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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O ciclo da vida 
 

Recorro à minha profissão de tradutora, que exerci in-
tensamente por longo tempo, para apresentar aqui versos 
da poetisa americana Edna St. Vincent Millay, falecida, sobre 
a morte: “Não me resigno quando depositam corações amo-
rosos na terra dura. É assim, assim será para sempre: entram 
na escuridão os sábios e os encantadores. Coroados de lírios 
e louros, lá se vão: mas eu não me conformo. Na treva da 
tumba lá se vão, com seu olhar sincero, o riso, o amor; vão 
docemente os belos, os ternos, os bondosos; vão‐se tran-
quilamente os inteligentes, os engraçados, os bravos. Eu sei. 
Mas não aprovo. E não me conformo”.  

Conformados ou não, a morte é algo que precisaríamos 
aceitar, com mais ou menos dor, mais ou menos resistência, 
mais ou menos inconformidade. E esse processo, mais ou 
menos demorado, mais ou menos cruel, depende da estru-
tura emocional e das crenças de cada um.  

O ciclo da vida e morte é um duro aprendizado. Nós, maus 
alunos.  

Não escrevo sobre o tema pela morte de um ou outro, em 
acidentes, por doença dolorosa, ou mesmo dormindo, morte 
abençoada. Morrem mais pessoas aqui de morte violenta do 
que em guerras atuais. A banalização da morte, portanto a 
desvalorização da vida, é espantosa. Escrevo porque ela, a se-
nhora Morte, é cotidiana e estranha, ao menos para a maioria 
de nós. Há alguns anos, menininha ainda, uma de minhas netas 
me perguntou com a perturbadora simplicidade das crianças: 
“Por que eu não tenho vovô?”. Respondi, como costumo, da 
maneira mais natural possível, que o vovô tinha morrido antes 
de ela nascer, que estava em outro lugar, e, acreditava eu, ainda 
sabendo da gente, sempre cuidando de nós – também dela. 
Continuei dizendo que a vida das pessoas é como a das plantas 
e dos animais. Nascem, crescem, umas morrem muito cedo, 
outras ficam bem velhinhas, umas morrem por acidente, ou 
doença, ou simplesmente se acabam como uma vela se apaga.  

Falar é fácil, eu dizia a mim mesma enquanto comentava 
isso com a criança. O drama da vida não se encerra com o baque 
da morte, mas começa, nesse instante outra grande indagação.  

Recordo a frase, atribuída a Sócrates na hora em que bebia 
cicuta, condenado pelos cidadãos de Atenas a se matar: “Se a 
morte for um sono sem sonhos, será bom; se for um reencontro 
com pessoas que amei e se foram, será bom também. Então, 
não se desesperem tanto”. Precisamos de tempo para integrar 
a morte na vida. Talvez os mortos vivam enquanto lembrarmos 
suas ações, seu rosto, a voz, o gesto, a risada, a melancolia, os 
belos momentos e os difíceis. Enquanto eles se repetirem no 
milagre genético, em filhos, e netos, ou se perpetuarem em 
fotografias e filmes. Enquanto alguém os retiver no pensamento, 
os mortos estarão de certa forma vivos? Porque morrer é natu-
ral, deveria ser simples: mas para quase todos nós, é um grande 
e grave enigma.  

(Lya Luft. Revista Veja. Em: agosto de 2014. Adaptado.) 
 

Questão 01 
O principal propósito comunicativo do texto é: 
A) Alertar o leitor sobre a desvalorização da vida. 
B) Persuadir o leitor a respeito da banalização da morte. 
C) Insinuar que devemos acostumar com a morte – destino 

de cada um. 
D) Evidenciar sobre a existência da morte que transpõe o dia 

a dia de todos. 
 

