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Considerando os cuidados específicos durante a 
cesariana em gestantes portadoras do virus HIV/AIDS, 
podemos afirmar que:

[- A cesárea eletiva deve ser realizada a partir da 38â 
semana de gestação, 

il- Proceder ao parto empelicado.
III- Realizar a completa hemostasía após realizar a 

histerotomia.
IV- Confirmar a idade gestacionai.
V- Evitar antibiótico profilático.

(A) As assertivas I, II e V são verdadeiras; lll e IV são 
falsas.

(B) As assertivas lll e V são verdadeiras; I, II e IV são 
falsas.

(C) Todas as assertivas são verdadeiras.
(D) As assertivas I, II e IV são verdadeiras; lll e V são 

falsas.
(E) Todas as assertivas são falsas.

QUESTÃO 2

Nas medidas relacionadas à prevenção de infecção de 
cateteres periféricos NÃO é recomendado;

(A) Uso de preparação alcoólica para as mãos (60% a 
80%).

(B) Escolha de cateteres de menor calibre.
(C) Uso da metodologia de visualização para instalação 

de cateteres.
(D) Limitar ao máximo de 4 as tentativas para punção 

periférica.
(E) Avaliar o sítio de inserção a cada 48 horas.

QUESTÃO 3

Assinale a opção em que a mulher Fator Rh negativo deve 
realizar a prevenção, da sensibilização pelo Fator Rh, 
administrando a imunoglobulina anti-D.

(A) Após o parto de mulheres com coombs direto positivo 
e recém-nascido Rh negativo.

(B) Após procedimentos invasivos em mulheres 
gestantes: aminiocentese e cordocentese.

(C) Após procedimentos invasivos: ultrasonografia do 
terceiro trimestre e pesquisa de estreptococos do 
grupo B.

(D) Após o parto de mulheres com coombs indireto 
positivo e recém- nascido Rh negativo.

(E) Antes do parto de gestantes com coombs direto 
positivo e pai Rh positivo.

QUESTÃO 1

Assinale a opção que corresponde aos principais efeitos
adversos da quetiapina, medicação utilizada no tratamento
da esquizofrenia.

(A) Congestão nasal/ diminuição do volume ejaculatório/ 
taquicardia.

(B) Taquicardia/ ganho de peso/ agitação.
(C) Agranulocitose/ taquicardia/ risco atto para convutsão.
(D) Constipação/ hipotensão postural/ perda de peso.
(E) Hipertensão/ perda acentuada de peso/ sedação.

QUESTÃO 5

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, é dever do profissional:

(A) revelar sobre o fato sigiloso somente quando o fato já 
for de conhecimento público.

(B) manter segredo sobre fato sigiloso, exceto se obtiver 
o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de 
seu representante legal.

(C) não revelar sobre o fato sigiloso mesmo quando 
necessário á prestação da assistência.

(D) revelar sobre o fato sigiloso se intimado como 
testemunha a comparecer perante a autoridade.

(E) revelar sobre o fato sigiloso somente em caso de 
falecimento da pessoa envolvida.

QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

No tratamento das gestantes com sífilis, após a primeira 
dose de penicilina, a paciente pode apresentar 
exacerbação das lesões cutâneas com eritema, dor ou 
prurido, as quais regridem espontaneamente após doze a 
vinte e quatro horas, sem a necessidade da 
descontinuidade do tratamento. Assinale a opção que 
corresponde a esta manifestação clínica.

(A) Síndrome de Lyell.
(B) Síndrome de Stevens-Johnson.
(C) Reação treponêmica.
(D) Reação de Jarisch-Herxheimer.
(E) Síndrome do homem vermelho.

QUESTÃO 7

As alterações respiratórias no recém-nascido são a 
principal causa de internação no período neonatal e sua 
incidência e gravidade estão relacionados EXCETO:

(A) idade gestacionai.
(B) infecção materna.
(C) sofrimento fetal agudo.
(D) uso de corticoides antenatal.
(E) imaturidade dos vasos da matriz germinal.
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O eletrocardiógrafo é um galvanômetro que amplia, filtra e 
registra a atividade elétrica do coração em um papei 
milimetrado especialmente determinado para este fim. 
Com relação ao eletrocardiograma, assinale a alternativa 
correta.

