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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

ENFERMAGEM / ENFERMEIRO - ONCOLOGIA - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 09 (nove) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

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

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

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

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

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

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

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

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

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

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) A enfermagem é organizada de forma que cada 

profissional (enfermeiro, técnico em 
enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiro) 
poderá atuar cada qual na sua competência, 
desde de que devidamente inscrito no Conselho 
Regional de Enfermagem da respectiva região. 
Considerando as atribuições do técnico de 
enfermagem, analise as afirmativas a seguir. 
I. Assistir ao Enfermeiro. 
II. Executar atividades de assistência de 

Enfermagem, inclusive as privativas do 
Enfermeiro, desde que autorizado e assistido 
pelo médico responsável pelo paciente. 

III. A prescrição da assistência de Enfermagem. 
IV. Os cuidados de Enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam 
conhecimentos científicos adequados e 
capacidade de tomar decisões imediatas. 

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

32) Sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem, assinale a alternativa incorreta. 
a) É enfermeiro o titular do diploma ou certificado 

de Enfermeira e a titular do diploma ou 
certificado de Enfermeira Obstétrica ou de 
Obstetriz, ou equivalente, conferido por escola 
estrangeira segundo as leis do país, registrado 
em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou 
revalidado no Brasil como diploma de 
Enfermeiro, de Enfermeira Obstétrica ou de 
Obstetriz 

b) É enfermeiro o titular do diploma de Enfermeiro 
conferido por instituição de ensino, nos termos 
da lei 

c) É enfermeiro o titular do diploma ou certificado 
de Obstetriz ou de Enfermeira Obstétrica, 
conferido nos termos da lei 

d) É enfermeiro o titular do diploma ou do 
certificado legalmente conferido por escola ou 
curso estrangeiro, registrado em virtude de 
acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no 
Brasil como diploma de Técnico de Enfermagem 

 
33) O profissional da enfermagem atua com base na 

ética e os princípios que norteiam sua 
profissão. Ao profissional de enfermagem é 
______ promover e ser conivente com a injúria, 
calúnia e difamação de membro da equipe de 
enfermagem, equipe de saúde e de 
trabalhadores de outras áreas, de organizações 
da categoria ou instituições.  
Assinale a alternativa que preencha a 
corretamente a lacuna. 
a) proibido 
b) facultado 
c) autorizado 
d) determinado 

34) A bioética possui princípios que são utilizados 
na resolução de dilemas éticos sobre 
atendimento ou tratamento de saúde sendo de 
grande importância o seu conhecimento e 
aplicação. Assinale a alternativa incorreta 
quanto aos princípios da bioética. 
a) Beneficência 
b) Padronização 
c) Autonomia 
d) Justiça 
 

35) Considerando a resolução COFEN no 569/2018, 
que aprovou o Regulamento Técnico da 
Atuação dos Profissionais de Enfermagem em 
Quimioterapia Antineoplásica, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta. 
I. A resolução está vigente e aplicada aos 

profissionais da enfermagem que atuam na área 
específica. 

II. Conforme consta na própria resolução, deverá 
ter um regimento interno de cada serviço para 
sua validação. 

III. A resolução deve ser aplicada em conjunto com 
a legislação da ética médica para garantir a sua 
validade. 

IV. Busca a resolução impor aos profissionais uma 
medida coercitiva, com finalidade de intimidar e 
causar apreensão na atuação, já que por tal 
situação foi retirada de vigência. 

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

36) A Resolução do Conselho Federal de 
Enfermagem nº 543/2017 trata dos parâmetros 
mínimos para dimensionar o quantitativo de 
profissionais das diferentes categorias de 
enfermagem para os serviços/locais em que são 
realizadas as atividades de enfermagem. É 
correto afirmar que para o cálculo do 
dimensionamento de pessoal, são 
consideradas ______ horas de enfermagem por 
paciente no cuidado de alta dependência nas 24 
horas do dia.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) 10 horas 
b) 18 horas 
c) 6 horas 
d) 8 horas 
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37) Os instrumentos administrativos têm papel 
fundamental na organização e normatização 
dos serviços de saúde e de enfermagem. 
Considerando os diferentes instrumentos 
administrativos utilizados pela enfermagem, 
assinale a alternativa correta. 
a) Rotina é um documento que apresenta definição 

dos papéis e as atribuições estabelecidas pela 
administração superior 

b) Organograma é um guia, orientador escrito, que 
fornece instruções gerais do serviço de 
enfermagem 

c) Regimento é a descrição sistemática dos passos 
a serem dados para a realização das ações 
componentes de uma atividade/tarefa 

d) Protocolo Operacional Padrão (POP) é um 
documento que expressa o planejamento do 
trabalho repetitivo e tem como objetivo 
padronizar e minimizar a ocorrência de desvios 
na execução da atividade 