Questão 02 
Das passagens a seguir, qual delas apresenta o argumento 
mais contundente a favor da tese defendida pelo autor do 
texto? 
A) “Escrevo porque ela, a senhora Morte, é cotidiana e es-

tranha, ao menos para a maioria de nós.” (4º§) 
B) “O drama da vida não se encerra com o baque da morte, mas 

começa, nesse instante outra grande indagação.” (5º§) 
C) “Não escrevo sobre o tema pela morte de um ou outro, em 

acidentes, por doença dolorosa, ou mesmo dormindo, morte 
abençoada.” (4º§) 

D) “Talvez os mortos vivam enquanto lembrarmos suas ações, 
seu rosto, a voz, o gesto, a risada, a melancolia, os belos mo-
mentos e os difíceis.” (6º§) 

 

Questão 03 
Percebe-se uma ironia por parte da autora do texto no trecho: 
A) “O ciclo da vida e morte é um duro aprendizado.” (3º§) 
B) “Precisamos de tempo para integrar a morte na vida.” (6º§) 
C) “O drama da vida não se encerra com o baque da morte, mas 

começa, nesse instante outra grande indagação.” (5º§) 
D) “Conformados ou não, a morte é algo que precisaríamos 

aceitar, com mais ou menos dor, mais ou menos resistência, 
mais ou menos inconformidade.” (2º§) 

 

Questão 04 
Assinale o excerto que melhor justifica o título do texto. 
A) “A banalização da morte, portanto a desvalorização da 

vida, é espantosa.” (4º§) 
B) “Porque morrer é natural, deveria ser simples: mas para quase 

todos nós, é um grande e grave enigma.” (6º§) 
C) “Enquanto eles se repetirem no milagre genético, em filhos, 

e netos, ou se perpetuarem em fotografias e filmes.” (6º§) 
D) “E esse processo, mais ou menos demorado, mais ou menos 

cruel, depende da estrutura emocional e das crenças de cada 
um.” (2º§) 

 

Questão 05 
Sem prejuízo da coerência textual, as palavras destacadas 
podem ser substituídas pelo termo sugerido, EXCETO: 
A) “Não me resigno quando depositam corações amorosos 

na terra dura.” (1º§) – conformo  
B) “[...] com mais ou menos dor, mais ou menos resistência, 

mais ou menos inconformidade.” (2º§) – força  
C) “O drama da vida não se encerra com o baque da morte, 

[...]” (5º§) – aparecimento  
D) “Recordo a frase, atribuída a Sócrates na hora em que be-

bia cicuta, [...]” (6º§) – veneno  
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Questão 06 
No trecho “Morrem mais pessoas aqui de morte violenta do 
que em guerras atuais.” (4º§), a expressão destacada confere 
ideia de: 
A) Conclusão. 
B) Alternância. 
C) Comparação. 
D) Acrescentamento. 
 

Questão 07 
Possui papel adjetivo no segmento a seguir, o termo em 
destaque: 
A) “Falar é fácil, eu dizia a mim mesma [...]” 
B) “O ciclo da vida e morte é um duro aprendizado.” 
C) “Se a morte for um sono sem sonhos, será bom; [...]” 
D) “Recorro à minha profissão de tradutora, que exerci in-

tensamente [...]” 
 

Questão 08 
No período “Enquanto alguém os retiver no pensamento, os 
mortos estarão de certa forma vivos?” (6º§), a coerência tex-
tual seria prejudicada caso a expressão em destaque fosse 
substituída por 
A) quando. 
B) logo que. 
C) apesar de. 
D) à medida que.  
 
Questão 09 
A pontuação tem por objetivo estruturar os textos, esta-
belecer pausas e entonações da fala além de outros propó-
sitos. No último parágrafo do texto, o uso de aspas indica 
que a alegação: 
A) Acrescenta um dado informativo e elucidativo. 
B) Destaca características e particularidades da morte. 
C) Confere um grau de incerteza ao teor da informação. 
D) Apresenta um sentido contraditório no contexto em que 

está inserida. 
 

Questão 10 
Em “Recorro à minha profissão de tradutora, que exerci inten-
samente por longo tempo, [...]” 1º§, o sinal indicativo de crase 
é facultativo, opcional. Entretanto, a crase é obrigatória em: 
A) As pessoas aludem à uma causa específica de morte. 
B) Cresce, às escondidas, o número de mortes no trânsito. 
C) O autor do livro se comparou à alguém que está morto. 
D) Ele passou a ser entendido à partir de suas reflexões sobre 

a morte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 
Questão 11 
O mês de janeiro é marcado pela campanha de conscientização 
do “Janeiro Branco” e tem como objetivo chamar a atenção 
para o tema da saúde mental na vida das pessoas. O Ministério 
da Saúde coordena e promove ações voltadas à saúde mental, 
como a Política Nacional de Saúde Mental, que são estratégias 
e diretrizes adotadas para organizar a assistência às pessoas 
com necessidades de cuidado em saúde mental, o que inclui as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS); as Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPA);  os Centros de Apoio Psicossociais (CAPS); dentre 
outros. 