(A) O papel para registro do eletrocardiograma é 
quadriculado, com distância de um milímetro entre 
cada linha horizontal e vertical. O eixo horizontal 
mede a amplitude e o eixo vertical mede o tempo.

(B) O traçado do eletrocardiograma se dá na forma de 
ondas que possuem características próprias, como 
duração, amplitude e configuração.

(C) O registro do eletrocardiograma é a soma do 
potencial elétrico captado por eletrodos posicionados 
sobre a superfície corpórea do indivíduo.

(D) Os dipolos de despolarização ou repolarização 
podem ser representados como vetores que terão 
características com potencial para conduntância, 
potencial elétrico e potencial de vetores.

(E) Quanto à voltagem dos traçados eletrocardiográficos, 
cada linha horizontal corresponde a 0,5 mV sendo 
possível determinar a duração do evento registrado.

QUESTÃO 9

A punção venosa periférica consiste em instalar cateter 
em trajeto venoso periférico para manutenção de uma via 
de acesso para infusão de soluções ou administração de 
medicamentos. A avaliação de flebite e infiltração é um 
cuidado de enfermagem importante. Pacientes que 
apresentam no sítio da punção presença de dor, com 
eritema ou edema com endurecimento e cordão fibroso 
palpável pode ter sua flebite classificada como:

(A) grau 0
(B) grau 1
(C) grau 2
(D) grau 3
(E) grau 4

QUESTÃO 10

As penalidades a serem impostas pelo Sistema COFEN/ 
Conselhos Regionais de Enfermagem são: advertência 
vejbal, multa, censura, suspensão do exercício 
profissional e cassação do direito ao exercício profissional. 
É considerada circunstância atenuante:

(A) aproveítar-se da fragilidade da vítima.
(B) realizar atos sob emprego real de força física.
(C) cometer a infração com abuso de autoridade.
(D) ter maus antecedentes profissionais.
(E) cometer infração dolosamente.

QUESTÃO 8

Os frascos de vacina com prazo de validade expirado são 
classificados como resíduos de saúde do grupo:

(A) A1
(B) A2
(C) A3
(D) A4
(E) A5

QUESTÃO 12

A síndrome de Guillain-Barré refere-se a desmielinização 
inflamatória autoimune (celular e hormonal). Assinale a 
opção que corresponde às manifestações clínicas 
clássicas desta doença.

(A) Arreflexia e fraqueza ascendente.
(B) Alteração cognitiva e do nível de consciência.
(C) Hiperplexia e parestesias das mãos e pés.
(D) Hiporeflexia e fraqueza descendente.
(E) Cegueira e hiperflexia. >.

QUESTÃO 13

Segundo a Organização Mundial de Saúde, o programa 
Cirurgia Segura Salva Vidas preconiza uma lista de 
verificação denominada checklist para cirurgia segura. 
Assinale a alternativa que inclui o procedimento a ser 
realizado pela equipe cirúrgica na etapa chamada de TIME 
OUT.

(A) O coordenador da equipe checa verbalmente com a 
equipe de anestesia se o paciente tem risco de perda 
sanguínea.

(B) A enfermagem revisa se o antibiótico profilático foi 
administrado nos últimos 60 minutos.

(C) A equipe conclui a verificação do carro de anestesia e 
de medicamentos.

(D) O cirurgião realiza a demarcação do local da cirurgia.
(E) O coordenador da equipe checa verbalmente com a 

equipe de anestesia se o paciente tem dificuldade de 
obtenção de vias aéreas.

QUESTÃO 11
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QUESTÃO 14 QUESTÃO 1 6

A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução 
crônica, causada pelo Treponema paliidum.Sobre essa 
doença, avalie as afirmações abaixo:

I- A transmissão pode ser sexual e vertical.
II- É classificada em sífilis primária, secundária e 

terciária.
III- A penicilina G benzatina é o medicamento de escolha 

para o tratamento, sendo administrada sempre em 
três doses.

IV- O diagnóstico pode ser feito por testes treponêmicos, 
sendo Venereal Disease Research Laboratory 
(VDRL) teste em cartão da reagina plasmática rápida 
(RPR-CT) os mais utilizados.

V- As lesões da sífilis primária e secundária são 
altamente infecciosas.

