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CONCURSO PÚBLICO 

HORIZONTINA/RS  
 

Enfermeiro 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a substituição 
ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Matemática 
Informática 
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
20 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de respostas 
as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as correspondentes à 
sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até três horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas. 
O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, para 
conferência com o gabarito oficial. 

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da legislação 
com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
 

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

Estudo afirma que bebês são altruístas 
 

 Um estudo publicado apontou que bebês parecem ser 
capazes de comportamentos altruístas. A pesquisa envolveu 
quase 100 bebês de 19 meses de idade. 
 Os cientistas montaram um cenário em que o bebê 
tinha _____ disposição algumas frutas. A ideia era verificar 
se ele se disporia a dar comida a um estranho – no caso, um 
dos pesquisadores –, sem ser encorajado. 
 O pesquisador, sentado à frente da criança em uma 
mesa, mostrava a ela um pedaço de fruta. Caso o bebê 
estivesse em um primeiro grupo selecionado para a 
avaliação, o “de controle”, o cientista colocava a comida em 
uma __________ no chão ao alcance da criança e ficava 
parado, esperando a sua ação. Já no outro grupo, o 
pesquisador fingia derrubar a fruta e tentava recuperá-la, 
sem sucesso. 
 A intenção dos cientistas era de que o adulto 
parecesse querer a fruta nesse último caso, enquanto, no 
primeiro, estaria indiferente à comida. A descoberta foi de 
que apenas 4% das crianças no grupo de controle pegava a 
fruta e a devolvia ao pesquisador. No outro, a taxa de bebês 
que devolveu a comida foi de mais de 50%. 
 Na segunda parte do experimento, outras crianças 
foram observadas. Seus pais as levaram até o local da 
pesquisa logo antes de uma refeição ou lanche que seus 
bebês estavam acostumados a fazer – ou seja, quando 
provavelmente estivessem famintos. 
 A diferença entre esse teste e o primeiro é de que, 
neste caso, haveria um, digamos assim, custo para a criança 
que resolvesse devolver a fruta: ela continuaria passando 
fome. Desse modo, os pesquisadores queriam verificar se o 
comportamento de ajudar o próximo seria reproduzido até 
mesmo quando resultasse em uma consequência negativa 
para o bebê. 
 Os resultados foram __________: enquanto nenhuma 
criança do grupo de controle ofereceu a comida de volta ao 
cientista, 37% dos bebês do outro grupo o fizeram. Assim, os 
pesquisadores afirmam ter descoberto raízes do 
comportamento altruísta já no início da infância.  

(Site: Abril - adaptado.) 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) a | bandeija | impressionantes 
b) à | bandeja | imprecionantes 
c) a | bandeja | impressionantes 
d) à | bandeja | impressionantes 
e) a | bandeija | imprecionantes  
 

2) Em conformidade com o texto, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) A maior parte das crianças, do chamado grupo de 

controle, devolveu a fruta ao pesquisador. 
b) A taxa de bebês do outro grupo que devolveu a fruta ao 

pesquisador foi inferior a 50%.  
c) Os pesquisadores investigaram, em uma segunda parte do 

experimento, se os bebês reproduziriam novamente o 
comportamento altruísta, mesmo quando houvesse uma 
consequência negativa para esses bebês. 

d) Os resultados da pesquisa não surpreenderam os 
cientistas, já que esses bebês não reproduziram nenhum 
comportamento de ajuda ao próximo. 

e) Os pesquisadores, durante o experimento, encontraram 
evidências do comportamento altruísta ao final da 
infância. 

 

3) Em “A pesquisa envolveu quase 100 bebês de 19 meses 
de idade.”, a forma verbal sublinhada está empregada no: 
 
a) Presente do indicativo. 
b) Pretérito perfeito do indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
e) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
 

4) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Faltamos ao compromisso, por que foi necessário. 
b) Este é o motivo por que decidimos nos afastar. 
c) Por quê ninguém compareceu ao exame? 
d) Desconhecemos o porque de tanta rebeldia. 
e) Ele foi excluído do grupo porque? 
 

