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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2019 

ENFERMEIRO DIARISTA E PLANTONISTA 

 
 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
INSTRUÇÕES GERAIS 

 
I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) 

questões objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, 
Raciocínio Lógico 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o fiscal. 
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 

o exemplo no próprio cartão de respostas. 
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em que houver falta de 

nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 
VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 

deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações 

registradas no caderno não serão levadas em consideração. 
X.  Você dispõe de 03 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 

o cartão de respostas. 
XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
 

Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia o texto abaixo para responder às questões 
de 1 a 8. 

 Tomar decisões nem sempre é algo fácil. 
Tomar boas decisões, então, pode ser ainda mais 
difícil. Mas, chegar lá não tem muito segredo: ponderar 
sobre as diversas possibilidades e ter um senso crítico 
são caminhos que costumam fazer tudo dar certo. 
Ainda que isso, vez ou outra, envolva ir de encontro 
com suas próprias opiniões. 
 Agora, imagine você ter uma autoconfiança 
muito grande e simplesmente não considerar nada 
disso? Pois é, cientistas da Universidade de Waterloo, 
no Canadá, constataram que é exatamente o que 
acontece com pessoas narcisistas. 
 A origem da palavra “narcisismo” deriva da 
história de Narciso, o belo jovem da mitologia grega que 
– spoiler – morre por se apaixonar por sua própria 
imagem refletida num espelho d’água. Além da crítica 
óbvia ao culto exagerado à própria imagem, o mito 
também chama atenção para o individualismo e a 
autoconfiança. Narcisistas geralmente possuem essas 
características, o que acaba fazendo com que eles 
realmente achem que não precisam de nada além de 
seu próprio ponto de vista para tomar uma decisão 
acertada. 
 Pessoas narcisistas não costumam fazer isso 
por mal: elas têm uma convicção clara de que já 
nasceram pensadores críticos altamente inteligentes – 
e, por isso, não precisam colocar nada na balança. O 
problema é que os altos níveis de confiança que eles 
têm em suas habilidades intelectuais vira e mexe estão 
equivocados. 

(Fonte: Superinteressante)  
 
1) De acordo com o sentido do primeiro parágrafo 

do texto, assinale a alternativa correta. 
a) Se já é difícil tomar decisões, tomar decisões 

difíceis nunca é uma tarefa fácil. 
b) Seguir a intuição, procurando seguir sempre as 

próprias opiniões, é um caminho seguro para 
se tomar uma boa decisão. 

c) Considerar as várias possibilidades com criticidade 
garante o êxito de um empreendimento. 

d) Abandonar certas opiniões, quando contrárias à 
análise crítica, pode resultar em uma boa decisão. 

 
2) A partir da leitura e interpretação do texto, 

assinale a alternativa correta. 
a) Por ser um texto jornalístico, cuja função é 

expositiva, o texto não utiliza sequências 
explicativas na sua composição. 

b) Os cientistas da universidade canadense de 
Waterloo tornaram-se especialistas nas histórias 
que se relacionam ao mito grego de Narciso. 

c) A palavra “narcisismo” transformou-se em um 
conceito utilizado para pensar a sociedade, 
sendo utilizado em outras áreas do 
conhecimento, além da mitologia. 

d) A autoconfiança dos narcisistas oculta um 
complexo de inferioridade, que eles tentam 
esconder apresentando-se como pessoas de 
intelecto acima da média. 

3) De acordo com o texto, analise as afirmativas 
abaixo.  

 
I. A palavra “spoiler”, utilizada no terceiro 

parágrafo, tem função de prevenir o leitor de 
que o desfecho da narrativa será revelado, 
no caso, da narrativa mítica. 

II. Os narcisistas tendem a se achar 
autossuficientes, devido ao seu individualismo 
exagerado e à falta de confiança nas pessoas. 

III. Apesar de serem inteligentes, os 
narcisistas, tendem a supervalorizar essa 
qualidade, o que pode, vez ou outra, levá-
los ao erro. 

 
 Assinale a alternativa correta. 