(Disponível em: https://www.gov.br/ebserh.) 
 

Sobre a Política Nacional de Saúde Mental, assinale a afir-
mativa INCORRETA.   
A) Os indivíduos em situações de crise poderão ser atendi-

dos apenas nas unidades de pronto atendimento ambu-
latorial. 

B) A reabilitação psicossocial é formada por um conjunto de 
ações que levam o fortalecimento, a inclusão e o exercí-
cio de direitos de cidadania de pacientes e familiares. 

C) Engloba a atenção as pessoas com transtornos mentais como 
depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtorno afetivo bipo-
lar, transtorno obsessivo-compulsivo, dentre outros, e pes-
soas com quadro de uso nocivo e dependência de substâncias 
psicoativas, como álcool, cocaína, crack e outras drogas. 

D) O Ministério da Saúde, através do Centro de Valorização da 
Vida (CVV), realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, 
atende voluntaria e gratuitamente todas as pessoas que 
querem e necessitem conversar, sob total sigilo, por telefone, 
email, chat e voip 24 horas todos os dias. A ligação para o CVV 
em parceria com o SUS, por meio do número 188, é gratuita 
a partir de qualquer linha telefônica fixa ou celular. Também 
é possível acessar para o chat. 

 
Questão 12 
Quanto à Política Nacional de Atenção Básica, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A Atenção Básica define-se por um conjunto de ações 

de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange 
a promoção e a proteção da saúde; a prevenção de 
agravos; o diagnóstico; o tratamento; a reabilitação; a 
redução de danos; e, a manutenção da saúde. 

(     ) Tem por objetivo gerar atenção integral que impacta na 
situação de saúde e autonomia das pessoas e nos deter-
minantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

(     ) Desempenha por meio do exercício práticas de cuidado 
e gestão, de forma unilateral, de acordo com as normas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F. 
B) F, F, F. 
C) V, V, V. 
D) F, V, F. 
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Questão 13 
Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados para 
a cobertura das ações e serviços de saúde serão transferidos 
de forma regular e automática para os Municípios, Estados e 
Distrito Federal. Os valores a serem transferidos serão basea-
dos na combinação de alguns critérios, segundo a análise téc-
nica de programas e projetos; sendo eles, EXCETO: 
A) Perfil epidemiológico da população a ser coberta. 
B) Características quantitativas e qualitativas da rede de saúde 

na área. 
C) Ressarcimento do atendimento a serviços prestados para 

outras esferas de governo. 
D) Aproveitamento econômico e financeiro no período an-

terior, independente do desempenho técnico aplicado. 
 

Questão 14 
A Região de Saúde é instituída pelo Estado de forma articulada 
com o Município, resguardando as diretrizes gerais pactuadas 
na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Em relação às ações 
e serviços mínimos exigidos para a constituição da Região de 
Saúde, analise as alternativas a seguir.  
I. Atenção Primária. 
II. Urgência e emergência. 
III. Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 
IV. Vigilância em Saúde. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) II, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) II e III, apenas. 

 
Questão 15 
De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, no que tange ao 
processo de planejamento da saúde, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. Para os entes públicos é obrigatório e será indutor de 

políticas para a iniciativa privada. 
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 Regi-
ões de Saúde. 

III. No âmbito estadual o planejamento deve ser realizado 
de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos 
Municípios, considerando o estabelecimento de metas 
de saúde. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.  
B) III, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 16 
O profissional da saúde está constantemente exposto a riscos 
ocupacionais; decorrente destes riscos, é fundamental a utili-
zação de dispositivos que lhe garanta segurança durante a rea-
lização das suas atividades. A utilização dos Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs) minimiza consideravelmente os 
riscos de contaminação e acidentes de trabalho no serviço da 
saúde, sendo crucial na garantia do seu bem-estar e saúde. São 
consideradas orientações gerais de uso do EPI: 
A) Nunca amarrar o avental ou capote por trás; o correto é 

realizar a amarração pela frente.  
B) Durante a retirada da máscara cirúrgica, recomenda-se evi-

tar tocar em sua parte frontal, que estará contaminada.  
C) O uso das luvas pode substituir a higiene das mãos em pro-

cedimentos que não oferecem riscos à saúde do profissio-
nal. 