5) Assinalar a alternativa cujo termo sublinhado é um agente 
da passiva: 
 
a) O gado ia tangido pela seca. 
b) A menina corria pela chuva. 
c) Trocou a ganância pelo companheirismo. 
d) O homem feriu o indefeso animal. 
e) Cumprimentaram-se no meio da rua. 
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6) Conforme a gramática normativa, em relação à colocação 
pronominal, analisar os itens abaixo: 
 
I. Me chamaram para participar do sorteio. 
II. Sempre nos disseram a verdade. 
III. Não informaram-te sobre os prazos? 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

7) Na oração “À medida que as horas passavam, ficava mais 
ansioso.”, a expressão sublinhada exprime ideia de: 
 
a) Tempo. 
b) Causa. 
c) Proporção. 
d) Concessão. 
e) Conformidade. 
 

8) Em relação à regência nominal, analisar os itens abaixo: 
 
I. Aquele trabalho foi considerado análogo de escravidão. 
II. A sala ficava contígua à cozinha.  
III. Parecia alheio por todas as coisas. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
e) Todos os itens. 
 

9) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) São Paulo, 29 de outubro, de 2015. 
b) Poucos alunos, realmente estudaram para a prova. 
c) A sentença, minha senhora, era previsível. 
d) Nas férias visitei, Curitiba a capital do Paraná. 
e) Espero, que você se arrependa logo. 
 

10) Em relação à regência verbal, marcar C para as sentenças 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Naquele momento, dependia de aprovação. 
(_) Procederemos a um inquérito. 
(_) Suas atitudes implicaram em problemas.  
 
a) E - C - C. 
b) E - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - E - C. 
e) C - C - E. 

MATEMÁTICA 
 
11) A tabela abaixo apresenta a idade de alguns funcionários 
de certa empresa. Sendo assim, assinalar a alternativa que 
apresenta o valor correspondente à média dessas idades: 
 

Idade Quantidade de funcionários 
20 12 
25 8 
30 14 
35 6 

 

a) 27 
b) 26,75 
c) 26,5 
d) 26 
e) 25 
 

12) Sabendo-se que a razão entre a quantidade de homens e 
de mulheres em certo evento é igual a 5/7, que há mais 
mulheres do que homens nesse evento, e que há um total 
de 360 pessoas nesse evento, ao todo, quantas mulheres há 
nesse evento? 
 
a) 180 
b) 190 
c) 200 
d) 210 
e) 215 
 

 

13) Sabe-se que 3 funcionários de certa fábrica trabalham 5 
horas e produzem um total de 150 unidades de certo 
produto. Sendo assim, mantendo-se o mesmo ritmo de 
trabalho, ao todo, quantas horas são necessárias para que 2 
funcionários produzam 300 unidades desse mesmo 
produto? 
 
a) 15h 
b) 16h 
c) 17h 
d) 18h 
e) 19h 
 

 

14) Durante uma convenção, foram disponibilizados 5 
estandes para a apresentação dos produtos de certas 
empresas. Sabendo-se que 8 empresas se inscreveram para 
fazer essa apresentação, mas que apenas 5 serão escolhidas, 
de quantos modos distintos pode ser feita a escolha das 
empresas que irão se apresentar? 
 
a) 6.720 
b) 120 
c) 56 
d) 52 
e) 200 
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15) Em um grupo de 20 professores, há 12 homens e 8 
mulheres. Sabe-se que, dentre os homens, 6 são professores 
de matemática, 4 de português e 2 de ciências, e dentre as 
mulheres, 5 são professoras de matemática, 2 de português 
e 1 de ciências. Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa 
desse grupo, qual a probabilidade de ele ser um homem ou 
uma professora de ciências? 
 
a) 75% 
b) 70% 
c) 65% 
d) 60% 
e) 50% 
  
  

INFORMÁTICA 
 

Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se na 
versão Português-BR e em sua configuração padrão de 
instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. Dessa 
forma, as teclas de atalho, os menus, os submenus, as 
barras, os ícones e os demais itens que compõem os 
programas abordados nesta prova encontram-se na 
configuração padrão. 
 

16) Em relação às funcionalidades do Word 2010, sobre os 
atalhos de teclado e suas funções, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Ctrl + X. 
(2) Ctrl + E. 
(3) Ctrl + Z. 
 
