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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Texto 1  

Em seu relatório com os dez maiores desafios de 
saúde para 2019, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) incluiu o movimento antivacina. O problema, que 
vem crescendo nos últimos anos, envolve a mobilização 
de pessoas e pais que afirmam que as vacinas não são 
seguras nem eficazes. Essas pessoas não se vacinam e 
nem imunizam seus filhos, o que causa um grande 
problema de saúde pública e pode colocar em risco a vida 
de outras pessoas. 

Segundo a OMS, o boicote à vacina tem várias causas, 
que variam de indivíduo para indivíduo. Para algumas 
pessoas, o problema reside na segurança das vacinas, 
principalmente em decorrência de casos isolados em que 
um cientista mal intencionado divulgou informações 
falsas para autopromoção. Outras acreditam que o 
período entre uma vacina e outra – especialmente no 
caso das crianças – é muito pequeno e deveria ser mais 
espaçado. Existem ainda as “teorias da conspiração” que 
consideram as vacinas como um método de controle 
populacional utilizado pelos governos. 

Qualquer que seja o motivo, as consequências já estão 
sendo sentidas em todo o mundo, ameaçando 
reverter décadas de progresso na erradicação de doenças 
evitáveis e trazendo riscos de vida. Em 17 anos, a vacina 
contra o sarampo, por exemplo, foi capaz de salvar a vida 
de 21 milhões de pessoas, diminuindo o número de 
mortos em 80%.  

No entanto, a doença retornou em países que estavam 
próximos de erradicar a doença. O número de casos 
globais cresceu em 30% nos últimos anos – e um dos 
motivos é a hesitação vacinal. Especialistas acreditam 
que a inclusão do movimento antivacina na lista da OMS 
evidencia os perigos que ele pode representar à saúde 
global. 

(Marcelo Camargo/Agência Brasil) 
 
 
1 Com base no texto, o movimento antivacina é 

caracterizado por ser: 

a)  conjunto de reflexões e argumentos com base 
científica sobre os efeitos nocivos de vacinas. 

b)  uma mobilização de cientistas e especialistas 
contrários à vacinação contra doenças 
infecciosas. 

c) uma mobilização de pessoas sem fundamentos 
científicos contra imunização de doenças 
contagiosas. 

d) uma mobilização de pesquisadores 
universitários. 

e)  um movimento popular que não acarreta riscos à 
saúde global. 

 
 
 
 
 

2  De acordo com o texto, determine a razão principal 
para o movimento antivacina estar na lista de 
problemas graves da Organização Mundial da Saúde. 

a)  As consequências do movimento antivacina ainda 
não são significativas nem preocupantes. 

b)  Vacinar é um ato individual e não é assunto de 
saúde pública. 

c)  O movimento antivacina não é um desafio para a 
organização mundial de saúde. 

d)  A imunização não garante a prevenção de 
doenças contagiosas. 

e)  A ameaça de retorno de doenças que já foram 
erradicadas e que trazem riscos de vida para 
todos. 

  
3 Marque a alternativa que pode substituir  o 

conectivo destacado, sem alterar o sentido original 
do enunciado: “ No entanto, a doença retornou ...” 

a) Portanto 

b) Todavia  

c) Pois 

d) Que 

e) Conforme 

  4  No enunciado extraído do último parágrafo... “que 
ele pode representar à saúde global.” O pronome ele 
refere-se a: 

a)  o número de casos globais 
b)  perigo 
c)  um dos motivos 
d)  movimento antivacina  
e)  especialista 
 

5  Com base no texto, especifique quantos são os 
motivos que determinam o boicote à vacinação 

a)  quatro 
b)  apenas um 
c)  três  
d)  nenhum especificado no texto 
e)  dois 
 

6  Observe o verbo destacado no excerto retirado do 2º 
parágrafo: “Existem ainda as teorias da 
conspiração...” aponte a alternativa que pode 
substituir esse verbo, observando as regras de 
concordância verbal  e de sentido. 

a)  Há ainda as teorias da conspiração. 
b)  Podem haver ainda as teorias da conspiração. 
c)  Tem ainda as teorias da conspiração. 
d)  Ocorre ainda as teorias da conspiração. 
e)  Deve existir ainda as teorias da conspiração. 
 
