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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se, além desta PROVA, você recebeu o seu CARTÃO RESPOSTA personalizado. 
 

2. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, constam no seu 
CARTÃO RESPOSTA. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala, para registro da Correção de Dados na Ata de Sala. 
 

3. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao banheiro, sempre acompanhado do fiscal 
itinerante, devendo no percurso permanecer absolutamente calado, podendo nesse momento sofrer 
revista com detectores de metais. Ao sair da sala no término da sua prova, o candidato não poderá 
utilizar o banheiro.  
 

4. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre os conteúdos da 
prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre as questões de sua 
prova. 
 

5. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala aguardando até que todos concluam a 
prova para assinarem a Ata de Sala. 
 

6. O candidato só poderá retira-se do local de realização da prova após decorridos 60 (sessenta) 
minutos do seu início. O candidato somente poderá retirar-se da sala levando sua prova, nos últimos 
60 (sessenta) minutos do horário determinado para o término da prova. A inobservância desses 
horários acarretará a eliminação do candidato. 
 

7. É obrigatória a sua assinatura na LISTA DE PRESENÇA e no CARTÃO RESPOSTA, do mesmo 
modo como está assinado no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. Marcações de lápis não serão consideradas. 
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão. 
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A 
substituição só será autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas. 
 

12. A marcação INCORRETA, OU NÃO MARCAÇÃO, DA COR DA CAPA DA SUA PROVA no 
CARTÃO RESPOSTA é de sua inteira responsabilidade e implicará na NÃO CORREÇÃO da prova. 
 

13. O saco plástico recebido para guarda do material deverá, obrigatoriamente, ser colocados 
embaixo de sua carteira. O descumprimento dessa medida implicará na eliminação do candidato, 
constituindo tentativa de fraude. 

BOA PROVA!!!!  
  

 

Nome do Candidato: ________________________________________________________ 
 
 
 

Nº de Inscrição: _________________ 
 
 
 

________________________________ 
                     Assinatura 

PROVA 1 – BRANCA 

A COR DA CAPA DA SUA PROVA É BRANCA 

MARQUE ESSA COR EM SEU CARTÃO RESPOSTA 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

PORTUGUÊS 

 

Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 4. 
 

FECHADO APÓS SER ATINGIDO POR ÓLEO,  
PARQUE DE ABROLHOS É REABERTO  

 

Suspensão preventiva das visitas entrou em vigor na segunda-feira (4) 
 

01 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
anunciou a reabertura do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia, à 
visitação de turistas a partir de hoje (8). 

Na prática, a suspensão preventiva das visitas entrou em vigor na 
segunda-feira (4), dois dias após fragmentos de óleo que já poluiu praias, 
mangues e outros habitats dos nove estados da Região Nordeste (Alagoas, 
Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 
Sergipe) terem atingido uma pequena área do parque nacional. 

A expectativa do ICMBio era autorizar a entrada de turistas na unidade 
de conservação às vésperas do feriado de 15 de novembro (Proclamação da 
República). 

A reabertura do parque foi antecipada após cinco dias sem que novos 
fragmentos de óleo tenham sido encontrados na região. Em nota divulgada pelo 
ICMBio, o chefe do parque, Fernando Repinaldo Filho, garante que os vestígios 
recolhidos no último sábado não produziram impactos negativos diretos nem à 
fauna, nem à flora de Abrolhos. 

Na terça-feira (5), o instituto afirmou não descartar a hipótese de as 
correntes marítimas voltarem a carregar novos fragmentos do produto para o 
arquipélago, que continua sendo monitorado não só por navios da Marinha e 
equipes do ICMBio, mas também por pesquisadores, ambientalistas, 
pescadores e mergulhadores autônomos. 

Localizado a cerca de 70 quilômetros da cidade litorânea de Caravelas 
(BA), o parque nacional, criado em 1983, é uma das regiões mais ricas em 
biodiversidade marinha do Brasil e do Atlântico Sul, com estruturas de recifes 
únicas. 