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

 
4) Leia com atenção a reescrita do trecho e 

assinale a alternativa que preencha, correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
 “_____ crítica óbvia _____ exaltação 
exagerada da própria imagem, acrescenta-se que o 
mito chama atenção para _____ autoconfiança, além 
de fazer referência ao individualismo do narcisista.” 
 

a) à/ à/ a 
b) há/ à/ à 
c) a/ a/ à 
d) à/ a/ a 

 
5) De acordo com o texto e com a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 

 
(  ) No trecho “Ainda que isso, vez ou outra”, a 

palavra destacada tem função anafórica, já que 
faz referência a uma ideia já enunciada no 
texto, retomando-a. 

(  ) No trecho “Narcisistas geralmente possuem 
essas características”, a palavra destacada 
tem função catafórica, já que faz referência a 
uma expressão ainda não enunciada no texto, 
antecipando-a. 

(  ) No trecho “além de seu próprio ponto de vista”, 
a palavra destacada é, morfologicamente, 
classificada como um pronome demonstrativo. 

(  ) No trecho “O problema é que os altos níveis de 
confiança”, a palavra destacada é classificada, 
morfologicamente, como um pronome relativo. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F, F. 
b) F, V, F, V. 
c) F, F, V, V. 
d) V, V, F, F. 
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6) Leia atentamente os trechos reescritos abaixo 
e, de acordo com as regras de pontuação 
previstas na Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa incorreta. 
 
a) Deriva da história de Narciso, o belo jovem da 

mitologia grega, a origem da palavra 
“narcisismo”.   

 
b) É do belo jovem da mitologia grega, Narciso, 

que se origina a palavra “narcisismo”. 
 
c) Narciso, o belo jovem da mitologia grega, é 

quem inspira a origem da palavra “narcisismo”.  
 
d) A origem da palavra “narcisismo”, é inspirada 

em Narciso, o belo jovem da mitologia grega. 
 
7) De acordo as regras de acentuação da 

Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
a) A palavra “fácil” recebe acento gráfico segundo 

a mesma regra gramatical da palavra “portátil”. 
 
b) A palavra “lá” recebe acento gráfico segundo a 

mesma regra gramatical da palavra “pá”. 
 
c) A palavra “você” recebe acento gráfico 

segundo a mesma regra gramatical da palavra 
“caratê”. 

 
d) A palavra “é” recebe acento gráfico segundo a 

mesma regra gramatical da palavra “até”. 
 
8) No trecho “O problema é que os altos níveis de 

confiança que eles têm em suas habilidades 
intelectuais vira e mexe estão equivocados.”, 
se a expressão grifada fosse substituída pela 
palavra “nível”,  algumas alterações deveriam 
ser realizadas na frase para que ela 
permanecesse de acordo com o sentido geral 
do texto e com a Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, Sendo assim, assinale a 
alternativa correta.  

 
a) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles tem em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe está equivocado. 

 
b) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles têm em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe estão equivocados. 

 
c) O problema é que o alto nível de confiança que 

eles têm em suas habilidades intelectuais vira 
e mexe está equivocado. 

 
d) O problema é que o alto nível de confiança que 

ele têm em sua habilidade intelectual vira e 
mexe está equivocado. 

 Leia a tira abaixo para responder às questões 
de 9 a 11. 

 
 

 
 
 
9) De acordo com a tira e com a Gramática 

Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo. 

 
 

I. As reticências na fala da personagem no 1º 
quadrinho refletem o desânimo da 
personagem. 

 
 
II. A fala “A gente não aprende tudo na vida?” 

é uma pergunta retórica, pois a intenção da 
personagem não é obter uma resposta mas, 
sim, utilizar a própria pergunta como 
estratégia de desenvolvimento das suas 
ideias. 

 
 
III. A fala de Mafalda no último quadrinho 

surpreende pela crítica ao sistema escola e 
pela tristeza das festas de formatura, que 
são comparadas a velórios. 

 
 

 Assinale a alternativa correta. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está correta. 

 
10) Leia com atenção a tira e o trecho a seguir e, 

depois, de acordo com Gramática Normativa da 
Língua Portuguesa, assinale a alternativa que 
preencha, correta e respectivamente, as suas 
lacunas. 

 
 “A tira acima relaciona às questões 

pedagógicas _____ questões existenciais _____ 

problemas são levantados por duas crianças.”  

 
a) às / cujos 
b) as / cujo os 
c) as / cujos 
d) às / cujo os 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
11) Considere as duas sentenças abaixo.   

 
A: Jorge Amado é baiano (X) Guimarães Rosa é 

mineiro. 
 
B: Jorge Amado não é baiano ou Guimarães Rosa 

não é mineiro. 
 