 
 
 
 
 
 



Edital 01/2018                                        Enfermeiro 

3 

 

Analise a imagem a seguir e responda às questões 7 e 8. 
 

http://atelierdapinkblue.blogspot.com/2012/09
/o-que-diriam-as-propagandas-se.html 

 
7  Indique a alternativa que contém a figura de 

linguagem que traz, lado a lado, duas ou mais 
sensações diferentes. 

a)  Perífrase 
b)  Eufemismo 
c)  Hipérbole 
d)  Sinestesia  
e)  Catacrese 
 

8  Marque a opção que traz a figura de linguagem que 
se caracteriza pela oposição de palavras ou de ideias: 

a)  Metáfora 
b)  Antítese  
c)  Metonímia 
d)  Eufemismo 
e)  Silepse 
 

9  Observe os enunciados abaixo e, em seguida, marque 
a opção que traz as funções sintáticas dos termos 
destacados: 

I.  O homem nervoso entrou no banco. 
II. O homem, nervoso, entrou no banco. 

a)  complemento nominal, aposto 
b)  complemento nominal e predicativo do objeto 
c)  adjunto adnominal, aposto 
d)  adjunto adnominal, adjunto adnominal 
e)  adjunto adnominal, predicativo do sujeito  
 

10  Marque a alternativa em que há uma inadequação na 
colocação pronominal: 

a)  este livro é para mim ler. 
b)  aqui se estuda. 
c)  aqui, estuda-se. 
d)  não me fale asneiras, por favor. 
e)  Deus te abençoe. 
 

 

 

 

LEGISLAÇÃO 
11 Certo dia, Maria percebeu que estava saindo fumaça 

do apartamento de sua vizinha Joana,  que mora no 
mesmo andar, por volta das oito horas da noite. 
Sabendo que a vizinha poderia estar em casa nesse 
horário, Maria ligou para o Corpo de Bombeiros e 
bateu na porta de Joana insistentemente; como não 
obteve resposta, forçou a porta para abri-la e se 
deparou com Joana desacordada com a fumaça na 
sala, que estava vindo da cozinha. Rapidamente, 
Maria arrastou Joana para o corredor do prédio e eis 
que os bombeiros chegaram, debelando o princípio 
do incêndio. Diante dessa situação e à luz do que 
dispõe a Constituição Federal sobre direitos e 
garantias fundamentais, assinale a opção correta. 

a) A residência de Joana não é considerada asilo 
inviolável, porque é apartamento e não é casa. 

b) Como a casa é asilo inviolável, mesmo nessa 
situação, Maria só poderia ter entrado com 
determinação judicial, porque já era noite. 

c) Maria poderia ter entrado mesmo sem 
determinação judicial, mas só durante o dia. 

d) A despeito de a casa ser asilo inviolável, ninguém 
nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, Maria estava autorizada pela própria 
Constituição, pois a situação se encontra nos 
permissivos que autorizam uma pessoa a entrar 
na casa de outra pessoa a qualquer hora, mesmo 
sem consentimento desta, em casos de flagrante 
delito ou desastre, ou para prestar socorro.  

e) Mesmo nos casos de flagrante delito ou desastre, 
ou para prestar socorro, é necessária autorização 
do morador para que outra pessoa possa 
adentrar. 

 
12 José estava  lendo a Constituição Federal para saber 

se havia possibilidade de os Estados virem a se 
tornar Territórios Federais. De sua leitura atenta, 
descobriu que:  

a) Não é possível. 
b) Sim, é possível, mediante aprovação da população 

diretamente interessada, através de plebiscito, e 
do Congresso Nacional, por lei complementar. 

c) É possível desde que haja um referendo e 
autorização da Assembleia Legislativa do referido 
estado, por meio de lei ordinária. 

d) É possível, havendo necessidade apenas de 
Resolução da Assembleia Legislativa do referido 
estado, sem previsão de plebiscito ou referendo. 

e) É possível apenas com referendo da população 
diretamente interessada, sem a necessidade de 
participação do Congresso Nacional. 

 
 
 
 
 



Edital 01/2018                                        Enfermeiro 

4 

 

13 De acordo com a Lei 8.666/93, a contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública, é hipótese de licitação: 

a) Inexigível 
b) Dispensada 
c) Dispensável 
d) Não autorizada 
e) Deserta 

14 Para os fins da Lei 8.666/93, conceitua-se o conjunto 
dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra, de acordo com as normas 
pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT: 

a) Produtos para pesquisa e desenvolvimento 
b) Projeto básico 
c) Empreitada integral 
d) Tarefa 
e) Projeto Executivo  
 

15 Carlos, servidor público lotado numa autarquia 
federal, é pessoa responsável por realizar licitação 
na modalidade de pregão para aquisição de bens e 
serviços comuns; ele sempre informa aos 
interessados em participar da licitação do que a fase 
de habilitação consiste na (no):  

a) Constatação de que o licitante tem garantias de 
seguro-fiança, títulos da dívida pública, além de 
declarações emitidas pelas Fazendas Públicas da 
União, Estado e Município que comprovam sua 
viabilidade financeira. 

b) Comprovação de que o licitante tem R$ 500.00,00 
(quinhentos mil reais) nas contas bancárias, que 
servirão como uma espécie de caução, além de 
certidões regulares do FGTS e Seguridade Social, 
indispensáveis, mesmo que já constem do 
Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes 
mantidos por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, assegurado aos demais licitantes o 
direito de acesso aos dados nele constantes.  

