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Palavras desafinadas apenas machucam nossos
ouvidos que, em sua defesa, fecham as portas da nossa
compreensão. Para chegar ao coração, as palavras precisam
ser leves e ligeiramente adocicadas. As carregadas de
fel ou desdém descem para o fígado, a fim de serem
metabolizadas e transformadas em algo melhor. Conselho,
pra ter efeito, deve vir embrulhado em empatia, e não vir
rolando desembalado e grosseiro do alto de uma escadaria.
Ignore opinião de quem se diz melhor do que você.

LÍNGUA PORTUGUESA

Os melhores pais não têm filhos
Isabel Clemente

Depois que você se tornar pai ou mãe, ouvirá muitos
pitacos na forma de criar seu filho. Você receberá algumas
recomendações interessantes, da saída da maternidade
até a porta da escola. Provavelmente começou a aprender,
ainda na gravidez, a lidar com comentários desnecessários,
mas prepare-se porque o fluxo de sugestões não solicitadas
tende a piorar. E você descobrirá que existem muitas
pessoas capazes de criar um filho melhor do que você. A
maior diferença entre você e essas pessoas é que algumas
não têm filhos, mas sabem julgar como ninguém.
Você descobrirá uma categoria humana nascida pronta
diretamente do forno de micro-ondas. Nunca foi criança.
Está sempre com a cabeça quente. Não suporta a ideia
de dividir um ambiente com um bebê de colo. O mundo
é dos adultos, concebido por e para eles. As crianças
devem se adaptar enquanto estão passando por essa
fase insuportavelmente barulhenta e sem-noção da vida.
Felizmente, essa fase dura pouco.
O humor deles funciona para censurar você. Na rua, no
mercado, no hotel, na escola e até no ambiente de trabalho,
você será patrulhado por gente assim. Talvez você tenha a
sorte grande de ter uma vizinha talhada para ser uma ótima
mãe teórica dos filhos dos outros. Ela sabe que birra de
criança é resultado da sua incompetência. Tem na ponta da
língua o diagnóstico para o moleque que chora e bate o pé:
é mimado. Mas talvez não te diga isso. Só para os outros.
Quanto mais distante do alvo a ser criticado, mais
à vontade essa pessoa fica. Parece conhecer seu filho
melhor do que você mas, no fundo, não gosta de criança.
Desobediência é falta de pulso nos pais. Falatório alto é falta
de pulso dos pais. Para gente que age assim, pai é pai, mãe
é mãe. Criança não tem voz nem vez. O melhor é mantê-la
sob rédea curta até que cresça. Para essas pessoas, toda
criança é um tirano em potencial e não merece respeito. Os
filhos dela jamais dariam chiliques.
Cuidado porque, sob influência dessa blitz, é capaz de
você mostrar sua pior versão, mais irritada do que o normal,
mais explosiva do que gostaria, só para dar uma resposta à
sociedade dos educadores teóricos.
Talvez alguns desses conselheiros não-requisitados
tenham filhos, o que dará a eles o verniz de falar como
quem sabe o que está dizendo. São os donos da verdade.
Possuem fórmulas testadas e aprovadas por seu modo de
vida. Os filhos deles nunca fizeram nada de errado, tiraram
fralda e chupeta na idade certa, porque o método deles foi
e ainda é o melhor, além de se aplicar a qualquer um sob
quaisquer circunstâncias, você é que não enxerga isso.
Desconfie.
Homens costumam ser as principais vítimas dessas
pessoas porque todo mundo sabe que pais nunca fazem
nada certo mesmo. Propõem brincadeiras idiotas e nunca
enxergam o risco que os filhos correm. Os algozes da vida
alheia falam com a empáfia de quem só tem a dizer, e nada
a trocar com você. Podem até saber o que é ter filho, mas
jamais saberão o que é ser você, estar na sua pele e ter a
sua vida.