(_) Utilizado para desfazer a ação anterior. 
(_) Utilizado para recortar o conteúdo selecionado para a 

área de transferência. 
(_) Utilizado para centralizar o texto. 
 
a) 3 - 2 - 1. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 3 - 1. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

17) Sobre as principais funções do Excel 2010, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. A função SE é utilizada para retornar um valor se uma 

condição for verdadeira e outro valor se for falsa. 
II. A função SOMA é utilizada para somar os valores nas 

células. 
III. A função ESCOLHER é utilizada para analisar uma única 

linha ou coluna e localizar um valor, na mesma posição, 
em uma segunda linha ou coluna. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

18) Sobre hardware e software, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Hardware. 
(2) Software. 
 
(_) Antivírus. 
(_) Placa de vídeo. 
(_) Monitor. 
(_) Spyware. 
 
a) 2 - 1 - 1 - 2. 
b) 2 - 1 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 1 - 2. 
d) 2 - 2 - 1 - 1. 
e) 1 - 2 - 2 - 1. 
 

19) Há uma proteção antivírus integrada ao Windows 10, a 
qual oferece proteção em tempo real contra ameaças de 
software, como vírus e malware em e-mails, nos aplicativos 
e na Web. Assinalar a alternativa que apresenta o nome 
dessa proteção: 
 
a) Windows Explorer. 
b) Microsoft Office. 
c) Internet Explorer. 
d) Microsoft Edge. 
e) Windows Defender. 
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20) Em conformidade com a Cartilha de Segurança para 
Internet, sobre golpes na internet, o phishing ocorre por 
meio do envio de mensagens eletrônicas que, entre outros: 
 
I. Tentam se passar pela comunicação oficial de uma 

instituição conhecida, como um banco, uma empresa ou 
um site popular. 

II. Informam que a não execução dos procedimentos 
descritos pode acarretar sérias consequências, como a 
inscrição em serviços de proteção de crédito e o 
cancelamento de um cadastro, de uma conta bancária ou 
de um cartão de crédito. 

III. Auxiliam o usuário a proteger seu computador. 
  
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
e) Nenhum dos itens. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21) De acordo com a Lei Orgânica do Município, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O Poder Judiciário do Município será exercido pela 

Câmara de Vereadores; e o Poder Legislativo, pelo 
Prefeito.  

b) São de iniciativa privativa do Prefeito os projetos de lei 
materiais que disponham sobre matéria tributária.  

c) A saúde é direito e dever do Estado e da União, devendo 
sua execução ser feita, preferencialmente, através do 
serviço privado, em articulação com o Município.  

d) A soberania popular é exercida por sufrágio universal e 
pelo voto direto e público, com igual valor para todos.  

e) Todos têm direito ao meio ambiente saudável e 
ecologicamente equilibrado, impondo-se à sociedade o 
dever de defendê-lo para o benefício das gerações 
futuras.  

 

22) De acordo com a Lei Municipal nº 1.008/1990 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre a posse 
e o exercício, assinalar a alternativa CORRETA: 
 

a) Exercício é a aceitação expressa das atribuições, deveres e 
responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizado com a 
assinatura de termo pela autoridade competente e pelo 
compromissando. 

b) A posse dar-se-á no prazo de até quinze dias contados da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo, a 
pedido, ser prorrogado por igual período. 

c) A promoção, a readaptação e a recondução interrompem 
o exercício. 

d) Posse é o desempenho das atribuições do cargo pelo 
servidor. 

e) É de cinco dias o prazo para o servidor entrar em 
exercício, contados da data da posse. 

23) De acordo com a Lei Municipal nº 3.071/2009, 
permanece filiado ao Regime Próprio de Previdência Social 
(RPPS), na qualidade de segurado, o servidor ativo que: 
 

I. Estiver em disponibilidade remunerada. 
II. Estiver afastado ou licenciado do cargo efetivo, 

independentemente da opção que fizer pela 
remuneração, para o exercício de mandato eletivo 
federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos do 
Art. 38 da Constituição Federal. 

III. Foi exonerado.  
IV. Teve a cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.  
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens III e IV. 
d) Nenhum dos itens. 
e) Todos os itens.  
 