Segundo o ICMBio, a região é o principal berçário das baleias jubarte no 
Atlântico Sul e refúgio de espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de 
extinção, além de aves marinhas que aproveitam o fato de as águas ao redor 
do arquipélago serem fartas em peixes e outras espécies marinhas. A pesca é 
fonte de subsistência de milhares de moradores da região. 

[...] 
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Disponível em https://exame.abril.com.br/brasil/fechado-apos-ser-atingido-por-oleo-parque-de-abrolhos-e-
reaberto/ 

Acessado em 11 de novembro de 2019 
Texto adaptado 

 
1 De acordo com o texto, o Parque Nacional Marinho de Abrolhos foi reaberto 

(A) dois dias depois de ser atingido por vazamento de óleo. 
(B) de acordo com a programação feita pelo ICMBio. 
(C) depois de cinco dias sem que se encontrasse óleo na região. 
(D) dois dias após a suspensão preventiva das visitas de turistas. 
  

https://exame.abril.com.br/brasil/fechado-apos-ser-atingido-por-oleo-parque-de-abrolhos-e-reaberto/
https://exame.abril.com.br/brasil/fechado-apos-ser-atingido-por-oleo-parque-de-abrolhos-e-reaberto/
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2 No trecho Localizado a cerca de 70 quilômetros da cidade litorânea de Caravelas (BA), o parque 

nacional, criado em 1983, é uma das regiões mais ricas em biodiversidade marinha do Brasil e do 
Atlântico Sul, com estruturas de recifes únicas (linhas 22 a 25), o termo grifado é sinônimo de 
(A) anômalas. 
(B) atípicas. 
(C) irregulares. 
(D) singulares. 
 

3 Um exemplo de palavra formada por derivação é 

(A) recolhidos (linha 15). 
(B) regiões (linha 23). 
(C) recifes (linha 24). 
(D) refúgio (linha 27). 
 

4 De acordo com a norma, o trecho em que estão destacadas (em negrito) duas formas corretas 

é 
(A) O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou a reabertura 

do Parque Nacional Marinho de Abrolhos, na Bahia, à visitação/a visitação de turistas a 
partir de hoje (8) (linhas 1 a 3). 

(B) Na prática, a suspensão preventiva das visitas entrou em vigor na segunda-feira (4), dois dias 
após fragmentos de óleo/do óleo que já poluiu praias, mangues e outros habitats dos nove 
estados da Região Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e Sergipe) terem atingido uma pequena área do parque nacional (linhas 
4 a 8). 

(C) Em nota divulgada pelo ICMBio, o chefe do parque, Fernando Repinaldo Filho, garante que 
os vestígios recolhidos no último sábado não produziram impactos negativos diretos/direto 
nem à fauna, nem à flora de Abrolhos (linhas 13 a 16). 

(D) Segundo o ICMBio, a região é o principal berçário das baleias jubarte/jubartes no Atlântico 
Sul e refúgio de espécies de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção, além de aves 
marinhas que aproveitam o fato de as águas ao redor do arquipélago serem fartas em peixes 
e outras espécies marinhas (linhas 26 a 29).  

 

ATUALIDADES  

 

5 No dia 12 de novembro de 2019 foi publicada no Diário Oficial da União a Medida provisória nº 904, que 

prevê a extinção, a partir de 2020, do seguro obrigatório DPVAT. Sobre esse seguro, é correto afirmar 
que 
(A) é o seguro que faz a cobertura de casos de morte, invalidez permanente ou despesas com 

assistências médica e suplementares por lesões de menor gravidade causadas por acidentes de 
trânsito em todo o país. 

(B) o pagamento desse seguro era anual, opcional para todos os donos de veículos do país e realizado 
junto com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 

(C) é um imposto que incide sobre a propriedade de veículos, sendo de competência exclusiva 
dos Estados e do Distrito Federal a sua instituição. 

(D) é o seguro feito diretamente pelos proprietários de carros, caminhões, motocicletas e outros 
veículos rodoviários em empresas seguradoras que assumem a proteção financeira contra 
danos físicos ou lesões corporais resultantes de colisões de trânsito. 