 Assinale a alternativa que contenha o 
conectivo lógico faltante (X) na sentença A, de 
modo que sua negação esteja corretamente 
expressa pela sentença B. 
 
a) OU 
b) E 
c) Quando 
d) SE  

 
12) Considere o seguinte quadro de referência de 

símbolos. 
 

SIMBOLO CONECTIVO 
~ negação 
^ e 
v ou 

 
 Dada a frase p^q abaixo, selecione a alternativa 

que expresse corretamente a sentença:  ~p v~q 
 

“O dia se renova todo dia e eu envelheço  
cada dia, cada mês”. 

 
a) O dia não se renova todo dia e eu não 

envelheço cada dia, cada mês 
 
b) O dia não se renova todo dia e eu envelheço 

cada dia, cada mês 
 
c) O dia não se renova todo dia ou eu não 

envelheço cada dia, cada mês 
 
d) O dia se renova todo dia ou eu envelheço cada 

dia, cada mês 
 
13) Analise a proposição composta abaixo. 
 
 

“Ou eu me caso ou eu compro uma bicicleta”. 
 
 
 Assinale a alternativa que contém a correta 

negação dessa proposição. 
 
a) Eu não me caso se e somente se eu não 

compro uma bicicleta 
 
b) Ou eu não me caso ou eu não compro uma 

bicicleta 
 
c) Ou eu me caso ou eu não compro uma bicicleta 
 
d) Eu me caso se e somente se eu compro uma 

bicicleta 

14) Leia a proposição composta abaixo.  
“Se há disseminação de informações falsas  

durante as campanhas eleitorais então  
há influência no resultado apurado”.  

 Assinale a alternativa que contém a correta 
negação dessa proposição. 
a) Não há disseminação de informações falsas 

durante as campanhas eleitorais ou há 
influência no resultado apurado 

b) Há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais e não há 
influência no resultado apurado 

c) Se não há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais então não há 
influência no resultado apurado  

d) Há disseminação de informações falsas 
durante as campanhas eleitorais ou não há 
influência no resultado apurado   

15) O excerto abaixo é uma célebre anedota sobre 
dois dos grandes filósofos do século XX 
ligados à lógica, Ludwig Wittgenstein e seu 
orientador Bertrand Russell.  

 
“Ele, Wittgenstein, considera que nada empírico é 
conhecível”. Russell se incomodou que o austríaco se 
recusava a admitir, por exemplo, que não havia 
rinocerontes na sala de aula, mesmo depois que Russell 
tinha checado debaixo de todas as mesas e cadeiras. 
 

(Fonte: The independent)  
 A crítica de Wittgenstein a respeito da verificação 

da existência de rinocerontes na sala de aula 
pode ser interpretada com o argumento: 

 
“Se não vejo rinocerontes, então eles não estão aqui.  
Eu havia olhado sob aquela e não vi rinocerontes. 
Eu olhei sob essa mesa e não vi rinocerontes.  
Portanto, não há rinocerontes sob as mesas”. 
 
 Sobre a classificação lógica deste argumento, 

assinale a alternativa correta. 
a) dedução 
b) falácia 
c) paradoxo 
d) indução  

16) Uma pessoa cria uma regra de criptografia, 
cuja lógica envolvida no embaralhamento pode 
ser vista sequencialmente abaixo sobre a 
palavra LOGICA 

 
original L O G I C A 
passo 1 A C I G O L 
passo 2 C A G I L O 
resultado I L O C A G 

 
 Essa regra pode ser realizada sobre qualquer 

sequência de seis símbolos, inclusive números. 
Considere a sequência numérica 311582 que é 
resultado da aplicação da regra de criptografia 
acima. Assinale a alternativa correta que 
apresenta a sequência numérica original que 
produziu este resultado. 
a) 181235 
b) 531821 
c) 112358 
d) 231518 
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17) Uma pessoa estima em 60% a chance de seu 
time ganhar o próximo jogo. E para o jogo 
seguinte considera 30% a chance de ganhar e 
20% a chance de empatar. Quanto à 
probabilidade de nesses dois jogos ocorrer, 
respectivamente, as combinações vitória e 
vitória, vitória e empate, vitória e derrota, 
assinale a alternativa correta. 
 
a) 18%, 12%, 30% 
b) 90%, 80%, indefinido 
c) 50%, 30%, 20% 
d) 18%, 12%, 70%  

 
18) A tautologia é uma sentença cuja tabela 

verdade resulta apenas em valores-lógicos 
verdadeiros. A esse respeito, assinale a 
alternativa correta que apresenta uma 
tautologia. 

 
a) Se eu estou certo, então você está errado 
b) Eu estou certo ou eu estou errado 
c) Eu estou certo e errado 
d) Ou eu estou certo, ou eu estou certo 

 
19) Considere as proposições abaixo. 
 