As alternativas corretas são:

(A) l-ll-III
(B) l-lll-IV
(C) l-ll-IV
(D) ll-lll-V
(E) l-ll-V

QUESTÃO 15

A administração de nutrição parenteral tem como objetivo 
proporcionar suporte energético e nutricional visando 
manter as funções orgânicas e preservar a estrutura 
corpórea em pacientes cuja via digestória esteja 
comprometida ou não seja suficiente para suprir suas 
necessidades. Identifique como verdadeira (V) ou falsa (F) 
as seguintes afirmativas:

( ) A responsabilidade da administração da terapia de 
nutrição parenteral é do enfermeiro, inclusive a 
manipulação do cateter, quando necessário.

( ) A temperatura ambiente, as bolsas de nutrição 
parenteral tem validade de 72 horas.

( ) A nutrição parenteral deve ser infundida, em via 
exclusiva, quando instalada em cateter de duplo 
lúmen. Caso seja por tripla via, deve-se utilizar a via 
proximal.

( ) Medicamentos como anfoterecina, ampicilina, 
carbenicilina e gentamicina são incompatíveis com a 
solução de nutrição parenteral.

(A) V-F-V-F
(B) F-V-F-F
(C) F-F-V-V
(D) V-F-F-V
(E) F-V-F-V

As vacinas com vírus vivos atenuados são contraindicadas 
na gestação. Assinale a vacina de vírus vivo atenuado 
onde a imunização poderá ser indicada para gestantes 
com risco de exposição ao vírus, considerando o risco- 
benefício.

(A) Vacina infiuenza/H1 N1.
(B) Vacina da febre Amarela.
(C) Vacina da hepatite B.
(D) Vacina da hepatite A.
(E) Vacina meningocócica.

QUESTÃO 17

A principal via de transmisão da hepatite B é a sexual, 
seguida da vertical.Quais os marcadores devem ser 
solicitados na suspeita de infecção pelo vírus da hepatite 
B?

(A) Antí-HBc total e HbeAg.
(B) Anti- HBc igG e HBsAg.
(C) HBeAg e Anti-Hbe.
(D) Anti-HBc IgG E Anti-Hbe.
(E) HBsAg e Anti-HBc Total.

QUESTÃO 18

A Sobrecarga ventricular é a situação na qual mais 
comumente ocorre o aumento da amplitude do QRS.Em 
que situação o QRS pode estar aumentado em indivíduos 
normais?

(A) Estenose aórtica.
(B) Insuficiência mitral.
(C) Persistência do canal atrial.
(D) Vagotomia.
(E) Hipertensão arterial.

QUESTÃO 19

Para realização de sondagem vesical de demora em
mulheres adultas é necessário que:

(A) o cateter escolhido tenha calibre entre 6 e 8.
(B) a paciente seja posicionada na posição de Sims, para 

melhor visualizar o meato urinário.
(C) a assepsia do local seja realizada com solução tópica, 

aquosa e degermante.
(D) a sonda seja fixada na face interna da coxa.
(E) a assepsia seja realizada iniciando-se nos grandes 

lábios, pequenos lábios, orifício vaginal e por fim 
meato urinário.

Prova: Amarela C-EENF/2019
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No Brasil, os fármacos Rífampicina ( RJ, Isoniazida (H ), 
Pirazinamida (Z ) e Etambutol (E) são utilizados para o 
tratamento da tuberculose (TB). Qual o esquema básico 
para tratamento da TB meningoencefálica e osteoarticular 
em adultos e adolescentes maior ou igual a 10 anos de 
idade?

(A) 2RHZ/2RH.
(B) 2RHZ/10 RH.
(C) 2RMZ/4RH.
(D) 2RMZE/10RH.
(E) 2RMZE/4RH.

QUESTÃO 21

A imunidade inespecífica se opõe à colonização, a 
penetração, a multiplicação e a persistência do agente 
infeccioso no organismo. Seus principais componentes 
sã o , EXCETO:

(A) fagocitose.
(B) barrreiras físicas.
(C) fatores sé ricos e teciduais.
(D) produção de células de memória.
(E) barreiras fisiológicas.