 

6 No final de agosto de 2019 foram encontradas manchas de petróleo no litoral brasileiro e logo 

depois ficou evidente que se tratava de um grande vazamento e que este se espalhou 
principalmente na costa nordestina, numa faixa de mais de 2 mil quilômetros. Ainda não se sabe 
exatamente qual a sua origem e tem sido muito questionada a atuação dos órgãos de controle e 
de fiscalização ambiental. Entre os órgãos abaixo, o responsável pela fiscalização, monitoramento 
e controle ambiental no Brasil é o(a) 
(A) NEPOM-PF – Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal. 
(B) SEMAS – Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 
(C) IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 
(D) ISA – Instituto Sócio Ambiental.   
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7 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou recentemente que pela primeira 

vez na história do Brasil a proporção de pessoas pretas ou pardas (que compõem a população 
negra) ultrapassam a metade das matrículas em universidades e faculdades públicas. Esses 
dados fazem parte do informativo, contendo uma análise centrada nas desigualdades sociais por 
cor ou raça do país. Sobre esse tema, e considerando-se o dado citado acerca da nova realidade 
da educação superior pública, é correto afirmar que 
(A) acaba a desigualdade social por cor ou raça no Brasil, com o aumento do acesso de negros à 

educação superior. 
(B) acaba a desigualdade por cor ou raça no ensino superior brasileiro com o aumento do acesso 

de negros à educação superior. 
(C) nunca houve desigualdade social por cor ou raça nas universidades públicas brasileiras. 
(D) a desigualdade social por raça e cor continua existindo no Brasil, apesar do aumento do 

acesso de negros à educação superior. 
 

8 Aconteceu no Brasil, recentemente, o encontro de líderes do BRICS, sigla cunhada no início deste 

século para denominar um grupo de países em desenvolvimento e com grandes potencialidades 
econômicas de expansão. Inicialmente Brasil, Rússia, Índia e China formavam o BRIC, mas em 
2011 houve a adesão de mais um país ao BRIC, alterando o nome do grupo para BRICS. O país 
que passou a compor o então denominado BRICS foi 
(A) Senegal. 
(B) África do Sul. 
(C) Síria. 
(D) Espanha. 
 

REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES  
 

9 De acordo com a Lei Estadual nº 5810/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 

Servidores Públicos Civis, a forma de provimento na qual se dá o retorno à atividade de servidor 
aposentado por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem declarados insubsistentes os 
motivos da aposentadoria, é denominada 
(A) Aproveitamento. 
(B) Readaptação. 
(C) Recondução. 
(D) Reversão. 
 

10 O artigo nº 207 da Constituição Federal estabelece que as universidades gozam de autonomia 

________________, administrativa e de gestão financeira e _______________, e obedecerão ao 
princípio de indissociabilidade entre ensino, ________________ e extensão. 
Os termos que completam corretamente as lacunas do enunciado são, respectivamente, 
(A) didático-científica, patrimonial e pesquisa. 
(B) científico-cultural, intelectual e conhecimento. 
(C) acadêmico-cultural, curricular e ciência. 
(D) didático-acadêmica, autoral e comunicação. 
 

11 A Lei Estadual nº 5810/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 

Públicos Civis, estabelece que a licença para tratamento de saúde superior a _____________ 
dias só poderá ser concedida mediante inspeção realizada por junta médica oficial. 
A informação que completa corretamente a lacuna do enunciado é 
(A) 30 (trinta). 
(B) 45 (quarenta e cinco). 
(C) 60 (sessenta). 
(D) 15 (quinze). 
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12 No que se refere ao pagamento de diárias, com base na Lei Estadual nº 5810/1994, que 

dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis, é correto afirmar que 
(A) a diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida integralmente, mesmo quando 

o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. 
(B) as diárias serão pagas antecipadamente e isentam o servidor da posterior prestação de 

contas. 
(C) não será considerado o local para o qual foi deslocado o funcionário no arbitramento das 

diárias. 
(D) cabe concessão de diárias ao servidor, mesmo quando seu deslocamento constituir exigência 