 
38) A liderança constitui um dos fenômenos mais 

complexos que permeiam os estudos 
organizacionais. Na literatura, pode-se encontrar 
diferentes estilos de liderança. A liderança ______ 
é caracterizada por manutenção de um forte 
controle sobre o grupo de trabalho, a comunicação 
se dá de cima para baixo e a tomada de decisão 
não envolve os demais membros do grupo.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) autoritária 
b) democrática 
c) tipo Laissez-faire 

d) permissiva 
 

39) Diversas drogas quimioterápicas estão 
associadas às reações locais, sendo que 
______ são além de vesicantes, drogas 
irritantes ao endotélio do vaso e 
frequentemente ocasionam queixas durante a 
aplicação e reações locais tardias, como flebite 
e hiperpigmentação no trajeto venoso.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) doxorrubicina, daunorrubicina e epirrubicina 
b) mitomicina, bleomicina e carboplatina 
c) carmustina, docetaxel, etoposídeo 
d) oxaliplatina, beomicina e docetaxel 
 

40) Considerando os cuidados para prevenção do 
extravasamento de quimioterápicos, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Não administrar droga vesicante em infusão 

contínua prolongada por mais de 30 minutos em 
veia periférica por escalpe ou jelco. 

II. Evitar punçoes de membros inferiores. 
III. Ao puncionar, escolher preferencialmente veias 

rígidas e endurecidas. 
IV. Ao puncionar, dar preferência para veia da fossa 

antecubital por ser mais calibrosa. 
Assinale alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas 
c) Apenas a afirmativa IV está correta 
d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 

41) A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem organiza o trabalho profissional 
quanto ao método, pessoal e instrumentos, 
tornando possível a operacionalização do 
processo de Enfermagem (PE). Quando o PE é 
realizado em instituições prestadoras de 
serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, 
escolas, associações comunitárias, entre 
outros, é correto afirmar que denomina-se 
nesses ambientes como:  
a) Consulta de Enfermagem 
b) Processo de Enfermagem Ambulatorial 
c) Pré Consulta 
d) Pós Consulta 
 

42) A Portaria GM nº 1.863, de 29 de setembro de 
2003 instituiu a Política Nacional de Atenção às 
Urgências, a ser implantada em todas as 
unidades federadas, respeitadas as 
competências das três esferas de gestão. Esta 
política deve ser instituída a partir de 
componentes fundamentais. Considerando 
estes componentes fundamentais, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. Adotar estratégias promocionais de qualidade 

de vida, buscando identificar os determinantes e 
condicionantes das urgências e por meio de 
ações transetoriais de responsabilidade pública, 
sem excluir as responsabilidades de toda a 
sociedade. 

II. Organização de redes loco-regionais de atenção 
integral às urgências, enquanto elos da cadeia 
de manutenção da vida, tecendo-as 
exclusivamente em dois componentes: Pré-
Hospitalar Fixo e Pré-Hospitalar Móvel. 

III. Instalação e operação das Centrais de 
Regulação Médica das Urgências, integradas ao 
Complexo Regulador da Atenção no Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

IV. Orientação geral segundo os princípios da 
saúde suplementar. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) III apenas 
b) I e III apenas 
c) I, II, III e IV  
d) IV apenas 
 

43) Precauções específicas são medidas adotadas 
durante a internação hospitalar de pacientes 
com suspeita ou diagnóstico de doenças de 
transmissão por contato ou via aérea. Para 
pacientes com suspeita ou diagnóstico 
confirmado de Tuberculose Pulmonar é correto 
afirmar que deve ser adotada (o) 
a) Precaução de contato 
b) Precaução para gotículas 
c) Isolamento rigoroso 
d) Precaução para aerossóis 
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44) A quimioterapia é definida “como tratamento 
por agentes químicos que podem atuar de 
modo efetivo sobre organismos patogênicos ou 
órgãos doentes”.  O tratamento por 
quimioterapia pode ter várias finalidades. 
Quanto a denominação do tratamento adicional 
efetuado após a cirurgia com o objetivo de 
controlar metástases subclínicas residuais, 
assinale a alternativa correta. 
a) Tratamento Neoadjuvante 
b) Tratamento Paliativo 
c) Tratamento Adjuvante 
d) Tratamento Estético 
 