c) Verificação de que o licitante está em situação 
regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade 
Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
- FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, 
quando for o caso, com a comprovação de que 
atende às exigências do edital quanto à 
habilitação jurídica  e qualificações técnica e 
econômico-financeira, documentos que podem 
ser dispensados de apresentação, caso constem 
do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes 
mantidos por Estados, Distrito Federal ou 
Municípios, assegurado aos demais licitantes o 
direito de acesso aos dados nele constantes. 

d) Declaração de que está regular no FGTS e 
Seguridade Social, apenas, uma vez que o Pregão 
é uma modalidade de licitação mais célere e que 
não necessita de tantas exigências.  

e) Comprovação de que atende às exigências do 
edital quanto à habilitação jurídica e qualificações 
técnica e econômico-financeira, sem necessidade 
de declarações de regularidade com o FGTS e a 
Seguridade Social. 

 
16 Um órgão administrativo e seu titular poderão, se 

não houver impedimento legal, delegar parte da sua 
competência a outros órgãos ou titulares, ainda que 
estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, 
quando for conveniente, em razão de circunstâncias 
de índole técnica, social, econômica, jurídica ou 
territorial. Acerca da delegação, assinale a 
alternativa correta. 

a) Só pode ser delegada a decisão de recursos 
administrativos. 

b) Pode ser delegada a edição de atos de caráter 
normativo. 

c) Tanto o ato de delegação como a sua revogação 
deverão ser publicados no meio oficial. 

d) A delegação abrange apenas as matérias de 
competência exclusiva do órgão ou autoridade 

e) O ato de delegação é irrevogável. 
 

17 Palhares, servidor público federal, lotado numa 
autarquia, sabe que há uma determinação legal para 
que em todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública Federal direta, indireta 
autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou 
entidade que exerça atribuições delegadas pelo 
poder público, deverá ser criada uma Comissão de 
Ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a 
ética profissional do servidor, no tratamento com as 
pessoas e com o patrimônio público. E que essa 
Comissão tem, por lei, o poder de aplicar nos casos 
cabíveis a pena de:  

a) Multa 
b) Advertência 
c) Demissão 
d) Censura  
e) Suspensão. 
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18 Genoveva, servidora pública federal, solteira, sem 
filhos, está cumprindo estágio probatório no órgão 
em que foi lotada. Ela também está concluindo seu 
curso de inglês e decide que, para aprimorar ainda 
mais seu conhecimento na língua, é melhor passar 
um ano morando na Inglaterra, mesmo sem estar 
vinculada a curso algum nesse país, mas não sabe se 
é possível licenciar-se com esse propósito; pergunta 
então para José, seu colega também servidor, sobre 
essa possibilidade. José lhe responde que: 

a) É possível, pois a experiência no exterior poderá 
ser utilizada para trazer novos conhecimentos 
para o serviço público e se inclui entre as 
permissões previstas na Lei 8.112/90 para os 
servidores públicos em estágio probatório. 

b) Não é possível, pois as licenças e afastamentos 
previstas  na Lei 8.112/90 para servidores em 
estágio probatório são para poucos casos, como 
por exemplo, por motivo de doença em pessoa da 
família,  por motivo de afastamento do cônjuge ou 
companheiro, para o serviço militar e para 
atividade política bem como afastamento para 
participar de curso de formação decorrente de 
aprovação em concurso para outro cargo na 
Administração Pública Federal.  

c) É possível, desde que Genoveva venha a cada três 
meses ao Brasil apresentar-se no serviço público, 
tal como prevê a Lei 8.112/90. 

d) Não é possível, pois as únicas licenças e 
afastamentos previstas na Lei 8.112/90 para 
servidores em estágio probatório são por motivo 
de doença em pessoa da família e por motivo de 
afastamento do cônjuge ou companheiro. 

e) Não é possível, pois, por estar em estágio 
probatório, Genoveva não tem direito a nenhuma 
licença ou afastamento. 
 

19 Fernando, brasileiro, que obteve título de Doutor 
após a conclusão do Doutorado cursado numa 
universidade pública federal, localizada na região 
Nordeste do Brasil, está interessado em ingressar no 
quadro de docentes de alguma Instituição Federal de 
Ensino - IFE. Caso Fernando logre êxito no concurso 
a ser realizado com essa finalidade e venha a ser 
ocupante de cargo efetivo do  Plano de Carreiras e 
Cargos de Magistério Federal, de acordo  com a         
Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, o regime 
de trabalho dar-se-á da seguinte forma: 

a) Sem limite prévio de horas, pois estas serão 
calculadas mês a mês, levando-se em conta o 
trabalho realizado na pesquisa, no ensino e na 
extensão, uma vez que as universidades 
necessitam de tempo integral dedicado de seus 
professores e limitar de forma prévia o tempo a 
ser dedicado traria prejuízos à administração 
pública. 