permanente do cargo. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

13 Considere as seguintes afirmativas sobre conceitos de correio eletrônico e Internet:  
I. Cada caixa de correio eletrônico tem um endereço único, que é dividido em duas partes: a 
primeira parte identifica a caixa de correio de um usuário e a segunda identifica um computador 
em que a caixa de correio reside.    
II. A forma geral de uma URL é protocolo://nome_computador:porta/nome_documento. A primeira 
parte, chamada de protocolo, é um endereço que especifica unicamente um computador na rede.  
III. O ícone do cadeado fechado na barra de endereços do navegador indica que o site atual não 
pode ser adicionado aos favoritos.     
 

            -                                                                            
(A) I – V, II – F, III – F. 
(B) I – F, II – V, III – F. 
(C) I – F, II – F, III – V. 
(D) I – V, II – V, III – V. 
 

14 Considere o gráfico a seguir, gerado no Microsoft Excel 2016, versão português para Windows. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre o gráfico, é correto afirmar que 
(A) não possui linhas de grade. 
(B) janeiro é uma de suas séries. 
(C) educação é uma de suas séries. 
(D) março é um rótulo do eixo Y. 
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15 Para fechar um documento, considerando um teclado no padrão ABNT 2, o usuário do 

Microsoft Word 2016, versão português para Windows, deve pressionar 
(A) Ctrl + H  
(B) Ctrl + W  
(C) Ctrl + Alt + I  
(D) Ctrl + Alt + Z  

 
16 No sistema operacional Windows 10, o atributo que impede que o arquivo seja alterado ou 

excluído de forma acidental é chamado de  
(A) morto. 
(B) codificação. 
(C) compactação. 
(D) somente leitura. 
 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

17 Segundo o cronograma de implantação de novos cursos, disposto no seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2017-2027, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ prevê a 
criação dos seguintes cursos de graduação, a partir de 2020: 
(A) Bacharelado em Educação Física e Bacharelado em Fonoaudiologia. 
(B) Tecnologia em Comércio Exterior e Bacharelado em Relações Internacionais. 
(C) Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em Ciências da Religião. 
(D) Licenciatura em Física e Secretariado Trilíngue. 
 

18 No Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2027, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO 

PARÁ se caracteriza por uma estrutura multicampi composta por cinco campi na capital e quinze 
campi em municípios do interior do Estado. Entre estes últimos, encontra-se o campus de 
(A) Abaetetuba. 
(B) Capanema. 
(C) Redenção. 
(D) Bragança. 
 

19 No conjunto de objetivos, metas e estratégias institucionais descritos no Plano de 

Desenvolvimento Institucional 2017-2027 da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARÁ, encontra-
se, na área de ensino de graduação, o objetivo de 
(A) consolidar o desenvolvimento da ciência e tecnologia. 
(B) implantar no âmbito da universidade a política de acompanhamento dos egressos. 
(C) desenvolver conhecimento com integração social. 
(D) contribuir para o desenvolvimento institucional por meio da autoavaliação. 
 

20 De acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional 2017-2027 da UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DO PARÁ, a Direção de Centro situa-se no nível de 
(A) Gerência Superior. 
(B) Assessoramento Superior. 
(C) Atuação Colegiada Setorial. 
(D) Atuação Programática. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM  

 
21 Por meio do Conselho Federal de Enfermagem, o código de ética dos profissionais de 

enfermagem foi revisado pela resolução 564/2017, com base nos princípios fundamentais, 
imperativos para as condutas destes profissionais. Este código rege, entre outros, a 
caracterização das infrações éticas e disciplinares, assim como a aplicação das respectivas 
penalidades. Diante disso, quando um profissional de enfermagem sofre repreensão, e esta é 
divulgada nas publicações oficiais do sistema do COFEN, Conselho Regional de Enfermagem, e 
em jornais de grande circulação, está diante da seguinte penalidade: 
(A) advertência verbal.  
(B) censura. 
(C) suspensão do exercício profissional. 
(D) cassação do exercício profissional. 
 