QUESTÃO 22

Na análise dos gases arteriais durante a acidose 
respiratória, é correto encontrarmos os seguintes achados:

(A) pH baixo, HC03-  normal ou alto, PaC02 alto.
(B) pH alto, HC03 baixo ou normal, PaC02 baixo.
(C) pH alto, 2 HC03 alto , PaC02 normal.
(D) pH baixo, 2 HC03baixo , PaC02 baixo ou normal.
(E) pH baixo, 2HC03 alto, PaC02 baixo ou normal.

QUESTÃO 23

O quadro evolutivo da úlcera de pressão caracterizado por 
perda de derme em espessura parcial, e que apresenta-se 
como úlcera aberta rasa com leito de ferida róseo- 
avermelhado sem esfacelo ou contusão corresponde ao 
estágio

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) inestadiável.

QUESTÃO 20

O vírus Zika é um flavivírus capaz de causar infecção em 
humanos. As anomalias congênitas, associadas à infecção 
pelo vírus Zika, foram observadas logo após a entrada do 
vírus no território nacional. Identifique como verdadeiro (V) 
ou falso (F) as seguintes afirmativas para casais que 
desejam a concepção:

{ ) Aguardar até três meses após sinais/sintomas
relacionados à infecção pelo vírus Zika quando o 
homem foi infectado.

( ) Aguardar até seis meses após sinais/sintomas
relacionados à infecção pelo vírus Zika quando o 
homem foi infectado.

( ) Aguardar até oito semanas após sinais/sintomas
relacionados à infecção pelo vírus Zika quando a 
mulher foi infectada.

( ) Aguardar até seis semanas após sinais/sintomas
relacionados à infecção pelo vírus Zika quando a 
mulher foi infectada.

(A) V-F-F-V
(B) F-F-V-V
(C) F-V-V-F
(D) V-V-F-F
(E) F-V-F-V

QUESTÃO 25

A Extracorporeal Membrane Oxygenation (ECMO), 
idealizada para fornecer aporte cardiopulmonar adequado 
a pacientes com insuficiência cardíaca e ou respiratória 
que não respondem às intervenções terapêuticas 
convencionais. São consideradas contraindicações 
absolutas para qualquer tipo de ECMO; EXCETO:

(A) Doença neurológica irreversível.
(B) Avançada doença Hepática.
(C) Peso corpóreo> 100kg.
(D) Parada cardiorrespiratória maior que 60 minutos (não 

assistida).
(E) AIDS com doença maligna secundária.

QUESTÃO 26

Entre as medidas de segurança que devem ser adotadas 
pelos serviços de vacinação que utilizam refrigeradores 
domésticos estão:

(A) utilizar preferencialmente refrigeradores tipo frigobar.
(B) utilizar o termômetro digital de cabo extensor com o 

sensor posicionado no ponto posterior da câmara 
interna.

(C) manter a temperatura ideal do refrigerador em +5 
graus C.

(D) utilizar bobinas reutilizáveis para auxílio da 
manutenção da temperatura da câmara interna.

(E) acondicionar os imunobiológicos sempre na primeira 
prateleira.

QUESTÃO 24

Prova: Amarela
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Reação transfusional é toda consequência ou efeito 
desfavorável de uma transfusão de sangue ou 
hemocomponente. Assinale a reação transfusional que se 
evidencia por uma sfndrome de angustia respiratória que 
ocorre dentro de quatro horas após a transfusão e se 
caracteriza por dispnéia e hipóxia secundária a edema 
pulmonar não cardiogênico.

(A) Sobrecarga circulatória.
(B) TRALI.
(C) Reação febril não hemolítica.
(D) Reação hemolítica aguda.
(E) Reação alérgica.

QUESTÃO 28

Alguns fatores, situações e condições podem ser 
indicadas como possíveis de contraindicações sérias à 
administração de todo imunobiológico e devem ser 
objetivo de avaliação. Assinale a opção que corresponde à 
situação onde a administração de imunobiológicos deve 
ser adiada.

(A) Ocorrência de efeito adverso em dose anterior de 
uma vacina, a exemplo de uma reação local {dor e 
vermelhidão no local da aplicação).

(B) Diagnósticos clínicos prévios de doenças, tais como 
tuberculose, coqueluche, tétano, difteria, poliomielite, 
sarampo, rubéola e caxumba.

(C) Contato domiciliar de gestante uma vez que os 
vacinados transmitem o vírus do sarampo, caxumba e 
rubéola.