P: João teve ciúme de Maria 
Q: Maria estava apenas conversando 
R: João pediu divórcio 
 

 Considere a construção da proposição 
composta: “Se P e Q, então não-R” (P^Q→~R).  
De acordo com a lógica proporcional, assinale 
a alternativa que apresenta a negação correta 
desta construção de acordo com a lógica 
proposicional. 

 
a) João teve ciúme de Maria e Maria estava 

apenas conversando e João pediu o divórcio 
b) João não teve ciúme de Maria e Maria não 

estava apenas conversando e João pediu o 
divórcio 

c) Se João não teve ciúme de Maria e Maria não 
estava apenas conversando, então João pediu 
o divórcio 

d) João teve ciúme de Maria e Maria não estava 
apenas conversando e João pediu o divórcio 

 
20) Em uma pesquisa com 200 pessoas sobre a 

preferência entre dois produtos A e B, 50 
pessoas disseram gostar de A, 20 disseram 
gostar apenas de B, e 10 disseram gostar de A 
e de B. 

 
 Quanto ao número de pessoas que não gostou 

de nenhum desses produtos e a probabilidade 
de em um sorteio aleatório, entre as pessoas 
entrevistadas, ela ter dito gostar apenas de A, 
assinale a alternativa correta. 

 
a) 100; 20% 
b) 120; 25% 
c) 130; 20% 
d) 120; 20% 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) A enfermagem é comprometida com a 
produção e gestão do cuidado prestado nos 
diferentes contextos socioambientais e 
culturais em resposta às necessidades da 
pessoa, família e coletividade. Sendo assim, 
existe um Código de Ética que norteia as 
atividades. No que se refere apenas aos 
direitos do exercício profissional de 
enfermagem, assinale a alternativa correta. 
a) Executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou 
que não ofereçam segurança ao profissional, à 
pessoa, à família e à coletividade 

b) Provocar, cooperar, ser conivente ou omisso 
diante de qualquer forma ou tipo de violência 
contra a pessoa, família e coletividade, quanto 
no exercício da profissão 

c) Participar da prática multiprofissional, interdisciplinar 
e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia 
e liberdade, observando os preceitos éticos e legais 
da profissão 

d) Valer-se, quando no exercício da profissão, de 
mecanismos de coação, omissão ou suborno, 
com pessoas físicas ou jurídicas, para 
conseguir qualquer tipo de vantagem 
 

22) A Lei nº 7498/1986 dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da Enfermagem e dá outras 
providências. Em seu conteúdo, são descritas as 
atividades privativas que o enfermeiro pode 
desenvolver. Sobre estas, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Educação visando à melhoria de saúde da 

população 
b) Organização e direção dos serviços de 

enfermagem e de suas atividades técnicas e 
auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços 

c) Consulta de enfermagem 
d) Planejamento, organização, coordenação, 

execução e avaliação dos serviços da 
assistência de enfermagem 
 

23) De acordo com a Constituição Federal de 1988 
– Seção II, ao sistema de saúde compete 
algumas atribuições. Sendo assim, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

(  ) Participar da formulação da política e da 
execução das ações de saneamento básico. 

(  ) Incrementar em sua área de atuação o 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

(  ) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

 Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V, F 
b) V, F, V, F 
c) V, F, F, V 
d) V, V, V, V 
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24) De acordo com a Lei nº 8080/1990, o Sistema 
Único de Saúde (SUS) obedece a alguns 
princípios. No que se refere aos princípios do 
Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência 
b) Igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
c) Participação da comunidade 
d) Deixar de informar as pessoas assistidas sobre 

sua saúde 
 
25) De acordo com a Lei nº 8142/1990, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) de que trata a  
Lei nº 8080/1990, contará, em cada esfera de 
governo, sem prejuízo das funções do Poder 
Legislativo, com as seguintes instâncias 
colegiadas: _____ e _____. 

 Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Estado / Município 
b) Conferência de Saúde / Conselho de Saúde 
c) Ouvidoria / Assistência Social 
d) Educação / Município 
 

26) De acordo com a Política Nacional da Atenção 
Básica, Portaria nº 2436/2017, ressalta-se a 
importância da Atenção Básica. Nesse 
contexto, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A Atenção Básica será a principal porta de 

entrada e centro de comunicação da Rede de 
Atenção à Saúde, coordenadora do cuidado e 
ordenadora das ações e serviços disponibilizados 
na rede. 

(  ) A Atenção Básica será ofertada integralmente 
e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo 
com suas necessidades e demandas do 
território, considerando os determinantes e 
condicionantes de saúde. 

(  ) É permitida a exclusão baseada em idade, 
gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, 
estado de saúde, condição socioeconômica, 
escolaridade, limitação física, intelectual, 
funcional e outras. 

(  ) Todos os estabelecimentos de saúde que 
prestem ações e serviços de Atenção Básica, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 
de acordo com esta Portaria serão 
denominados Unidade Básica de Saúde (UBS). 

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

27) Considere a Portaria nº 1600/2011 a qual 
reformula a Política Nacional de Atenção às 
Urgências e institui a Rede de Atenção às 
Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Quanto à uma diretriz da rede de Atenção às 
Urgências, assinale a alternativa correta. 
a) Evitar a ampliação do acesso e acolhimento 

aos casos agudos demandados aos serviços 
de saúde em todos os pontos de atenção 

b) Impedir a participação e controle social dos 
usuários sobre os serviços, pelo fato de serem 
leigos e prejudicarem a rede 

c) Regionalização do atendimento às urgências 
com articulação das diversas redes de atenção 
e acesso regulado aos serviços de saúde 

d) Não é necessário o monitoramento e avaliação 
da qualidade do serviço, pois o serviço não tem 
como levantar indicadores para avaliação 

 
28) O Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (PNSP) _____, é de suma importância 
para a que se compreenda os diversos fatores 
que influenciam esta segurança. Assinale a 
alternativa que preencha corretamente a 
lacuna. 
a) Portaria nº 529/2013 
b) Lei nº 8080/1990 
c) Portaria nº 2436/2017 
d) Lei nº 8142/1990 

 
29) A Política Nacional de Saúde Mental compreende 

as estratégias e diretrizes adotadas pelo país 
com o objetivo de organizar a assistência às 
pessoas com necessidades relacionadas a 
transtornos mentais como depressão, 
ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo 
bipolar, dentre outros. Porém para que se 
promova uma assistência integral é necessário a 
implantação de uma rede de serviços aos 
usuários. Dentre os pontos de atenção (serviços) 
que passam a compor a rede de atenção 
psicossocial, pode-se contar com _____, _____, 
_____, _____, dentre outros. Assinale a 
alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Hospital-Dia / Enfermarias Especializadas em 

Hospital Geral / Teatro / Universidade 
b) Igreja / Atenção Básica / Comunidades 

Terapêuticas / Condomínios 
c) Centro de Atenção Psicossocial / Escolas / 

Igreja / Urgência e Emergência 
d) Centro de Atenção Psicossocial / Serviço 

Residencial Terapêutico / Hospital Psiquiátrico 
/ Atenção Básica  

30) Na Portaria de Consolidação nº 4/2017 em seu 
Anexo 1 do Anexo V possui uma lista nacional 
de notificação compulsória. Sendo assim, 
analise as doenças compulsórias descritas 
abaixo e assinale a alternativa incorreta. 
a) Tuberculose 
b) Mal de Alzheimer 
c) Hanseníase 
d) Toxoplasmose gestacional 
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31) Os Sistemas de Informação em Saúde são 
sistemas que instrumentalizam e apoiam a 
gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
todas as esferas, nos processos de 
planejamento, programação, regulação, 
controle, avaliação e auditoria. Diante disto, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O sistema CNES significa Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde. 
(  ) O sistema SIA significa Sistema de 

Informações Ambulatoriais do SUS. 
(  ) O sistema SIGTAP é um sistema de tabulação 

apenas para a tabela da Associação Médica 
Brasileira (AMB). 