22 Dona Sandra, do leito 15, fazia uso de dreno de Jackson Pratt, em razão de cirurgia no 

membro inferior. Porém, no segundo dia de pós-operatório, a paciente começou a queixar-se de 
dor no local e referiu que durante a noite não percebeu drenagem e estava preocupada. O técnico 
de enfermagem que assumiu o plantão pela manhã acalmou a paciente, informando que a 
drenagem continuaria quando ele fizesse o movimento de comprimir o dreno antes de fechar. 
Neste caso, a drenagem não havia ocorrido porque esse tipo de dreno funciona por 
(A) gravidade. 
(B) aspiração. 
(C) pressão positiva. 
(D) sucção. 
 

23 A escolha da posição cirúrgica é um fator preponderante para garantir a segurança do 

paciente e o êxito durante o ato operatório. O posicionamento na mesa cirúrgica depende de 
vários fatores, como tipo de anestésico, dor à movimentação, local da incisão, idade e tamanho do 
paciente. Entre as diversas posições cirúrgicas, aquela que é considerada uma variação da 
posição dorsal e que promove a posição das alças intestinais na parede superior da cavidade 
abdominal é chamada de 
(A) Trendelemburg. 
(B) Supina. 
(C) Rose. 
(D) Prona. 
 

24 O registro de enfermagem é considerado uma das formas mais importantes de comunicação 

em um ambiente hospitalar, já que permite conhecer e acompanhar, por meio do prontuário, a 
história do paciente e as diversas condutas terapêuticas da equipe multiprofissional. É correto 
afirmar que o prontuário e seus registros constituem 
(A) documento de respaldo legal para o paciente visitante, em que devem constar, 

prioritariamente, as informações médicas. 
(B) fonte de coleta de dados, para o ensino, pesquisa, e assistência para pacientes e seus 

familiares. 
(C) fundamentos essenciais para a avaliação da equipe de enfermagem, exclusivamente. 
(D) importante indicador da qualidade e da quantidade da assistência prestada ao paciente. 
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25 São várias as causas das úlceras, que requerem tratamento de alto custo, especialmente as 

úlceras chamadas de vasculogênicas, que são provenientes, em sua grande maioria, de distúrbios 
circulatórios nos membros inferiores. Quanto às características destas lesões é correto afirmar 
que as úlceras 
(A) venosas são mais frequentes e se localizam no terço médio da perna e na região do maléolo 

radial.  
(B) de maior frequência se localizam na região distal dos membros inferiores, [acrescentar na] 

região retromaleolar, no calcâneo e nos dedos dos pés e são chamadas de arteriais ou 
isquêmicas. 

(C) de maior incidência ocorrem em função de traumas e se localizam no terço médio proximal da 
perna, sendo chamadas de estase. 

(D) neuropáticas têm maior incidência nos membros inferiores, preferencialmente nas 
proeminências ósseas, e surgem de forma indiscriminada e com presença de dor intensa. 

 

26 A verificação da pressão arterial é um procedimento feito rotineiramente em pacientes 

internados para tratamento terapêutico. Para aferição deste sinal vital, a técnica exige habilidade e 
conhecimento científico. Quanto à qualidade dos sons de Korotkoff, gerados pelos batimentos 
cardíacos durante a deflação do manguito, é correto afirmar que 
(A) o som de Korotkoff I representa um som baixo, fraco e pouco definido. 
(B) o som de Korotkoff II representa um som forte bem definido e curto. 
(C) o som de Korotkoff III surge mais nítido e intenso, com desaparecimento de sons soprosos. 
(D) o som de Korotkoff IV desaparece por completo, não sendo mais audível. 
 

27 A seleção do local de punção para administração de medicamentos deve ser realizada a partir 

da avaliação das condições do paciente e da escolha do cateter. Vários fatores podem influenciar 
a escolha da punção em membros superiores, porém, a segurança e conforto do paciente devem 
predominar. Quanto às vantagens e desvantagens dos locais de punção venosa periférica é 
correto afirmar que 
(A) as veias do arco dorsal da mão têm como vantagem menor ocorrência de obstrução de 

cateter e ausência de dor durante a punção. 
(B) uma das vantagens da punção do arco dorsal da mão é a facilidade de fixação de cateter e a 

não interferência nas atividades do paciente. 
(C) as veias do antebraço, apesar de calibrosas, têm como desvantagem indicação de terapia 

prolongada.  
(D) a facilidade de visualização e dilatação das veias cefálica e basílica, no antebraço, é uma das 

vantagens deste local de escolha. 
 