D) As máscaras cirúrgicas descartáveis podem ser reutiliza-
das somente uma vez, devendo ser descartadas após a 
segunda utilização.  

 

Questão 17 
A Política Nacional de Humanização (PNE) é uma iniciativa 
que busca efetivar os princípios do Sistema Único de Saúde 
(SUS) no cotidiano. Para a execução dos processos em que 
está inserida, a PNE adota o “método de tríplice inclusão”. 
Considerando o método proposto pela PNE, analise as afir-
mativas a seguir.  
I. Inclusão dos diferentes usuários, no sentido da produção 

de autonomia, protagonismo e corresponsabilidade.  
II. Inclusão dos analisadores sociais ou, mais especificamente, 

inclusão dos fenômenos que desestabilizam os modelos 
tradicionais de atenção e de gestão, excluindo e atenuando 
os processos de mudança.  

III. Inclusão do coletivo seja como movimento social organi-
zado, seja como experiência singular sensível (mudança 
dos perceptos e dos afetos) dos trabalhadores de saúde 
quando em trabalho grupal.  

Está correto que se afirma apenas em 
A) I. 
B) III. 
C) I e II. 
D) II e III. 
 

Questão 18 
A Política Nacional de Humanização (PNH) possui vários 
dispositivos que visam atuar nas práticas de produção de 
saúde. NÃO corresponde a um dispositivo da PNH: 
A) Grupo Colegiado de Humanização (GCH). 
B) Câmaras Técnicas de Humanização (CTH). 
C) Comunidade Ampliada de Pesquisa (CAP). 
D) Grupo de Trabalho de Humanização (GTH). 
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Questão 19 
A segregação dos resíduos gerados pelos profissionais de serviços de saúde deve ser realizada em seu local de origem, respeitando 
as características físicas, químicas, biológicas e radiológicas do resíduo. Sendo assim, é essencial saber como são classificados os 
Resíduos de Serviço de Saúde (RSS), para que o descarte aconteça de maneira adequada, minimizando, assim, os impactos à saúde 
pública e ambiental. Considerando a classificação dos resíduos, características principais e potencial de risco, assinale a alternativa 
correta. 
 

A) 

 

Grupo A – Resíduos Perfurocortantes: perfurantes, cortantes e abrasivos. Devem ser descartados 
imediatamente após o uso ou necessidade de descarte, em recipientes de paredes rígidas, 
resistentes à punctura, ruptura e vazamento, resistentes ao processo de esterilização, com tampa, 
devidamente identificados com o símbolo internacional de risco biológico. 
 

B) 

 

Grupo B – Rejeitos Radioativos: são os materiais resultantes de atividades humanas que contenham 
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da 
CNEN e para os quais a reutilização é imprópria, ou não prevista. 
 

C) 

 

Grupo C – Resíduo Biológico: são os resíduos que, possivelmente, têm agentes biológicos que, por 
suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 
 

D) 

 

Grupo D – Resíduos equiparados aos domiciliares e os recicláveis: resíduos provenientes de assistên-
cia à saúde que não apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos 
resíduos domiciliares. 
 

 
Questão 20 
As posições anatômicas são posicionamentos usados universalmente como referência para estudar o corpo humano. Ter 
conhecimento sobre elas é essencial no trabalho de transporte e movimentação do paciente, por ajudar a posicioná-lo da forma 
correta evitando encurtamento musculares, limitações articulares e anomalias posturais; bem como previnir lesões por pressão, 
favorecer o conforto e, ainda, promover a sua segurança. Diante do exposto, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Posição supina ou decúbito dorsal. 
2. Posição de pronação ou decúbito ventral. 
3. Posição ou decúbito lateral (direito ou esquerdo). 
(     ) O paciente se deita de costas preservando o alinhamento da coluna vertebral; as extremidades inferiores em extensão ou 

ligeiramente flexionadas para permitir o relaxamento dos músculos abdominais. Os braços se cruzam sobre o tórax ou são 
colocados ao longo do tronco; deve-se avaliar necessidade de rolo para mãos. Deve-se, ainda, colocar cabeça e braços 
apoiados com travesseiros; avaliar necessidade de apoio removendo a pressão nos calcâneos e manter os pés em dorsi-
flexão. 