(  ) O sistema SISMAC é um sistema de controle 
financeiro de todas as complexidades de ações 
e serviços ambulatoriais. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, V, F 
b) V, V, F, F 
c) V, F, F, V 
d) F, F, V, V 

 
32) A Resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN) nº 358/2009, dispõe sobre 
a sistematização da assistência de enfermagem. 
Este processo de enfermagem deve ser 
realizado, de modo deliberado e sistemático, em 
todos os ambientes, públicos ou privados, em 
que ocorre o cuidado do profissional de 
Enfermagem. O processo de enfermagem 
organiza-se em cinco etapas interrelacionadas, 
interdependentes e recorrentes. Estas etapas 
ordenadas são: _____, _____, Planejamento de 
Enfermagem, _____ e _____. Assinale a 
alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
a) Diagnóstico de Enfermagem / Avaliação de 

Enfermagem / Coleta de dados de Enfermagem 
/ Implementação 

b) Avaliação de Enfermagem / Coleta de dados de 
Enfermagem / Implementação / Diagnóstico de 
Enfermagem 

c) Coleta de dados de Enfermagem / Diagnóstico 
de Enfermagem / Implementação / Avaliação 
de Enfermagem 

d) Avaliação de Enfermagem / Implementação / 
Diagnóstico de Enfermagem / Coleta de dados 
de Enfermagem 

 
33) A função fisiológica do sistema imune é a 

defesa contra os micróbios infecciosos. A 
defesa contra os micróbios é mediada pelas 
reações iniciais da _____ e pelas respostas 
mais tardias da _____. Assinale a alternativa 
que preencha correta e respectivamente as 
lacunas. 
a) imunidade adquirida / imunidade inata 
b) memória / autolimitação 
c) medula óssea / não reatividade ao próprio 
d) imunidade inata / imunidade adquirida 

34) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é 
um sucesso do Brasil e reconhecido no 
mundo. São mais de 300 milhões de doses 
anuais distribuídas em vacinas, soros e 
imunoglobulinas. É de suma importância ao 
enfermeiro ter conhecimento sobre o 
calendário vacinal. A esse respeito, analise as 
afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Ao nascer as crianças devem tomar a BCG e a 

primeira dose de Hepatite B. 
(  ) Com dois meses de idade as crianças devem 

tomar a primeira dose da Penta, a primeira 
dose com VIP, a primeira dose de 
Pneumocócica 10V e a primeira dose de 
Rotavírus Humano. 

(  ) Com três meses de idade as crianças devem 
tomar a primeira dose da Meningocócica C e a 
febre amarela. 

(  ) Com seis meses de idade as crianças devem 
tomar a terceira dose da Penta, a terceira dose 
com VOP, a terceira dose de Pneumocócia 10V 
e a terceira dose de Rotavírus Humano. 

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

 
35) Na consulta de pré natal, o enfermeiro 

começou a avaliação de uma gestante que 
estava em sua terceira gestação. O enfermeiro 
obteve a Data da Última Menstruação (DUM) 
que foi no dia 10/02/2019. Com esta informação 
o enfermeiro quer determinar a Data Provável 
de Parto (DPP). Após o cálculo ele conseguiu 
determinar, então, a data provável do parto. 

 Sobre esta, assinale a alternativa correta. 
a) 10/11/2019 
b) 17/11/2019 
c) 03/11/2019 
d) 26/10/2019 

 
36) A escala de escore de APGAR varia de 0 a 10, 

sendo que ela é de extrema importância para o 
recém nascido ser avaliado no primeiro e no 
quinto minuto após o nascimento. Esta escala 
avalia cinco parâmetros para sua pontuação. 
Assinale a alternativa que apresenta um 
parâmetro incorreto da escala de escore de 
APGAR. 
a) Frequência Cardíaca 
b) Esforço Respirtatório 
c) Dor 
d) Irritabilidade reflexa 
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37) Para atingir o seu objetivo geral, que é ampliar e 
melhorar o acesso da população masculina 
adulta (20 a 59 anos) do Brasil aos serviços de 
saúde, a Política Nacional de Saúde do Homem é 
desenvolvida a partir de eixos temáticos. Sobre 
um eixo e respectivo objetivo, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Prevenção de Violência e Acidentes: visa 

propor e/ou desenvolver ações que chamem 
atenção para a grave e contundente relação 
entre a população masculina e as violências 
(em especial a violência urbana) e acidentes, 
sensibilizando a população em geral e os 
profissionais de saúde sobre o tema 