28 Durante a internação de um paciente de 32 anos na clínica médica, a equipe de enfermagem 

procedia diariamente aos cuidados assistenciais prescritos. Como havia prescrições de vários 
medicamentos por via endovenosa, a equipe estava preocupada em manter o acesso venoso 
periférico pérvio e prevenir complicações, buscando sempre o conforto do paciente. Para que isso 
ocorra, o ideal é escolher uma veia que suporte a terapia intravenosa por, pelo menos, 
(A) dois dias. 
(B) três dias. 
(C) dezesseis horas. 
(D) vinte e quatro horas. 
 

29 Cardiotônicos são medicamentos que melhoram a eficácia do coração. Porém, seu uso pode 

ocasionar um efeito iatrogênico. O técnico de enfermagem pode evitar esse efeito se, antes da 
administração do fármaco, 
(A) verificar o pulso. 
(B) verificar a temperatura. 
(C) observar a circulação periférica. 
(D) registrar a frequência respiratória. 
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30 O senhor Antônio Ferreira, de 65 anos, fazia tratamento terapêutico em um hospital de 

referência em oncologia gástrica durante sua internação. Após a ressecção de um tumor gástrico, 
passou a receber alimentação por sonda nasogástica. Um dos cuidados de enfermagem voltados 
para a ingestão da dieta prescrita por esta via é 
(A) lavar a sonda antes de iniciar a dieta prescrita e mantê-la aberta por 2 (dois) segundos. 
(B) inserir 60 ml de água destilada para desobstrução da sonda após alimentação. 
(C) aspirar com seringa e observar o conteúdo da última dieta administrada. 
(D) baixar a extremidade da sonda, para eliminar qualquer resíduo da última dieta. 
 

31 Durante a campanha nacional contra a hanseníase, a equipe de trabalho da Estratégia Saúde 

da Família de Caruaru aproveitou para realizar a avaliação dos contatos intradomiciliares dos 
portadores de hanseníase em tratamento na unidade. Assim, na visita domiciliar à casa do Sr. 
Francisco, caso novo, forma multibacilar, 2ª dose de poliquimioterapia (PQT/MB) foram 
constatados três contatos: José, 05 anos (uma cicatriz de BGC), Raquel, 07 anos (nenhuma 
cicatriz de BCG) e Lucas, 10 anos (duas cicatrizes de BCG). Durante a avaliação a equipe 
verificou que somente Raquel apresentava sinais e sintomas de hanseníase. Neste caso, e quanto 
à vacinação com BCG para os contatos, pode-se afirmar que 
(A) todos os contatos, sem restrição, do Sr. José deverão ser vacinados por serem contatos de 

portadores da forma multibacilar. 
(B) José deverá receber uma dose de BCG, para Raquel administrar duas doses, com intervalo 

de 6 meses e para Lucas nenhuma dose.  
(C) José deverá receber uma dose de BCG, Raquel e Lucas não deverão receber a dose de 

BCG.  
(D) em virtude do Sr. Francisco já se encontrar em tratamento com a 2ª dose da 

polioquimioterapia para a forma multibacilar, os contatos não necessitam da imunoprofilaxia 
com a vacina BCG.  

 

32 Compareceu à consulta de enfermagem na Unidade Municipal de Saúde o Sr. José, de 64 

anos, queixando-se de mal-estar geral, perda de peso e sede excessiva. Após avaliação e 
exames laboratoriais, foi confirmado o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. De acordo o 
Ministério da Saúde, a causa desse tipo de diabetes está diretamente relacionada à/ao(s) 
(A) triglicerídeos elevados e hipertensão. 
(B) colesterol elevado e dieta hiperssódica. 
(C) produção elevada de carboidratos pelo metabolismo. 
(D) depressão em pessoas idosas em situação de vulnerabilidade. 
 