(     ) Abaixar a cabeceira o quanto o paciente puder tolerar, posicionando o paciente sobre um dos lados. Manter um travesseiro 
pequeno sob a cabeça para servir de apoio. Corpo alinhado. Braços em posição ligeiramente flexionada. O corpo está ligeiramente 
inclinado para frente ou o quadril a 30° com o leito. O braço livre é colocado em qualquer posição que seja confortável, devendo 
ser apoiado com travesseiro. 

(     ) Posição em que o paciente fica deitado sobre o abdômen, podendo ser de pequena duração ou de curta duração. Curta 
duração: braços. Cabeça voltada para o lado, sem travesseiros. Longa duração: braços estendidos ao longo do corpo. 
Cabeça voltada para o lado, repousa sobre o travesseiro. 

A sequência está correta em 
A) 2, 1, 3. 
B) 1, 3, 2. 
C) 3, 2, 1. 
D) 2, 1, 3. 
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Questão 21 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
          (Organização Pan-Americana da Saúde; Ministério da Saúde, 2010.) 

 

“O esquema anterior trata-se da Cadeia Epidemiológica, tam-
bém conhecida como Cadeia de Infecção. Através dela é possí-
vel entender as diferentes relações entre os diversos elementos 
que levam ao aparecimento de uma doença transmissível. A 
cadeia epidemiológica organiza os elos que identificam os 
principais pontos da sequência contínua da interação entre o 
agente, o hospedeiro e o meio. Dentre os elos apresentados, 
podemos descrever ________________ como qualquer ser hu-
mano, animal, artrópode, planta, solo ou matéria inanimada, 
onde normalmente vive e se multiplica um agente infeccioso e 
do qual depende para sua sobrevivência, reproduzindo-se de 
forma que possa ser transmitido.” Assinale a afirmativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) reservatório 
B) agente causal específico 
C) suscetibilidade do hospedeiro 
D) porta de entrada no novo hospedeiro 
 

Questão 22 
Considerando que o risco de transmissão de agentes 
infecciosos em ambientes hospitalares torna necessário o 
entendimento dos procedimentos de higienização a serem 
realizados nestes ambientes, analise as afirmativas a seguir.  
I. “_____________: procedimento antimicrobiano de re-

moção de sujidades e detritos para manter em estado de 
asseio artigos e áreas.” 

II. “_____________: processo de destruição de agentes in-
fecciosos em forma vegetativa, potencialmente patogê-
nicos, existentes em superfícies inertes, mediante a apli-
cação de meios físicos e químicos.” 

III. “_____________: processo de destruição ou eliminação 
total de todos os micro-organismos na forma vegetativa 
e esporulada, através de agentes físicos ou químicos.” 

A sequência está correta em 
A) I. Esterilização II. Assepsia III. Limpeza 
B) I. Desinfecção II. Limpeza III. Assepsia  
C) I. Limpeza II. Desinfecção III. Esterilização 
D) I. Assepsia II. Esterilização III. Desinfecção 
 

 

Questão 23 
Medidas de precaução e isolamento são adotadas nos hospi-
tais como um dos meios de garantir o controle de infecções 
dentro do serviço de saúde. O profissional da saúde deve iden-
tificar o mais rápido possível se o atendimento ao paciente 
necessita de precauções específicas pois, desse modo, ações 
de prevenção podem ser tomadas e o risco da transmissão de 
patógenos reduzirá notadamente. Sobre os tipos de precau-
ção, relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Precauções padrão. 
2. Precauções de contato. 
3. Precauções para gotículas. 
4. Precauções para aerossóis. 
(     ) Medidas adotadas para pacientes com suspeita ou di-

agnóstico de infecção transmitida por via aérea (partí-
culas < 5 micra), que podem ficar suspensas no ar ou 
ressecadas no ambiente. 

(     ) Visam prevenir a transmissão de micro-organismos por 
via respiratória por partículas maiores (>) que 5 micra de 
pacientes com doença transmissível, gerada pela tosse, 
espirro, e durante a fala. 