b) 60 (sessenta) horas semanais de trabalho, em 
tempo integral, com dedicação exclusiva às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão 

institucional ou tempo parcial de 30 (trinta) 
horas semanais de trabalho. 

c) 45 (quarenta e cinco) horas semanais de trabalho, 
em tempo parcial, com dedicação também parcial 
às atividades de ensino, pesquisa, extensão e 
gestão institucional. 

d) 30 (trinta) horas semanais de trabalho de forma 
integral, envolvendo a pesquisa, o ensino, a 
extensão e também atividades administrativas, 
sem a possibilidade de trabalho em tempo 
parcial. 

e) 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 
tempo integral, com dedicação exclusiva às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão 
institucional ou tempo parcial de 20 (vinte) horas 
semanais de trabalho.  
 

20 Clarissa ocupa o cargo de técnico-administrativo 
numa das Instituições Federais de Ensino vinculadas 
ao Ministério da Educação. Foi questionada por sua 
colega de trabalho Paola acerca de como se dá o 
desenvolvimento do servidor no âmbito do Plano de 
Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação, nas Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, de acordo 
com o que estabelece a Lei No 11.091, de 12 de 
janeiro de 2005. Clarissa respondeu que: 

I -  O desenvolvimento do servidor na carreira dar-
se-á, exclusivamente, pela mudança de nível de 
capacitação e de padrão de vencimento 
mediante, respectivamente, Progressão por 
Capacitação Profissional ou Progressão por 
Mérito Profissional. 

II– A progressão por Mérito Profissional é a 
mudança para o padrão de vencimento 
imediatamente subsequente, a cada 2 (dois) 
anos de efetivo exercício, desde que o servidor 
apresente resultado fixado em programa de 
avaliação de desempenho, observado o 
respectivo nível de capacitação. 

III– A mudança de nível de capacitação e de padrão 
de vencimento acarretará mudança de nível de 
classificação. 

Estão corretas as seguintes afirmações: 

a) Apenas I e II 
b) I, II e III 
c) Apenas I 
d) Apenas III 
e) Apenas I e III 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.091-2005?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.091-2005?OpenDocument
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21 São lesões por extravasamento: 

a) Lesões não intencionais ocasionadas, 
exclusivamente, por extravasamento de 
medicamentos quimioterápicos. 

b) Lesões não intencionais que atingem os tecidos 
próximos à rede vascular ocasionadas por 
dispositivos intravenosos defeituosos.  

c) Lesões não intencionais que atingem apenas os 
membros superiores por extravasamento de 
fármacos em neonatos prematuros. 

d) Injúria após extravasamento de medicamentos 
em neonatos que permanecem por períodos 
prolongados em terapia intravenosa.  

e) Injúria intencional ocasionada por 
extravasamento de drogas vasoativas. 

 
22 As lesões por pressão (LPs) ocorrem quando a 

pressão direta causa isquemia tecidual na pele, 
músculos e fáscias. Isso tipicamente ocorre sobre 
proeminências ósseas, mas também pode ocorrer 
em outros locais. Pressão direta causa compressão 
de pequenos vasos e impede que o oxigênio seja 
entregue na interface capilar, resultando em edema 
que comprime ainda mais pequenos vasos e 
aumenta a isquemia e morte do tecido. A duração e a 
intensidade da pressão estão diretamente 
relacionadas ao dano tecidual. Não é correto afirmar 
que: 

a) O fator de risco menos significativo para o 
surgimento das LPs é a redução do movimento ou 
imobilidade. 

b) Outros fatores podem colocar o paciente em risco 
como: aumento da umidade e temperatura da 
pele, fricção e cisalhamento, percepção sensorial 
diminuída, instabilidade hemodinâmica, 
medicações vasoativas. 

c) A maioria dos lps ocorre no sacro, no cóccix e nos 
calcanhares. 

d) Dispositivos médicos, tais como catéteres I.V. e 
tubos endotraqueais também podem causar lps. 

e) Protocolos, diretrizes, planos de cuidados que 
delineiam medidas apropriadas de cuidados de 
enfermagem com base na avaliação e prevenção 
de estratégias de riscos podem ser usados para 
reduzir ou prevenir as LPs. 