33 D. Gláucia, de 72 anos, compareceu à Unidade Municipal de Saúde queixando-se de mal-estar 

geral, dor na nuca e visão embaçada. Foi atendida pela enfermeira do programa Hiperdia, que, 
após realizar a anamnese, solicitou que a técnica de enfermagem aferisse a pressão arterial da 
paciente usando as condições padronizadas pelo Ministério da Saúde. Assim, a técnica de 
enfermagem deverá 
(A) registrar valores com intervalos de 4 mmHg, podendo ser considerado arredondamentos 

apenas para os valores da pressão sistólica. 
(B) na primeira vez, medir a pressão nos dois braços; se discrepantes, considerar o valor mais 

alto. 
(C) observar se a câmara inflável cobre pelo menos um terço da circunferência do braço do 

usuário. 
(D) considerar que a pressão diastólica corresponde ao valor em que começarem a ser ouvidos 

os ruídos de Korotkoff. 
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34 Na escala de distribuição de leitos para prestar os cuidados diários de enfermagem aos 

pacientes internados, uma técnica de enfermagem do hospital de referência materno-infantil ficou 
responsável pelo leito de Maria Helena, de 6 anos, que estava acompanhada de sua genitora e 
recebeu diagnóstico de doença renal aguda. Na prescrição do dia, constavam duas medicações: 
um antibiótico e um anti-inflamatório, ambos a serem administrados por via oral. A mãe da criança 
pediu à técnica que deixasse os medicamentos na mesinha de cabeceira do quarto, pois ela 
mesma os administraria para não haver resistência por parte da criança, com que a técnica 
concordou. Conforme a Resolução COFEN nº 564/2017, que trata do Código de Ética dos 
profissionais de enfermagem, sobre a atitude da técnica de enfermagem, é correto afirmar o 
seguinte: 
(A) infringiu o Código de Ética, pois delegou atribuições dos profissionais de enfermagem para a 

responsável pelo paciente. 
(B) no caso de criança e em se tratando de medicação oral, o Código de Ética permite que o 

responsável e/ou acompanhante administre a medicação. 
(C) a responsável pela criança somente poderia administrar a medicação com autorização por 

escrito do enfermeiro responsável pela clínica. 
(D) a técnica está respaldada pelo Código de Ética, que prevê, no caso de crianças, o apoio 

terapêutico para o autocuidado nos casos da atenção hospitalar. 
 

35 Após a identificação de casos novos de tuberculose na Unidade de Saúde Marta Veiga, a 

enfermeira responsável pelo programa, preocupada em obedecer às recomendações do Ministério 
da Saúde, reuniu-se com os técnicos de enfermagem e esclareceu que, dentre as principais 
medidas de prevenção e controle dessa doença, encontra(m)-se a(o) 
(A) encaminhamento imediato dos pacientes que apresentam efeitos adversos graves e 

comorbidade  às unidades de referências terciárias para tratamento. 
(B) encaminhamento do paciente após a identificação e diagnóstico da tuberculose resistente 

para tratamento em unidades de referências secundárias. 
(C) início imediato e monitoramento do tratamento de todos os casos especiais da tuberculose na 

própria unidade de atenção primária. 
(D) identificação precoce de casos suspeitos e tratamento adequado dos casos confirmados. 
 

36 Os moradores da travessa dos Caripunas, no bairro do Jurunas, em Belém, estão sofrendo 

com uma infestação de caramujos. Há morador que encontrou cerca de 30 moluscos em um só 
dia. O animal é transmissor da esquistossomose (https://g1.globo.com/pa/para/noticia, 
11/02/2018). No ciclo de transmissão dessa doença, os caramujos são considerados hospedeiros 
intermediários e transmitem a doença eliminando na água as larvas denominadas de 
(A) S. mansoni. 
(B) cercarias. 
(C) miracídio 
(D) esquistossomulos. 