45) O Enfermeiro instalou a medicação de 
quimioterapia para paciente CRT, sexo 
masculino, 65 anos.  Ao instalar o medicamento 
não verificou se o acesso venoso estava pérvio 
e administrou o medicamento. Entretanto, ao 
retornar ao quarto do paciente, observou a 
presença de extravasamento do quimioterápico 
em membro superior direito, o que resultou em 
necrose do membro afetado. Considerando os 
conceitos de segurança do paciente, no caso 
apresentado, assinale a alternativa correta. 
a) Ocorreu um evento adverso 
b) Desenvolveu um quase erro 
c) Ocorreu um Incidente sem dano 
d) Trata-se de uma circunstância não notificável 
 

46) A leucemia é a proliferação neoplásica de um 
tipo celular específico. É comumente 
classificada, de acordo com a linhagem de 
célula tronco envolvida, em leucemias linfoides 
ou mieloides. A leucemia também é classificada 
em aguda ou crônica. Considerando os 
diagnósticos de enfermagem para pacientes 
com leucemia, analise as afirmativas a seguir e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Risco de infecção. 
(  ) Risco de integridade da pele prejudicada. 
(  ) Troca gasosa prejudicada. 
(  ) Constipação intestinal. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - F - V - F 
b) V - V - F - F 
c) V - V - V - F 
d) F - V - V - V 
 

47) Mieloma Múltiplo é uma doença maligna da 
forma mais madura do Linfócito B. O sintoma 
clássico de apresentação do Mieloma Múltiplo 
consiste em _______.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) hipocalcemia 
b) dor óssea 
c) destruição do baço 
d) comprometimento do sistema nervoso central 

48) O melanoma de pele é considerado o tipo de 
câncer de pele mais agressivo, tendo alta 
possibilidade de causar metástases. 
Considerando este tipo de câncer, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. O câncer de pele melanoma tem origem nos 

eritrócitos. 
II. Embora o câncer de pele seja o mais frequente 

no Brasil e corresponda a cerca de 30% de 
todos os tumores malignos registrados no país, 
o melanoma representa apenas 3% das 
neoplasias malignas do órgão. 

III. O melanoma pode aparecer em qualquer parte 
do corpo, na pele ou mucosas, na forma de 
manchas, pintas ou sinais.  

IV. O câncer de pele melanoma não tem 
tratamento, sendo seu prognóstico considerado 
ruim, mesmo se detectado na fase inicial. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas 
b) III e IV apenas 
c) I apenas 
d) II e III apenas 
 

49) O paciente estava internado e recebendo 
medicamento quimioterápico por via 
endovenosa. O técnico de Enfermagem foi 
realizar banho no leito e de forma não 
intencional desconectou o equipo de soro do 
dispositivo. Com objetivo não ter interrupção 
do tratamento do paciente, o técnico de 
enfermagem, puncionou outro acesso venoso e 
reinstalou o medicamento, sem supervisão da 
Enfermeira responsável. Posteriormente, o 
paciente apresentou necrose da pele por 
extravasamento de quimioterapia. Neste caso, 
considerando os aspectos éticos, pela ação 
culposa do profissional é correto afirmar que 
houve: 
a) imperícia 
b) imprudência 
c) negligência 
d) indulgência 
 

50) Considerando as competências do Técnico de 
Enfermagem em serviços de quimioterapia 
antineoplásica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Executar ações de Enfermagem a pacientes 

submetidos ao tratamento quimioterápico 
antineoplásico, sob a supervisão e prescrição do 
Médico. 

II. As ações de Enfermagem a pacientes 
submetidos ao tratamento quimioterápico 
antineoplásico devem ser realizadas 
exclusivamente pelo Enfermeiro. 

III. Participar da integração da equipe 
multiprofissional, procurando garantir uma 
assistência integral ao paciente e familiares. 

IV. Participar de programas de garantia da 
qualidade em serviço de quimioterapia 
antineoplásica de forma setorizada e global. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) III e IV apenas 
b) I e II apenas 
c) I, II, III e IV  
d) II apenas 
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51) Considerando as competências privativas do 
Enfermeiro, conforme a Resolução Cofen  
nº 569/2018, que tem como objetivo 
regulamentar a atuação dos Profissionais de 
Enfermagem nos serviços de quimioterapia 
antineoplásica, analise as afirmativas a seguir.  
I. Planejar, organizar, supervisionar, executar e 

avaliar todas as atividades de Enfermagem, em 
pacientes submetidos ao tratamento 
quimioterápico antineoplásico, categorizando-o 
como um serviço de alta complexidade. 

II. Realizar consulta de enfermagem baseada na 
Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE), sob supervisão do médico. 