 
23 A utilização das taxonomias NANDA-NOC-NIC (N-N-

N), na prática clínica de enfermagem requer 
considerações sobre o Processo de Enfermagem, ou 
seja, o modelo metodológico para o planejamento e 
a execução do cuidado de enfermagem. Para 
complementar esta assertiva, marque a alternativa 
correta.  

a) Os principais propósitos das taxonomias N-N-N 
são descrever as respostas humanas aos 
problemas de saúde e implementar ações de 

enfermagem para alcançar resultados esperados 
de responsabilidade de enfermagem. 

b) Os principais propósitos das taxonomias N-N-N 
são identificar e descrever as respostas humanas 
aos problemas de saúde e sociais. 

c) Os principais propósitos das taxonomias N-N-N 
são identificar e descrever as respostas humanas 
aos problemas de saúde e sociais para alcançar os 
resultados esperados. 

d) As taxonomias N-N-N visam descrever as 
respostas humanas aos problemas sociais e 
implementar ações de enfermagem, para alcançar 
resultados esperados aos quais é responsável. 

e) Os principais propósitos das taxonomias N-N-N 
são identificar e descrever as respostas humanas 
aos problemas de saúde e implementar ações de 
enfermagem para alcançar resultados esperados. 

 
24 O Processo de Enfermagem é uma exigência ético-

legal nos diferentes campos no exercício profissional 
do enfermeiro. Tomando como referência a 
Resolução nº 358 COFEn/2009, que define as 
diferentes etapas, examine as opções abaixo e 
escolha a que contém a sequência correta. 

a) Coleta dos dados (anamnese), diagnóstico, 
planejamento, implementação e avaliação dos 
resultados ou evolução. 

b)  A anamnese, diagnóstico, planejamento, coleta de 
dados e implementação e avaliação dos 
resultados ou evolução. 

c)  Coleta dos dados, diagnóstico, planejamento da 
assistência, implementação e avaliação. 

d) Coleta dos dados, diagnóstico, planejamento da 
intervenção, implementação e evolução. 

e) Anamnese e exame físico, diagnóstico, 
planejamento, coleta de dados e implementação e 
avaliação do resultado. 

        
25 A Responsabilidade Civil e Ética da Enfermagem, 

para garantir à pessoa, à família e à comunidade uma 
assistência livre de iatrogenias, está no Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem e em 
resolução. Assinale, entre as opções abaixo, a 
resolução que atualiza o Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem 

a) Resolução 311/09 do COFEn 
b) Resolução 311/07 do COFEn  
c) Resolução 331/07 do COFEn 
d) Resolução 331/09 do COFEn 
e) Resolução 331/17 do COFEn 
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26 A senhora M.O.S, 70 anos, deu entrada em uma 
unidade de pronto atendimento com quadro 
sugestivo de hipoglicemia. Entre os procedimentos 
adotados, foi prescrita a administração de 500mL de 
soro glicosado para ser infundido em 6h. Quantas 
gotas por minuto são necessárias para essa infusão? 

a) 25 gotas/min 
b) 30 gotas/min 
c) 40 gotas/min 
d) 28 gotas/min 
e) 35 gotas/min 
 

27 Quantas ampolas de glicose serão necessárias para 
preparar uma solução endovenosa cujo volume e 
concentração prescritos são de 350 ml de Soro 
glicosado a 10%? O serviço dispõe de glicose a 25%.  

a)  3 ampolas 
b)  9 ampolas  
c)  2,5 ampolas  
d)  4 ampolas  
e)  5 ampolas  
 

28 Considerando os métodos de planejamento 
reprodutivo, tanto os voltados para a concepção de 
filhos quanto os voltados para a prevenção da 
gravidez, assinale a alternativa correta. 

a)  Dentre os métodos naturais para prevenção da 
gravidez, aprovados pelo MS, podem-se citar: 
muco, tabela, espermicida e dispositivo 
intrauterino (DIU). 

b)  Usada como método contraceptivo masculino, a 
vasectomia é pouco frequente na população 
porque requer internação do paciente por 24 
horas e afastamento das atividades laborais 
durante quatro dias. 

c)  A contracepção de emergência deve ser indicada 
na situação de eventual relação sexual protegida 

d)  O dispositivo intrauterino (DIU) de cobre não 
provoca aborto, porque atua antes da fecundação 
do óvulo, inativando ou matando os 
espermatozoides. 

e)  Uma mulher de 43 anos, fumante, diabética e com 
hipertensão arterial procura o serviço de 
planejamento reprodutivo para ser orientada na 
escolha do método anticoncepcional. Nesta 
situação clínica, está contraindicado o uso do 
diafragma. 

 

29 De acordo com a nomenclatura obstétrica, 
classifique a senhora A. M. P. que tem 1 filho vivo, 
está na sua 3ª consulta pré-natal  e referiu ter tido 
uma gestação interrompida na 10ª semana. 

a)  Primípara/ GESTA III, PARA I, ABORTO I 
b)  Secundípara/  GESTA II PARA I ABORTO I 
c)  Primípara/  GESTA III PARA II ABORTO 0 
d)  Nulípara/ GESTA III PARA 0 ABORTO I 
e)  Primípara/ GESTA I, PARA I, ABORTO 0 

30 De acordo com a lei do exercício profissional (Lei 
7498) ao/à enfermeiro/a como membro da equipe 
de saúde, não compete as seguintes funções: 

a)  Educação visando à melhoria de saúde da 
população. 

b)  Acompanhamento da evolução e do trabalho de 
parto. 

c) Assistência de enfermagem à gestante, 
parturiente e puérpera. 

d) Execução do parto com distócia.  
e)  Prescrição da Assistência de Enfermagem. 
 