 

24) Segundo a Lei Municipal nº 1.010/1990, merecimento é 
a demonstração positiva do servidor no exercício do seu 
cargo e se evidencia pelo desempenho de forma eficiente, 
dedicada e leal das atribuições cometidas, bem como pela 
sua assiduidade, pontualidade e disciplina. Fica prejudicado 
o merecimento, acarretando a interrupção da contagem do 
tempo de exercício para fins de promoção, sempre que o 
servidor: 
 

I. Sofrer alguma penalidade de advertência.  
II. Sofrer pena de suspensão disciplinar, mesmo que 

convertida em multa. 
III. Cometer alguma falta injustificada ao serviço.  
IV. Somar 10 atrasos de comparecimento ao serviço e/ou 

saídas antes do horário marcado para término da jornada. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e IV. 
d) Somente os itens I, II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 

25) Em conformidade com a Lei nº 8.080/1990 - SUS, em 
relação ao atendimento domiciliar, é CORRETO afirmar que: 
 

a) No âmbito do Sistema Único de Saúde, está incluso o 
atendimento domiciliar para os casos em que não se 
encontram leitos disponíveis na atenção hospitalar. 

b) Estão inclusas ações de atendimento domiciliar, 
internação domiciliar, terapias de reabilitação e cirurgias 
curativas. 

c) Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares, incluem-se os procedimentos 
médicos, de enfermagem e fisioterapêuticos, entre outros 
necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu 
domicílio. 

d) O atendimento e a internação domiciliares serão 
realizados por equipes multidisciplinares que atuarão 
exclusivamente nos níveis da medicina terapêutica.  

e) O atendimento e a internação domiciliares deverão ser 
realizados por indicação do fisioterapeuta, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 
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26) De acordo com a Lei nº 8.069/1990 - ECA, analisar os 
itens abaixo: 
 

I. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as 
unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados 
intermediários, deverão proporcionar condições para a 
permanência, em tempo integral, de um dos pais ou 
responsável, nos casos de internação de criança ou 
adolescente.  

II. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de 
tratamento cruel ou degradante e de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão facultativamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva 
localidade, com prejuízo de outras providências legais.  

III. As gestantes ou mães que manifestem interesse em 
entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente 
encaminhadas, com constrangimento, à Justiça da 
Infância e da Juventude. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 

27) Em conformidade com a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto 
do Idoso, a prevenção e a manutenção da saúde do idoso 
serão efetivadas por meio de: 
 

I. Atendimento exclusivamente em clínicas geriátricas 
especializadas. 

II. Atendimento domiciliar para a população que dele 
necessitar e esteja impossibilitada de se locomover. 

III. Atendimento geriátrico e gerontológico através de 
cadastros individuais em serviços particulares. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 
 

28) De acordo com a Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da 
Penha, a União, o Distrito Federal, os Estados e os 
Municípios poderão criar e promover, no limite das 
respectivas competências: 
 

I. Centros de atendimento integral e multidisciplinar para 
mulheres e respectivos dependentes em situação de 
violência doméstica e familiar. 

II. Casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes 
menores em situação de violência doméstica e familiar. 

III. Programas e campanhas de enfrentamento da violência 
doméstica e familiar. 

IV. Centros de educação e de reabilitação para os agressores. 
 

Estão CORRETOS: 
 

a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens I, III e IV. 
d) Somente os itens II, III e IV. 
e) Todos os itens. 

29) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, em relação à habilitação e à 
reabilitação, analisar os itens abaixo: 
 
I. O processo tem por objetivo o desenvolvimento de 

potencialidades, talentos, habilidades e aptidões 
exclusivamente físicas. 

II. Nos programas e serviços para a pessoa com deficiência, é 
garantida a capacitação continuada de todos os 
profissionais que participem desses programas e serviços. 

III. Precisam de uma rede de serviços articulados, 
abrangendo toda a atenção hospitalar e ambulatorial, 
com exceção da atenção primária, para atender às 
necessidades gerais da população com deficiência.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens I e III. 
e) Todos os itens. 
 

30) De acordo com a Portaria de Consolidação nº 4/2017, 
sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 
(SNVE), alguns conceitos são considerados para fins de 
notificação compulsória de importância nacional. Sobre 
esses conceitos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Agravo. 
(2) Doença. 
(3) Epizootia. 
(4) Evento de saúde pública. 
 
(_) Doença ou morte de animal ou de grupo de animais que 

possa apresentar riscos à saúde pública. 
(_) Qualquer dano à integridade física ou mental do 

indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais 
como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, 
abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão 
autoprovocada. 