(D) Histórico de alergia não especificada, individual ou 
familiar, com ocorrência de evento adverso (exemplo: 
convulsão).

(E) Usuário que necessite receber imunoglobulina, 
sangue ou hemoderivados não devem ser vacinados 
com vacinas que contenham agentes vivos atenuados 
nas quatro semanas que antecederem e até 
cinquenta dias após o uso destes produtos.

QUESTÃO 29

De acordo com a classificação Internacional de Segurança 
do Paciente, criada pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), pode-se descrever o termo Incidente como um 
evento ou circunstância que poderia ter resultado ou 
resultou em dano desnecessário a pessoa. Assinale a 
opção correta de como se classificam os Incidentes.

(A) Incidente com dano; incidente comprovado, Atear 
miss.

(B) Incidente sem dano; evento adverso; erro confirmado.
(C) Near Miss, Incidente sem dano; incidente com dano.
(D) Near Miss, quase erro, acidente confirmado.
(E) Acidente com dano; incidente com dano; incidente 

sem dano.

QUESTÃO 27

A enoxaparina é uma medicação que deve ser 
administrada por via subcutânea. Assinale a opção correta 
relacionada a este fármaco.

(A) A enoxaparina é apresentada em seringas, prontas 
para uso (a seringa tem uma bolha de ar que não 
deve ser retirada antes da administração).

(B) O fabricante recomenda a aplicação na região 
abdominal (para que haja absorção mais rápida do 
medicamento). Não se deve alternar o lado e local de 
aplicação na região abdominal.

(C) A enoxaparina é apresentada em seringas, prontas 
para uso (a seringa tem uma bolha de ar que deve 
ser retirada antes da administração).

(D) O fabricante não recomenda a aplicação na região 
abdominal (dificulta a absorção mais rápida do 
medicamento). Deve-se alternar os locais de 
aplicação.

(E) A enoxaparina é um fármaco do grupo dos 
anticoagulantes com alto peso molecular encontrada 
em frascos multidoses.

QUESTÃO 31

A hipertensão portal é caracterizada pelo aumento 
patológico do gradiente de pressão venosa hepática. De 
acordo com a etiologia, qual a causa pode ser classificada 
como pré- hepática?

(A) Trombose de veia Porta.
(B) Cirrose alcoólica.
(C) Fibrose hepática congênica.
(D) Hepatites virais crônicas.
(E) Síndrome de Budd-chiavi.

QUESTÃO 32

Assinale a opção que corresponde a um critério para 
antecipação do parto segundo as condições maternas na 
pré-eclâmpsia grave longe do termo.

(A) Contagem de plaquetas menor que 150.000/mm3.
(B) Diminuição progressiva da creatinina sérica.
(C) Pressão Arterial maior ou igual 150/100 apesar de 

doses máximas de anti-hipertensivos.
(D) Oligohidrâmnio.
(E) Cefaleia ou distúrbios visuais persistentes.

QUESTÃO 30

Prova: Amarela
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QUESTÃO 33 QUESTÃO 37

O volume da vacina hepatite B (recombinante)
normalmente a ser administrado é de 0,5 ml até o s ________
anos de idade e, após, 1ml.

(A) 2
(B) 5
(C) 6
(D) 12
(E) 19

QUESTÃO 34

A vacinação simultânea consiste na administração de 
duas ou mais vacinas no mesmo momento em diferentes 
regiões anatômicas e vias de administração. De um modo 
geral, as vacinas constantes nos calendários de vacinação 
podem ser administradas simultaneamente sem que 
ocorra interferência na resposta imunológica. Assinale a 
opção em que NÃO pode ocorrer a administração 
simultânea.

(A) Difteria e Tétano.
(B) BCG e Hepatite B.
(C) Hepatite A e Hepatite B.
(D) Tríplice Viral e Hepatite B.
(E) Febre Amarela e Tríplice Virai.

QUESTÃO 35

A Hanseníase é uma doença crônica granulomatosa, 
proveniente de infecção causada pelo Mycobacterium 
leprae. Os esquemas terapêuticos utilizados para 
multibacilar podem apresentar efeitos adversos das 
drogas. Os efeitos cutâneos podem acontecer no uso da 
maioria das drogas utilizadas. Assinale a opção correta da 
droga que pode causar a síndrome de Stevens-Johnson, 
dermatite esfoliativa ou eritrodermia.