31  Considerando a Diretriz de 2017, da American Heart 
Association, sobre qualidade da reanimação 
cardiopulmonar, é correto afirmar que: 

a)  Durante a reanimação cardiopulmonar a 
profundidade das compressões torácicas deve ser 
de, no mínimo, uma polegada (4 cm). 

b) Em vítima com via aérea avançada, o socorrista 
pode realizar uma ventilação a cada 6 segundos, 
enquanto são aplicadas compressões torácicas 
contínuas. 

c)  Em vítima com via aérea avançada o socorrista 
deve administrar 30 compressões torácicas e 
duas ventilações, sendo as compressões 
interrompidas para ventilar. 

d)  Umas das formas de reconhecimento da parada 
cardiorrespiratória é a verificação da pulsação 
radial em caso de vítima adulta. 

e)  Na reanimação cardiopulmonar no adulto, as 
compressões torácicas são realizadas com uma 
mão sobre a região precordial. 

 
32  No atendimento à vítima de acidente ofídico, é 

correto: 

a)  Estimular a vítima a correr para eliminar o 
veneno pelo suor. 

b)  Garrotear o membro afetado para impedir a 
circulação do veneno no organismo. 

c)  Sugar o local da picada para reduzir a quantidade 
de veneno na circulação sanguínea. 

d)  Realizar perfurações em torno do local da picada 
para promover sangramento, diminuindo assim a 
quantidade de veneno no sangue. 

e)  Elevar o membro afetado para reduzir edema 
local. 

 
33  De acordo com a Política Nacional de Atenção às 

Urgências, não é competência do enfermeiro no 
atendimento pré-hospitalar móvel: 

a)  Exercer a regulação do sistema determinando o 
local de destino do paciente, conforme análise da 
demanda e classificação em prioridades de 
atendimento. 

b)  Supervisionar as ações da equipe de enfermagem 
no atendimento a vítima. 

c)  Realizar as prescrições médicas por telemedicina. 
d)  Obedecer à Lei do exercício profissional de 

enfermagem. 
e)  Efetuar manobras de extração manual de vítima. 
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34  A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Criança (PNAISC) estrutura-se em 7 eixos e cada eixo 
em ações, cuja finalidade é orientar e qualificar as 
ações e serviços de saúde da criança no território 
nacional, visando à efetivação de medidas que 
permitam o nascimento e o pleno desenvolvimento 
na infância. O primeiro eixo da PNAISC compreende 
à atenção a gestação, ao parto, ao nascimento e ao 
recém-nascido. Nesse eixo, há 2 ações estratégicas 
que visam, sobretudo, à redução da mortalidade no 
período neonatal. Assinale a opção em que essas 
duas ações foram contempladas. 

a)  As triagens universais e a vacinação. 
b)  O aleitamento materno e a vacinação. 
c)  5º. dia de saúde integral e a visita domiciliar na 

primeira semana de vida. 
d)  Os cuidados com a coto umbilical e os cuidados de 

higiene. 
e) Estratégias para redução de infecção do período 

neonatal e vacinação. 

 

35  A Triagem Neonatal Biológica ou Teste do Pezinho 
tem por finalidade triar doenças que, na maioria das 
vezes, comprometem o crescimento e o 
desenvolvimento da criança, com repercussões 
negativas para a vida da criança e da família. Em 
relação a esse teste, é correto afirmar: 

a)  Deve ser coletado em tempo oportuno entre o 3º. 
e o 5º. dia de vida da criança.  

b)  Pode ser coletado a partir do nascimento até o 
sexto mês de vida. 

c)  Pode ser coletado até 30 dias de vida. 
d)  Pode ser coletado no primeiro ano de vida.  
e)  Deve ser coletado no 1º dia de vida da criança.  

 

36 Com relação ao uso de dispositivos para 
oxigenoterapia ao neonato com Síndrome do 
Desconforto Respiratório, qual dos cuidados abaixo 
não se refere ao CPAP nasal? 

a)  Realizar umidificação das narinas. 
b)  Massagem do septo nasal. 
c)  Uso de proteção à base de hidrocolóide na região 

nasal. 
d)  Não pressionar a pronga no septo.  
e)  Colocar a curvatura da pronga para cima.  