(     ) Deverão ser utilizadas quando existir o risco de contato 
com: sangue; todos os líquidos corpóreos, secreções e ex-
creções, com exceção do suor, sem considerar a presença 
ou não de sangue visível; pele com solução de continui-
dade (pele não íntegra); e, mucosas. São recomendadas 
para aplicação em todas as situações e pacientes, inde-
pendente da presença de doença transmissível compro-
vada. 

(     ) Visam prevenir a transmissão de micro-organismos epi-
demiologicamente importantes a partir de pacientes in-
fectados ou colonizados. 

A sequência está correta em  
A) 3, 4, 2, 1. 
B) 1, 2, 4, 3. 
C) 4, 3, 1, 2. 
D) 2, 1, 3, 4. 
 

Questão 24 
A condição na qual um paciente se encontra é uma infor-
mação importante para sua possível movimentação e trans-
porte, assim como a forma como este paciente irá ser pre-
parado para a ação; marque V para as afirmativas verda-
deiras e F para as falsas.  
(     ) Antes de movimentar o paciente, uma avaliação física 

deve ser realizada. 
(     ) É importante explicar ao paciente o modo como se pre-

tende movê-lo; que a sua ajuda não é necessária; para 
onde ele será encaminhado; e, ainda qual o motivo da 
locomoção. 

(     ) Em caso de pacientes obesos, avaliar e planejar minuciosa-
mente como será o procedimento e, sempre que possível, 
utilizar auxílios mecânicos.  

A sequência está correta em 
A) F, V, F. 
B) V, F, F. 
C) F, V, V. 
D) V, F, V. 
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Questão 25 
Considere uma situação na qual foi necessário movimentar 
um paciente que não possui condições de colaborar, em 
posição supina, para a cabeceira da cama; certo profissi-
onal da saúde seguiu os seguintes passos:  

• deixou a cama em posição horizontal;  

• colocou um travesseiro na cabeceira da cama; 

• colocou um lençol ou plástico deslizante sob o corpo do 
paciente; 

• chamou uma pessoa para auxiliar na movimentação, es-
tando um de cada lado do leito, e olhando em direção dos 
pés da cama; e, 

• segurando firmemente no lençol ou plástico e, em um mo-
vimento ritmado, movimentaram o paciente. 

Assinale a afirmativa correta. 
A) A posição horizontal da cama é inadequada nesta situa-

ção; o ideal seria deixá-la levemente inclinada para cima. 
B) O profissional da saúde seguiu todos os passos correta-

mente, e realizou uma movimentação adequada do paci-
ente.  

C) O profissional posicionou a pessoa que o auxiliou de ma-
neira inadequada; o correto seria estarem posicionados 
do mesmo lado do leito.  

D) Em uma movimentação como esta, é necessária a ação 
conjunta de, no mínimo, três pessoas. Dessa forma, o pro-
fissional pôs em risco a segurança do paciente. 

 
Leia o trecho a seguir para responder às questões 26 e 27.  
 

Os primeiros-socorros são os cuidados iniciais que devem ser 
prestados rapidamente a uma pessoa, vítima de acidentes ou de 
mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida, com o 
fim de manter as funções vitais e evitar o agravamento de suas 
condições, aplicando medidas e procedimentos até a chegada 
de assistência qualificada (UFRRJ, 2020). Para atingir um resultado 
mais eficaz, o atendimento de primeiros-socorros deve ser rea-
lizado em duas etapas básicas: avaliação do local do acidente e 
proteção do acidentado.  
 
 

Questão 26 
A avaliação do local do acidente é a primeira etapa básica 
a ser executada pelo socorrista; neste momento: 
A) Se o acidentado estiver inconsciente, pôr sua cabeça em po-

sição lateral antes de proceder à avaliação do seu estado ge-
ral. 

B) É necessário mudar a posição do acidentado o quanto an-
tes, colocando-o em uma posição segura (deitado de cos-
tas); após, examiná-lo.  

C) Se houver pessoas no local, deve-se pedir a elas que se 
mantenham próximas e atentas pois pode ser necessária 
a ajuda no atendimento.  

D) É preciso observar se algo no ambiente oferece perigo ao 
acidentado; se ele estiver em segurança, deve-se iniciar 
imediatamente o socorro, mesmo que ofereça risco ao 
socorrista. 