b) Saúde Sexual e Saúde Reprodutiva: busca 
sensibilizar gestores(as), profissionais de 
saúde e a população em geral para reconhecer 
os homens como sujeitos de direitos sexuais e 
reprodutivos, os envolvendo nas ações 
voltadas a esse fim e implementando 
estratégias para aproximá-los desta temática 

c) Paternidade e Cuidado: objetiva sensibilizar 
gestores(as), profissionais de saúde e a 
população em geral sobre os benefícios do 
envolvimento ativo dos homens em todas as 
fases da gestação e nas ações de cuidado com 
seus(uas) filhos(as), destacando como esta 
participação pode trazer saúde, bem-estar e 
fortalecimento de vínculos saudáveis entre 
crianças, homens e suas(eus) parceiras(os) 

d) Doenças prevalentes na população masculina: 
objetiva proporcionar um mês para a realização 
de seus exames 

 
38) Em 2019, comemoram-se os 16 anos do 

Estatuto do Idoso, o qual destina-se a regular 
os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 60 (sessenta) anos. No 
Estatuto foram assegurados direitos às 
pessoas idosas na saúde. A respeito destes 
direitos, assinale a alternativa incorreta.  
a) A desnecessidade de acompanhante em caso 

de internação ou observação em hospital 
b) Direito de exigir medidas de proteção sempre 

que seus direitos estiverem ameaçados ou 
violados por ação ou omissão da sociedade, do 
Estado, da família, de seu curador ou de 
entidades de atendimento 

c) Atenção integral à saúde da pessoa idosa, por 
intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS) 
garantindo-lhe o aceso universal e igualitário, 
em conjunto articulado e contínuo das ações e 
serviços, para a prevenção, promoção, 
proteção e recuperação da saúde, incluindo a 
atenção especial às doenças que afetam 
preferencialmente os idosos 

d) Os casos de suspeita ou confirmação de violência 
praticada contra idosos devem ser objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de saúde 
públicos e privados à autoridade sanitária, bem 
como devem ser obrigatoriamente comunicados 
por eles a quaisquer dos seguintes órgãos: 
autoridade policial; Ministério Público; Conselho 
Municipal do Idoso; Conselho Estadual do Idoso; 
Conselho Nacional do Idoso 

39) O gerenciamento dos resíduos dos serviços de 
saúde é de suma importância, pois constitui-se 
em um conjunto de procedimentos de gestão, 
planejados e implementados a partir de bases 
científicas e técnicas, normativas e legais, com 
o objetivo de minimizar a produção de resíduos 
e proporcionar aos resíduos gerados, uma 
encaminhamento seguro, de forma eficiente, 
visando à proteção dos trabalhadores, a 
preservação da saúde pública, dos recursos 
naturais e do meio ambiente. Porém para que 
este gerenciamento ocorra de uma forma 
correta, um dos itens importantes será saber 
classificar os resíduos. Nesse sentido, analise 
as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F). 

 
(  ) Grupo A: Resíduos com a possível presença de 

agentes biológicos que, por suas características, 
podem apresentar risco de infecção. 

 
(  ) Grupo B: Resíduos que não apresentem risco 

biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao 
meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares. 

 
(  ) Grupo D: Resíduos contendo substâncias 

químicas que podem apresentar risco à saúde 
pública ou ao meio ambiente, dependendo de 
suas características de inflamabilidade, 
corrosividade, reatividade e toxicidade. 

 
(  ) Grupo E: Materiais perfurocortantes ou 

escarificantes, tais como: lâminas de barbear, 
agulhas, escalpes, ampolas de vidro, borcas, 
limas endodônticas e outros similares. 

 
 Assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, F 
b) F, V, V, F 
c) V, F, F, V 
d) F, F, V, V 

 
40) A tuberculose e a hanseníase são duas 

doenças crônicas infectocontagiosas que 
possuem um estigma cultural. Os agentes 
etiológicos destas doenças são 
respectivamente _____ e _____. Assinale a 
alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

 
a) Mycobacterium leprae / Mycobacterium tuberculosis 
 
b) Condiloma acuminado / Mycobacterium leprae 
 
c) Mycobacterium tuberculosis / Condiloma acuminado 
 
d) Mycobacterium tuberculosis / Mycobacterium 

leprae 
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