III. Preparar e ministrar quimioterápico 
antineoplásico, conforme farmacocinética da 
droga e protocolo terapêutico. 

IV. Promover acesso venoso totalmente 
implantável. 

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

52) Considerando os produtos e serviços que são 
submetidos à vigilância sanitária, analise as 
afirmativas a seguir e dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) Medicamentos de uso humano, suas 

substâncias ativas e demais insumos, 
processos e tecnologias. 

(  ) Alimentos, excluindo bebidas. 
(  ) Cosméticos, produtos de higiene pessoal e 

perfumes. 
(  ) Cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro 

produto fumígeno, derivado ou não do tabaco.  
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F - F 
b) F - F - V - V 
c) V - V - F - F 
d) V - F - V - V 

53) A prescrição simultânea de vários fármacos e a 
subsequente administração é uma prática 
comumente utilizada para esquemas 
terapêuticos clássicos em oncologia clínica. 
Considerando as possibilidades de surgimento 
de interações ligadas à administração do 
medicamento por via endovenosa, analise as 
afirmativas a seguir. 
I. A ordem em que os medicamentos prescritos 

são infundidos não pode influenciar no 
aparecimento de interações farmacodinâmicas. 

II. As velocidades maiores ou menores de infusão 
de determinadas soluções podem alterar 
parâmetros farmacocinéticos importantes como 
volume de distribuição e clearence de 
eliminação, podendo levar a alterações na ação 
dos fármacos utilizados, bem como no número e 
intensidade de eventos tóxicos. 

III. Muitas interações são dose-dependentes, 
quanto maior a dose dos fármacos 
administrados, maior a possibilidade de 
interação. 

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

54) As reações adversas decorrentes da 
quimioterapia relacionam-se à não 
especificidade, ou seja, as drogas não afetam 
exclusivamente as células tumorais. 
Considerando a graduação dos eventos 
adversos em Oncologia, de acordo Instituto 
Nacional do Câncer dos Estados Unidos, 
assinale a alternativa correta. 
a) Morte 
b) Leve, sem intervenção médica 
c) Severo e indesejável, requerendo 

hospitalização 
d) Ameaçador a vida ou incapacitante 
 

55) Nesses últimos anos, a monitoração em 
anestesia progrediu muito com aparelhos, que 
contribuem bastante para a segurança do 
paciente e que tem permitido diminuir a 
morbidade e a mortalidade. O ______ é um tubo 
fino que coleta no circuito anestésico os gases 
e analisa o teor em CO2 (Dióxido de Carbono) 
durante o ciclo ventilatório.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Capnógrafo 
b) Curare 
c) Swan-Ganz 
d) Saturômetro 
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56) Sobre a preparação do paciente para a 
realização de uma Crossectomia Safena 
Externa, analise as afirmativas a seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) É conduzida sob anestesia geral em um 

paciente em decúbito dorsal. 
(  ) O campo operatório compreende a concavidade 

poplítea, um simples campo perfurado pode 
eventualmente bastar. 

(  ) Instalar protetores de espáduas. 
(  ) Incisão em uma dobra da concavidade poplítea. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F - V - F - V 
b) V - F - V - F 
c) V - V - V - V 
d) F - F - V - V 
 

57) Assinale a alternativa correta que contenha a 
posição do paciente, utilizada essencialmente 
na cirurgia do rim, do quadril, na cirurgia 
torácica e na neurocirurgia da fossa posterior. 
a) Decúbito dorsal 
b) Decúbito lateral 
c) Sentada 
d) Trendelemburg 
 

58) Assinale a alternativa correta que contenha o 
tipo de anestesia onde há a punção da dura-
máter e injeção no líquido cefalorraquidiano 
(LCR) de uma solução anestésica. 
a) Subdural 
b) Peridural 
c) Raquianestesia 
d) Bloqueios nervosos 
 

59) Considerando a figura abaixo, analise e 
assinale a alternativa correta que contenha a 
denominação do instrumental cirúrgico 
representado. 

 
Figura: Medicina  (Ribeirão  Preto)  2011;44(1):  18-32 

 
a) Afastador de Farabeuf 
b) Afastador de Doyen 
c) Afastador de Volkmann 
d) Afastador de Gosset 
 

60) O Centro de Material e Esterilização (CME) 
Classe II é aquele que realiza o processamento 
de produtos para a saúde ______.  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) apenas não-críticos e semicríticos de 

conformação não complexa, passíveis de 
processamento 

b) apenas semicríticos e críticos de conformação 
complexa, passíveis de processamento 

c) não-críticos, semicríticos e críticos de 
conformação complexa e não complexa, 
passíveis de processamento 

d) não-críticos, semicríticos e críticos de 
conformação não complexa, passíveis de 
processamento 

 