 
 
 

Questão 27 
A segunda etapa de atendimento de primeiros-socorros ao 
acidentado consiste em avaliar e examinar o seu estado 
geral. Esta fase ocorre logo após ou simultaneamente à 
primeira etapa (avaliação do local do acidente); o exame 
do acidentado deve ser rápido e sistemático. Nesta etapa, 
recomenda-se, EXCETO:  
A) Proceder um exame rápido de todas as partes do corpo. 
B) Se o acidentado está consciente, perguntar por áreas doloro-

sas no corpo e incapacidades funcionais de mobilização. 
Pedir para apontar onde é a dor, para movimentar as mãos, 
braços etc. 

C) Em vítimas conscientes, ao examinar cabeça e pescoço, pro-
curar irregularidades e perguntar ao acidentado se sente 
alguma dor. Não apalpar o crânio, e não permitir que ele 
movimente o pescoço.   

D) Em acidentados inconscientes, observar com prioridade 
as seguintes alterações: falta de respiração; falta de cir-
culação (pulso ausente); hemorragia abundante; perda dos 
sentidos (ausência de consciência); e, envenenamento. 

 

Questão 28 
Durante o transporte de um paciente, eventos adversos podem 
ocorrer, o que pode agravar o seu quadro clínico. Para minimi-
zar este tipo de ocorrência, uma ferramenta a ser utilizada é a 
classificação de risco, que orienta classificar o tipo de trans-
porte de acordo com as condições clínicas do paciente e, a 
partir disso, definir as necessidades de monitoramento e de 
equipe. Considerando a classificação de risco, assinale a afirma-
tiva correta.   
A) No transporte de baixo risco, o paciente não precisará ser 

monitorizado; também não é necessário que os sinais 
vitais sejam aferidos. 

B) Por segurança, o transporte não pode ocorrer durante as 
trocas de plantões e no horário de visitas, mesmo em 
caráter de urgência/emergência. 

C) O transporte de alto risco só pode ocorrer na presença de 
um médico, que será responsável pela monitorização da 
ventilação e dos sinais vitais durante o transporte. 

D) O número e a categoria de profissionais envolvidos no trans-
porte intra-hospitalar poderão variar de acordo com as con-
dições clínicas e o peso do cliente, bem como o número e a 
complexidade de dispositivos invasivos e equipamentos utili-
zados. 

 

Questão 29 
Sobre a transferência de um paciente do leito até uma ca-
deira de rodas, analise as afirmativas a seguir.  
I. Caso as condições sejam favoráveis, o paciente pode re-

alizar a transferência de maneira independente.  
II. Para facilitar o procedimento, pode ser utilizada uma tá-

bua de transferência. 
III. Se optar pelo uso de cinto de transferência, é necessário 

segurar o paciente pela cintura, auxiliando-o a levantar-
se, virar-se e sentar-se na cadeira. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas. 
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Questão 30 
O ambiente em torno do paciente hospitalizado pode in-
fluenciar no sucesso do procedimento; dessa forma, é im-
portante ter alguns cuidados antes de iniciar o transporte. 
Considerando as recomendações de cuidado na prepara-
ção do ambiente, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Travar as rodas da cama, maca e cadeira de rodas. 
(     ) Elevar ou abaixar a altura da cama, para ficar acima do 

nível da maca. 
(     ) Sempre retirar o suporte de soro do lado da cama. 
(     ) Observar a disposição do mobiliário. 
A sequência está correta em 
A) V, F, F, V. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, V. 
D) F, V, V, F. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 

É facultativo o uso de máscara durante a aplicação da prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos candidatos. 
 

1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 
ponta grossa.  

2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos, bem como a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 
Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 
identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, 
smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer 
modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais 
equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

4. O caderno de provas para consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha para cargos de Nível Fundamental; Nível 
Médio e Técnico Assistencial; e, Nível Superior Assistencial – Médicos. 

5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de provas contém o 
número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de 
Respostas (Gabarito) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou, ainda, detenha 
qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação, não cabendo reclamações posteriores 
neste sentido. 

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todos os cargos. 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) opções de respostas (A a D) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe, única e exclusivamente, ao candidato interpretar e decidir. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

10. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o caderno de provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá retirar-se 
do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá levar o 
caderno de provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação antes de 
autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo desistindo do Processo Seletivo e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dias útil, a 
partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Processo Seletivo 
no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo. 