(A) Rifampicina.
(B) Clofazimina.
(C) Dapsona.
(D) Talidomida.
(E) Etambutol.

QUESTÃO 36

As complicações mais comuns da administração de 
nutrição parenteral são:

(A) hipercapnia e hiperglicemia.
(B) hipoglicemia e retardo do esvaziamento gástrico.
(C) embolia e desidratação.
(D) hiperglicemia e pneumotórax.
(E) sepse e hipocalemia.

De acordo com a NR32 o empregador deve assegurar que 
os trabalhadores sejam informados das vantagens e dos 
efeitos colaterais, assim como dos riscos a que estão 
expostos por falta ou recusa de vacinação. A todo 
trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido 
gratuitamente, programa de imunização ativa contra:

(A) tétano, diftéria, sarampo, gripe e tuberculose.
(B) tétano, diftéria, hepatite B e os estabelecidos no 

PCMSO.
(C) tuberculose, gripe, hepatite B e Tétano.
(D) tétano, febre amarela, hepatite B, e os estabelecidos 

no PCMSO.
(E) hepatite B.rubéola, sarampo e os estabelecidos no 

PCMSO.

QUESTÃO 38

O uso da ventilação mecânica não invasiva tem 
demonstrado redução na incidência de pneumonia quando 
comparada com a ventilação mecânica invasiva. Assinale 
a opção que corresponde a uma contra indicação absoluta 
da ventilação mecânica não invasiva.

(A) Trauma ou deformidade facial.
(B) Alto risco de aspiração.
(C) Necessidade de intubação de emergência.
(D) Obstrução das vias aéreas superiores.
(E) Anastomose de esôfago recente.

QUESTÃO 39

A anemia falciforme é uma anemia hemolítica grave, que 
resulta da herança do gene da hemoglobina falciforme 
(Hbs), que produz uma molécula de hemoglobina 
defeituosa. Assinale a opção que corresponde a uma 
complicação potencial desta doença.

(A) Linfadenopatia.
(B) Hiponatremia.
(C) Priapismo.
(D) Atelectasia.
(E) Esplenomegalia.

QUESTÃO 40

Na iminência do trabalho de parto prematuro,o agente 
tocolítico de primeira escolha é o(a):

(A) atosibano.
(B) ritodrina.
(C) nifedipina.
(D) terbutalina.
(E) indometacina.

Prova: Amarela
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De acordo com a RDC ANVISA N° 306/04 e Resolução 
CONAMA N° 358, os resíduos de serviços de saúde são 
classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E. Assinale a 
opção abaixo na qual as bolsas transfusionais com 
resíduo inferior a 10 ml estão incluídas.

(A) Grupo A.
(B) Grupo B.
(C) Grupo C.
(D) Grupo D.
(E) Grupo E.

QUESTÃO 42

A tuberculose na criança apresenta especificidades que 
devem ser consideradas durante sua investigação 
diagnostica. Assinale a opção que caracteriza a Tríade 
Clássica que deve ser observada na suspeita de 
tuberculose pulmonar na criança maior de 10 anos de 
idade.

(A) Febre de origem indeterminada; ganho de peso; 
anidrose.

(B) Tosse seca; febre alta; aumento do apetite.
(C) Eritema nodoso; anidrose; ausência de ruído 

adventício.
(D) Redução do apetite, perda de peso; tosse crônica.
(E) Presença de expectoração; anidrose; febre diurna.

QUESTÃO 43

O intervalo QT aumenta com o avanço da idade e durante 
o sono. É normalmente melhor mensurado em V2 e V3 e 
deve ser corrigido pela frequência (QTC ou QT corrigido). 
Qual o significado eletrofisiológico deste intervalo?

(A) Repolarização atrial.
(B) Tempo de condução atráves do nó AV.
(C) Duração total da sístole elétrica ventricular.
(D) Repolarização ventricular.
(E) Ativação dos átrios.

QUESTÃO 44

De acordo com Kurgant (2010), no gerenciamento de 
recursos materiais, a especificação é realizada em qual 
momento do fluxo das principais atividades do 
gerenciamento da cadeia logística?