 

37  Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a 
alternativa correta.  

a)  O SUS foi criado pela CF/1998 e regulamentado 
pelas Leis 8080/80 e 10.216/02 e pelas Leis 
Orgânicas da Saúde. 

b)  O SUS foi criado com a finalidade de alterar a 
situação de desigualdade na assistência à saúde 
da população, tornando facultativo o 
atendimento público a qualquer cidadão.  

c)  Todos os cidadãos têm direito a consultas, 
exames, internações e tratamentos nas Unidades 
de Saúde vinculadas ao SUS da esfera municipal, 
estadual e federal, sejam públicas ou privadas, 
contratadas pelo gestor público de saúde.  

d)  O SUS é destinado a todos os cidadãos e é 
financiado com recursos arrecadados pelo 
Ministério Público, provenientes do governo 
federal, estadual e municipal.  

e)  O setor privado participa do SUS de forma 
complementar, por meio de contratos e 
convênios de prestação de serviço ao Estado, 
quando as unidades públicas de assistência à 
saúde se recusam a garantir o atendimento a toda 
população de uma determinada região.  

 

38  Na avaliação da caderneta de vacina de uma criança 
de 8 meses e 10 dias, a enfermeira percebe que 
foram realizadas as seguintes vacinas: BCG e 
hepatite B ao nascer; 3 doses da vacina pentavalente, 
aos 2, 4 e 6 meses; 3 doses da VOP aos 2,4 e 6 meses; 
1 dose da vacina do rotavírus e também da 
meningocócica aos 5 meses. A criança não tem 
nenhuma disfunção ou alteração que contraindique 
a vacinação. A conduta da enfermeira deverá ser: 

a)  Administrar a segunda dose da meningocócica, a 
primeira da pneumocócica 10V e aprazar as 
demais. 

b)  Administrar a segunda dose da meningocócica, a 
primeira da pneumocócica 10V e a segunda dose 
da rotavírus.  

c)  Administrar a segunda dose da meningocócica e 
aprazar as demais conforme calendário vigente. 

d)  Administrar a segunda dose da vacina rotavírus, 
da meningocócica e aprazar as demais. 

e)  Administrar a segunda dose da meningocócica, a 
primeira da pneumocócica 10V e adiantar a 
vacina da febre amarela, pois deve-se aproveitar 
todas as oportunidades em que o usuário vai ao 
serviço para vacinar. 

 
39  Carvão ativado é utilizado em casos de intoxicação 

exógena, agindo por adsorção, contudo há 
contraindicações com o seu uso. Não faz parte dessas 
contraindicações: 

a)  Intoxicação por hidrocarboneto 
b)  Vítimas com obstrução intestinal ou ruídos 

hidroaéreos ausentes 
c)  Intoxicação por álcool e metanol 
d)  Intoxicação por carbamato  
e)  Intoxicação por substâncias corrosivas como 

ácido e álcalis 
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40  A institucionalização do Sistema Único de Saúde 
define a organização da rede de atenção à saúde e as 
ações de saúde tanto no âmbito hospitalar e 
ambulatorial. Dentre os procedimentos a seguir, 
quais os que podem ser realizados em ambulatório? 

a)  Angioplastia, tomografia de crânio e punho. 
b)  Raios X de tórax, urografia excretora e 

mamografia. 
c)  Tomografia de abdômen, ressonância magnética 

e cateterismo cardíaco.  
d)  Angioplastia, tomografia de tórax e densitometria 

óssea. 
e)  Mamografia, ressonância magnética e 

cateterismo cardíaco. 
 

41  Qual a principal condição que pode prevenir o 
aparecimento de complicações em uma pessoa com 
diabetes melito? 

a)  A manutenção dos valores glicêmicos adequados.  
b)  A ingestão da dieta adequada. 
c)  O tratamento medicamentoso.  
d)  A prática de exercícios. 
e)  O repouso após a prática de exercícios. 
 

42  A higienização do paciente restrito ao leito é 
considerada uma medida de segurança, por 
possibilitar ao enfermeiro:  

a)  Elaboração dos diagnósticos de enfermagem.  
b)  Satisfação da necessidade humana básica de 

terapêutica. 
c)  Interação com a família. 
d)  Avaliação da integridade da pele e mucosas do 

paciente.  
e)  Prevenção de complicações gastrointestinais. 
 

