumento junto aos planos de cuidado  
para a educação em saúde. 

PORQUE

II. As estratégias como a discussão de casos e o telessaúde são 
ferramentas que permitem aproximar a referência encarrega-
da do caso e o especialista de apoio, construindo espaços de 
comunicação entre os diferentes pontos da rede de atenção, 
facilitando a educação permanente e o atendimento integral 
do usuário.

Sobre as asserções, é correto afirmar que

a)  a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

b)  a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

c)  as duas são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta 
da primeira.

d)  as duas são verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa 
correta da primeira. 

Questão 35

De acordo com o Conselho Federal de Enfermagem, no caso es-
pecífico da coleta do exame citopatológico pelo enfermeiro, é 
necessário que ele registre

a)  a loquiação. 

b)  os sinais vitais.

c)  a identificação de alergias. 

d)  o número do espéculo utilizado.
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Questão 36

O Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma sobre 
a hanseníase.

(..)  A doença tem tratamento, mas não tem cura. 

(..)  O agente etiológico é um bacilo que acomete os nervos peri-
féricos. 

(..)  O principal modo de transmissão é pelas vias aéreas superiores.

(..)  Os familiares do paciente portador de hanseníase deverão re-
ceber a vacina BCG.

(..)  O caso de hanseníase é considerado quando a pessoa apre-
senta um ou mais sinais cardinais.

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a)  (F); (V); (V); (V); (V).

b)  (F); (V); (V); (F); (F).

c)  (V); (F); (F); (F); (V).

d)  (V); (F); (F); (V); (F). 

Questão 37

A avaliação de grupos populacionais vulneráveis envolve

a)  o enfoque exclusivo nos problemas de saúde.

b)  o fornecimento de aconselhamento financeiro e legal. 

c)  o julgamento das crenças e dos valores para análise dos co-
nhecimentos sobre saúde.

d)  o atendimento centrado na família, buscando informações so-
bre o estado econômico, os recursos para a saúde e os proble-
mas de desenvolvimento. 
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Questão 38

Acerca das competências do enfermeiro no cuidado com as feri-
das, NÃO é permitido que ele

a)  participe de testes de produtos e medicamentos para preven-
ção e tratamento de feridas. 

b)  abra consultórios autônomos para prevenção e cuidado de fe-
ridas, sem a presença do profissional médico. 

c)  utilize de tecnologias na prevenção e no tratamento das feri-
das, sem comprovação científica e aprovação da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

d)  realize o registro fotográfico para o acompanhamento das fe-
ridas, mesmo com autorização formal do paciente ou do res-
ponsável. 

Questão 39

Avalie o que se afirma ser alteração fisiológica comum aos idosos. 

I. Presbiopia. 

II. Diminuição da próstata. 

III. Aumento do reflexo de tosse. 

IV. Diminuição da circulação periférica. 

V. Desidratação dos discos intervertebrais. 

Está correto apenas o que se afirma em

a)  I, III e IV. 

b)  I, IV e V.

c)  II, III e V.

d)  III, IV e V. 
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Questão 40

Quando a enfermeira conferir ao técnico de enfermagem a res-
ponsabilidade pela realização de uma atividade na unidade bási-
ca e, ao final, mostra-se responsável pelo seu resultado final, está 
exercendo

a)  o feedback.

b)  a delegação. 

c)  a autonomia. 

d)  a priorização.
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rasCunho
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