(_) Situação que pode constituir potencial ameaça à saúde 
pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença 
ou agravo de causa desconhecida, alteração no padrão 
clínicoepidemiológico das doenças conhecidas, 
considerando o potencial de disseminação, a magnitude, 
a gravidade, a severidade, a transcendência e a 
vulnerabilidade, bem como epizootias ou agravos 
decorrentes de desastres ou acidentes. 

(_) Enfermidade ou estado clínico, independente de origem 
ou fonte, que represente ou possa representar um dano 
significativo para os seres humanos. 

 
a) 2 - 4 - 1 - 3. 
b) 1 - 2 - 3 - 4. 
c) 3 - 2 - 1 - 4. 
d) 3 - 1 - 4 - 2. 
e) 4 - 3 - 2 - 1. 
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31) Considerando-se a Portaria de Consolidação nº 5/2017, 
sobre as vacinas e as doenças que elas contemplam, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Dupla adulto. 
(2) Tríplice viral. 
(3) VIP e VOP. 
 
(_) Poliomielite. 
(_) Sarampo, caxumba e rubéola. 
(_) Difteria e tétano. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 
 

32) A Vigilância em Saúde está incluída no campo de ação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e desenvolve programas 
relevantes de prevenção e controle em diversas áreas. 
Considerando as áreas da Vigilância em Saúde e suas 
respectivas funções, numerar a 2ª coluna de acordo com a 
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(1) Vigilância Epidemiológica. 
(2) Vigilância Ambiental. 
(3) Vigilância Sanitária. 
 

(_) Desencadeia um conjunto de atividades relativas a 
zoonoses e questões sanitárias ligadas à prevenção dos 
riscos à saúde decorrentes da água, do ar ou do solo, com 
ações integradas com as subprefeituras e secretarias, 
devendo participar na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico.  

(_) Realiza um conjunto de ações capazes de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 
problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços 
de interesse da saúde.  

(_) Realiza um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de 
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar medidas de prevenção e controle 
de doenças ou agravos.  

 

a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
e) 1 - 3 - 2. 

33) Em conformidade com a NR 32: Segurança e Saúde no 
Trabalho em Serviços de Saúde, sobre os riscos químicos, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 

(_) Deve ser mantida a rotulagem do fabricante na 
embalagem original dos produtos químicos utilizados em 
serviços de saúde.  

(_) É indicado o procedimento de reutilização das 
embalagens de produtos químicos.  

(_) No Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) 
dos serviços de saúde, deve constar inventário de todos 
os produtos químicos, exceto intermediários, com 
indicação daqueles que impliquem em riscos à segurança 
e à saúde do trabalhador.  

(_) Todo recipiente contendo produto químico manipulado 
ou fracionado deve ser identificado, de forma legível, por 
etiqueta com nome do produto, composição química, 
concentração, data de envase e de validade e nome do 
responsável pela manipulação ou fracionamento.  

 

a) C - C - E - E. 
b) E - E - C - C. 
c) C - E - E - C. 
d) C - C - C - E. 
e) E - C - E - C. 
 
 
34) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 25: Doenças 
Respiratórias Crônicas, sobre as principais doenças 
respiratórias crônicas, numerar a 2ª coluna de acordo com a 
1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Rinite alérgica. 
(2) Asma. 
(3) Doença pulmonar obstrutiva crônica. 
 
(_) Doença com repercussões sistêmicas, caracterizada por 

limitação do fluxo aéreo pulmonar, parcialmente 
reversível e geralmente progressiva. 

(_) Inflamação aguda ou crônica, infecciosa, alérgica ou 
irritativa da mucosa nasal. 

(_) Doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-
responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação 
variável ao fluxo aéreo. 

 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 1 - 2 - 3. 
c) 3 - 1 - 2. 
d) 1 - 3 - 2. 
e) 2 - 3 - 1. 
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35) Algumas características de doenças nutricionais podem 
ser investigadas no exame físico. Considerando-se a 
manifestação de uma possível doença ou deficiência de 
nutrientes e seus respectivos sinais, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Anemia. 
(2) Riboflavina. 
(3) Vitamina A. 
(4) Hiperlipidemia. 
 