43  Um sangramento acima de 500ml nas 24h no pós-
operatório imediato é considerado uma emergência 
cirúrgica. Quais cuidados devem ser priorizados pelo 
enfermeiro? 

a)  Avaliação do nível de consciência, controle dos 
débitos, monitorização dos sinais vitais, conforto 
do paciente. 

b)  Monitorização dos sinais vitais, avaliação do nível 
de consciência e controle dos débitos dos drenos 
e incisão cirúrgica, preparo do paciente para 
reoperação, se necessário. 

c)   Monitorização dos sinais vitais, avaliação do nível 
de consciência e controle dos débitos dos drenos 
e incisão cirúrgica, cateterismo vesical de alívio, 
preparo do paciente para reoperação. 

d)  Monitorização dos sinais vitais, avaliação do nível 
de consciência e controle dos débitos dos drenos 
e incisão cirúrgica, curativo da incisão cirúrgica, 
preparo do paciente para reoperação. 

e)  Monitorização dos sinais vitais, controle dos 
débitos dos drenos e incisão cirúrgica, 
cateterismo vesical de alívio e preparo do 
paciente para reoperação. 

44  Para cuidar de um paciente na urgência 
hipertensiva, o enfermeiro deve reconhecer as 
manifestações clínicas da emergência e urgência 
hipertensiva. Quais são tais manifestações 
observadas nessa condição? 

a)  Estado neurológico, frequência cardíaca, ausculta 
pulmonar e pressão arterial. 

b)  Perfusão periférica, pressão arterial, débito 
urinário e ausculta pulmonar. 

c)  Pressão arterial, frequência cardíaca, ausculta 
pulmonar e perfusão periférica. 

d)  Frequência cardíaca, ausculta pulmonar, 
perfusão periférica e estado neurológico. 

e)  Estado neurológico, frequência cardíaca, 
perfusão periférica e débito urinário. 

 
45  A Hanseníase é um problema de saúde pública 

reconhecido desde a 44ª Assembleia Mundial de 
Saúde. No Brasil, é prioridade da gestão do 
Ministério da Saúde por meio do Programa de 
Controle da Hanseníase. Assim, responda, quais são 
os elementos básicos para o controle desse agravo 
de saúde. 

a)  Capacitação dos agentes comunitários de saúde e 
tratamento precoce. 

b)  Campanhas de educação em saúde e diagnóstico 
precoce. 

c)  Detecção e controle de contatos. 
d)  Detecção, diagnóstico e tratamento precoce. 
e)  Detecção e reabilitação. 
 

46  Constituem diretrizes da política nacional do idoso: 

a)  Proposição de políticas e programas para o 
serviço de saúde. 

b) Viabilização de formas alternativas de 
participação, ocupação e convívio do idoso, que 
proporcionem sua integração às demais gerações. 

c)  Priorização do atendimento ao idoso em órgãos 
públicos prestadores de serviços, segundo ordem 
de chegada. 

d)  Centralização político-administrativa. 
e)  Capacitação e reciclagem dos recursos humanos e 

na prestação de serviços na atenção primária em 
saúde. 

 
47  As pesquisas envolvendo seres humanos devem 

atender aos fundamentos éticos e científicos 
pertinentes. Quanto à eticidade, os pesquisadores 
devem observar: 

a)  Recomendar que riscos conhecidos devam ser 
evitados. 

b)  Ponderação entre riscos e benefícios conhecidos, 
exceto os potenciais. 

c)  Recomendar que danos previsíveis serão 
evitados. 

d)  Relevância individual da pesquisa, o que garante 
a igual consideração dos interesses envolvidos. 

e)  Respeito ao participante da pesquisa e 
autonomia, assegurando sua vontade de 
contribuir e permanecer, ou não, na pesquisa, por 
intermédio de manifestação expressa. 
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48  A delegação é a transferência da responsabilidade 
pelo desempenho de uma atividade ou tarefa, 
mantendo a responsabilidade pelo resultado. 
Assinale a alternativa que indica uma atividade que 
o enfermeiro possa delegar a um técnico em 
enfermagem. 

a)  Realização de curativo de lesão aberta  
b)  Instalação de nutrição parenteral 
c)  Passagem de sonda vesical de demora 
d)  Coleta de gasometria arterial 
e)  Preparo e administração de aminas vasoativas 
 

49  Acerca da etapa do planejamento na administração e 
do gerenciamento em saúde, é CORRETO afirmar 
que a(o)s: 

a)  Avaliação deve ser realizada somente quando 
ocorrer problemas na administração em 
enfermagem. 

b)  A elaboração de normas e rotinas dificultam o 
planejamento do serviço.   

c)  Flexibilidade é um dos princípios básicos da etapa 
do planejamento.  

d)  Objetivos em curto prazo são aqueles que 
deverão ser alcançados em um período em torno 
de 1 ano. 

e)  Cronograma é um dos instrumentos da avaliação. 
 

50  Segundo a Portaria nº 1.271, de junho de 2014 do 
MS, devem ser notificados: 

a)  Os casos soropositivos para HIV e somente os 
casos de AIDS que evoluem para óbito. 

b)  Somente os casos de AIDS. 
c)  Somente os casos soropositivos para HIV. 
d)  Somente os casos de AIDS que evoluem para o 

óbito. 
e)  Os casos soropositivos para HIV e os casos de 

AIDS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