 
37 O gestor da Unidade de Saúde de Lagoas acessou o painel de indicadores de sífilis da região 

Norte, do ano de 2019, e observou que os casos de sífilis adquirida até 30/06/2019 eram 4.860 
(MS/SVS/DCCI) e que, apesar da redução de casos comparada ao ano de 2018, ainda havia a 
necessidade de se adotar estratégias de prevenção para que fosse alcançada a meta de redução 
de casos proposta pelo Ministério da Saúde. Constituem medidas de prevenção e controle dessa 
doença: 
(A) realizar abordagem centrada na transmissão, tratamento e cura. 
(B) disponibilizar a vacinação para hepatite A e hepatite B, apenas para as pessoas portadoras 

desses vírus. 
(C) oferecer testagem (especialmente teste rápido) para HIV, sífilis e hepatites B e C. 
(D) orientar para que a pessoa prossiga com o tratamento até o desaparecimento total dos sinais 

e sintomas. 
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38 Uma criança de 4 meses de idade, acompanhada de sua genitora e em bom estado de saúde, 

compareceu ao setor de vacinação de uma unidade básica de saúde. A técnica de enfermagem 
avaliou a caderneta da criança, que estava em dia com as vacinas, precisando receber somente 
as vacinas/doses recomendadas para sua idade, quais sejam: 
(A) Penta (previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo 

Haemophilus influenzae B) – 2ª dose; Vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) (previne 
a poliomielite) – 2ª dose; Pneumocócica 10 Valente  (conjugada) (previne pneumonia, otite, 
meningite e outras doenças causadas pelo Pneumococo) – 2ª dose e Rotavírus humano 
(previne diarreia por rotavírus) – 2ª dose. 

(B) DTP (Previne a difteria, tétano e coqueluche) – 2º reforço; Vacina Poliomielite 1 e 3 
(atenuada) (VOP) – (previne poliomielite) - 2º reforço e Varicela atenuada (previne 
varicela/catapora) – uma dose. 

(C) Penta (previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo 
Haemophilus influenzae B) – 3ª dose; Vacina Poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) - (VIP) - (previne 
poliomielite) – 3ª dose. 

(D) Tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola) – 1ª dose; Pneumocócica 10 Valente 
(conjugada) - (previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo 
Pneumococo) – Reforço e Meningocócica C (conjugada) (previne doença invasiva causada 
pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C) – Reforço. 

 

39 A cada ano, mais de 56 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo do útero na 

América Latina e no Caribe e mais de 28 mil perdem a vida por conta dessa doença (OMS, 2018). 
De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação contra o papilomavírus humano (HPV) é a 
medida de prevenção mais eficaz para evitar essa doença, sendo indicada para meninas de 
(A) 8 a 12 anos e meninos de 9 a 14 anos. 
(B) 10 a 12 anos e meninos de 12 a 15 anos.  
(C) 11 a 15 anos e meninos de 10 a 12 anos. 
(D) 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. 
 

40 A cólera é uma doença infecciosa intestinal aguda causada pela enterotoxina do Vibrio 

cholerae O1 ou O139 com maior incidência nos períodos mais secos do ano e sua transmissão é 
favorecida principalmente pelas condições inadequadas de saneamento básico. Com relação à 
vigilância epidemiológica dessa doença em áreas sem evidência de circulação do V. cholerae O1 
ou O139 toxigênico, é/são considerado(s) caso(s) suspeito(s): 
(A) menores de 5 anos de idade que apresentem diarreia aquosa aguda e história de contato com 

caso de cólera num prazo de 5 dias. 
(B) qualquer indivíduo com no mínimo 3 anos de idade que apresente diarreia aquosa aguda, 

desde que não haja definição de diagnóstico para outra doença. 
(C) qualquer indivíduo, independentemente de faixa etária, proveniente de áreas com ocorrência 

de casos de cólera, que apresente diarreia aquosa aguda até o 10º dia de sua chegada. 
(D) paciente adulto procedente de área de circulação de V. cholerae O1 ou O139 toxigênico 

portador de exames laboratoriais com um resultado negativo e outro resultado positivo. 
 

 
 
 
 

 
 