(_) Língua magenta (púrpura). 
(_) Xantelasma (pequenas bolsas amareladas ao redor dos 

olhos). 
(_) Conjuntiva pálida. 
(_) Ceratomalacia (córnea adelgaçada). 
 
a) 2 - 4 - 1 - 3. 
b) 3 - 4 - 1 - 2. 
c) 1 - 2 - 3 - 4. 
d) 4 - 1 - 2 - 3. 
e) 1 - 3 - 4 - 2. 
 

36) Sobre os distúrbios relacionados à ansiedade, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Uma pessoa, com um destes distúrbios (ansiedade e 

dissociativos), experimenta apenas os sintomas 
fisiológicos e cognitivos da ansiedade. 

b) As manifestações fisiológicas relacionam-se à resposta de 
“lutar/fugir” e resultam sintomas cognitivos, os quais 
consistem nos sentimentos subjetivos de apreensão, 
agitação, incerteza ou medo.  

c) São manifestações comportamentais: irritabilidade, 
inquietação, andar de um lado para o outro, choro e 
suspiro, bem como queixas de tensão e nervosismo. 

d) São exemplos de distúrbios da ansiedade: distúrbios 
depressivos e fobia social. 

e) Os distúrbios bipolares consistem na ocorrência de 
episódios depressivos e um ou mais episódios de humor 
exaltado. 

 

37) De acordo com CARMAGNANI, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(_) Perigo: incidente que resulta em dano ao paciente. 
(_) Dano: qualquer fenômeno que tenha o potencial de 

causar ruptura no processo ou danos às pessoas e ao seu 
ambiente. 

(_) Risco: probabilidade de ocorrência de um evento que 
afete a integridade do paciente, da equipe de saúde ou da 
comunidade onde o serviço está inserido. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - C - E. 
e) E - E - C. 

38) De acordo com BARROS et al., em relação à avaliação 
das condições mentais e emocionais do paciente na clínica, 
analisar os itens abaixo: 
 

I. Atitudes e comportamentos como de ouvir com atenção, 
olhar para o paciente, demonstrar preocupação e 
interesse, respeito, cortesia, atenção e segurança em 
realizar a atividade são esteios para a semeadura da 
confiança. 

II. O sigilo determina que sejam cumpridas ações éticas e faz 
com que aumente a confiança do paciente no profissional 
de enfermagem. 

III. O profissional de enfermagem tem um juízo de valor 
sobre a própria vida, porém este não determinará seu 
julgamento em relação ao paciente, pois tem clareza 
quanto ao seu papel de profissional. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
e) Todos os itens. 
 
 

39) De acordo com SMELTZER e BARE, em relação ao manejo 
de enfermagem nos casos de choque cardiogênico, analisar 
a sentença abaixo: 
 

Um papel importante do profissional de enfermagem é o 
monitoramento do estado hemodinâmico e cardíaco do 
paciente (1ª parte). Os acessos arteriais e os equipamentos 
de monitoramento por ECG devem ser bem mantidos e 
devem estar funcionando adequadamente (2ª parte). As 
alterações das condições hemodinâmicas, cardíaca e 
pulmonar e dos valores laboratoriais são documentadas e 
relatadas imediatamente. Além disso, sons respiratórios 
adventícios, alterações do ritmo cardíaco e outros achados 
anormais da avaliação física são relatados imediatamente 
(3ª parte). 
 

A sentença está: 
 

a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
e) Totalmente incorreta. 
 
 

40) Em relação às cirurgias ambulatoriais, assinalar a 
alternativa CORRETA: 

 

a) Os critérios para a seleção apropriada dos pacientes são 
essenciais para a cirurgia ambulatorial segura. 

b) São procedimentos frequentemente realizados em 
cirurgia ambulatorial: tireoidectomia, biópsia de mama, 
laparotomia, cistoscopia. 

c) A anestesia local torna o paciente inconsciente, relaxado e 
incapaz de perceber dor. 

d) A vantagem da passagem rápida para os pacientes 
ambulatoriais submetidos a procedimentos cirúrgicos 
eletivos está no aumento global do tempo de 
permanência na internação. 

e) Na ausência do médico e do enfermeiro, o técnico de 
enfermagem poderá dar alta para o paciente. 
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