(A) Compra.
(B) Armazenamento.
(C) Programação.
(D) Recepção.
(E) Distribuição e controle.

QUESTÃO 41

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem -Resolução COFEN 0564/2017 - é dever do
profissional:

(A) anunciar a prestação de serviços para os quais tenha 
habilidade e competência.

(B) realizar e participar de atividades de ensino, pesquisa 
e extensão, respeitando a legislação vigente.

(C) permitir que seu nome conste no quadro de pessoal 
de qualquer instituição ou estabelecimento 
congênere, quando, nestas, não exercer funções de 
enfermagem estabelecidas na legislação.

(D) incentivar e apoiar a participação dos profissionais de 
enfermagem no desempenho de atividades em 
organizações da categoria.

(E) aplicar o processo de enfermagem como instrumento 
metodológico para planejar, implementar, avaliar e 
documentar o cuidado à pessoa, família e 
coletividade.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

Relacione a doença infecciosa (primeira coluna) com seu 
agente etiológico (segunda coluna) e assinale a alternativa 
correta.

I- Coqueluche.
II- Oxiuríase.
III- Linfogranuloma venereo.
IV- Ancilostomiase.
V- Cancroide.

( ) Bordetella pertussis.
( ) Haemophilus ducreyi.
( ) Necator americanus.
( ) Enterobius vermicularis.
( ) Chlamydia inguinale.

(A) I-ll-lll-IV-V
(B) l-lll-II-V-IV
(C) l-V-IV-li-lll
(D) ll-lll-IV-l-V
(E) ll-IV-III-l-ll

QUESTÃO 47

De acordo com a RDC 222/2018, os materiais pérfuro- 
cortantes devem ser descartados em recipientes 
identificados, rígidos, providos com tampa, resistentes à 
punctura, ruptura e vazamento. A qual grupo dos resíduos 
de saúde os materiais perfurocortantes pertencem?

(A) Grupo D.
(B) Grupo E.
(C) Grupo A.
(D) Grupo B.
(E) Grupo C.

Prova: Amarela
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A síndrome de korsakoff é um distúrbio caracterizado 
pelos seguintes sintomas:

(A) afasia e apraxia.
(B) agnosia e disartria.
(C) delírios e psicose.
(D) afasia e dormência.
(E) cefaíeia e hemorragia.

QUESTÃO 49

Uma boa amostra para realização do bacteriológico para 
diagnóstico de tuberculose é a que provém da árvore 
brônquica, obtida após esforço de tosse. O volume ideal é 
de:

(A) 3a  8 ml
(B) 5 a 10 ml
(C) Até 5 ml
(D) 3 a 5 ml
(E) 2 a 6 ml

QUESTÃO 50

Se um indivíduo considerado como suscetível, relata ter 
realizado três doses da vacina hepatite B há 6 meses, o 
resultado da sorologia para hepatite B apontará como 
positivo(s) o(s) seguinte (s) anticorpo(s)/ antígeno(s):

(A) apenas HbsAg.E.
(B) HBs-Ag E AntiHBc total.
(O) Apenas anti-Hbs.
(D) Anti-HBe e HbsAg.
(E) HBs-Ag E AntiHBc IGM.

QUESTÃO 48

Prova: Amarela
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 3 (três) horas, incluindo o tempo necessário á marcação das respostas na folha de respostas, e não será
prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo SupervisoríFiscal, para se

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal designado pela MB;
- fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até
onde foi solucionada;

5 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha de respostas;
6 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
7 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
8 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 90 minutos.
9 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxílio para a execução de qualquer prova;
b) utilizar-se de qualquer material não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução das provas;
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim;
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da prova após o horário previsto para o fechamento dos portões.

10 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:
a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado;
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse, dobre ou rasgue a folha de respostas 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o inicio da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

11 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo;

Diretoria de Ensino  da Marinha

Nome?

Assinai
ROBERTO S ILVA
Roberto S ilva

* Não m aura ftrntn folha»
* Nflo rab isque  n a a é ro a s  be rcopoetao*
* Fuçn rrarcsM cólldcJtj nos circulou,
* Nâo usa eanatas que borram o  papal.
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12 - Não será permitido levar a prova após sua realização, O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 
prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado. É proibida a utilização de qualquer 
outro tipo de papel para anotação do gabarito.