Adaptado de http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/isabel-clemente/
noticia/2013/10/bos-melhores-paisb-nao-tem-filhos.html

QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com o texto,
as principais vítimas dos conselheiros não-requisitados
são os homens, justamente porque os homens sabem
muito bem como lidar com crianças protegendo-as o
tempo todo de possíveis riscos.
todos os educadores teóricos são pessoas que conhecem
tanto na teoria quanto na prática a maneira correta para
educar uma criança.
as pessoas que criticam a criação que os pais dão para
os seus filhos têm essa atitude por gostar demais de
crianças e julgá-las seres indefesos que precisam ser
ouvidos.
são raras as pessoas que julgam saber mais que os
outros a respeito da criação de filhos e geralmente elas
se encontram apenas entre os membros da própria
família.
algumas pessoas se consideram melhores que os outros
na tarefa de criar filhos, mas nem todas passaram pela
experiência de ser pais, o que dominam realmente é a
arte de julgar.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Nunca foi criança.”, o termo destacado
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de modo quanto
de intensidade.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de negação.
pode ser considerado tanto um advérbio de intensidade
quanto de tempo.
pode ser considerado tanto um advérbio de tempo
quanto de negação.

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Em “...a sorte grande de ter uma vizinha talhada para
ser uma ótima mãe teórica dos filhos dos outros.”,
a relação lógico-semântica estabelecida pela oração
em destaque é de
concessão.
finalidade.
consequência.
proporção.
conformidade.

Cargo: Enfermeiro - Oncologia

QUESTÃO 04

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

(C)

Podemos inferir, pelo texto, que a expressão “mãe
teórica” refere-se
a uma pessoa que tem vasta experiência, teórica e
prática, em exercer a função de mãe.
a uma pessoa que tem vasto conhecimento teórico a
respeito de criação de filhos, e coloca tal conhecimento
em prática.
a uma pessoa que acredita ter todo conhecimento a
respeito da criação de filhos, pelo menos dos filhos dos
outros.
a uma pessoa que conhece tanto na prática quanto
na teoria a função de mãe e a exerce com muita
complacência.
a uma pessoa que só tem conhecimento prático a
respeito da função de mãe, por isso mesmo sabe o que
está falando.

(D)
(E)

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Quanto mais distante do alvo a ser criticado,
mais à vontade essa pessoa fica.”, a relação lógicosemântica estabelecida no período é de
proporção.
conformidade.
finalidade.
concessão.
consequência.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “...da saída da maternidade até a porta
escola.”, o termo destacado
é um advérbio que indica inclusão.
é uma preposição que indica uma situação
posterioridade em relação a um limite próximo.
é um advérbio que indica exclusão.
é uma preposição que indica movimento, no caso,
tempo e no espaço.
é uma conjunção que indica uma situação
anterioridade em relação a um limite.

da

Em “...só para dar uma resposta à sociedade dos
educadores teóricos.”, o sinal indicativo de crase foi
utilizado
para atender à regência do substantivo “resposta”, que
tem função de objeto direto na oração.
para atender à regência do verbo “dar”, que é um verbo
transitivo direto.
por tratar-se de uma locução adverbial de base feminina.
por tratar-se de uma locução conjuntiva de base feminina.
por tratar-se de uma locução prepositiva de base
feminina.

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

de

QUESTÃO

no
de

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em “Os algozes da vida alheia falam com a empáfia
de quem só tem a dizer,...”, o termo destacado
significa, EXCETO
orgulho.
altivez.
modéstia.
embófia.
páfia.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ele é termo introdutório.
introduz uma negação em relação ao período do qual ele
é termo introdutório
introduz uma dúvida em relação ao período do qual ele é
termo introdutório.
introduz uma noção de temporalidade em relação ao
período do qual ele é termo introdutório.

“A maior diferença entre você e essas pessoas é
que algumas não têm filhos, mas sabem julgar como
ninguém.”
No período acima, o termo destacado pode ser
substituído, sem que haja prejuízo semântico ou
sintático por
portanto.
logo.
porquanto.
assim.
porém.

(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta a negação da
proposição:
“Júlia gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros”.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior gosta de cachorros.
Júlia gosta de gatos ou Júnior não gosta de cachorros.
Júlia não gosta de gatos se, e somente se Júnior não
gostar de cachorros.
Júlia não gosta de gatos ou Júnior não gosta de
cachorros.
Júlia não gosta de gatos e Júnior não gosta de cachorros.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 08
Em “Talvez alguns desses conselheiros nãorequisitados tenham filhos, o que dará a eles o verniz
de falar como quem sabe o que está dizendo.”, o
termo destacado
(A)
introduz uma certeza em relação ao período do qual ele
é termo introdutório.
(B)
introduz uma afirmação em relação ao período do qual

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

As esposas de Valdir, José e Amaro dirigem um carro
branco, um preto e um azul não necessariamente
nesta ordem. Uma se chama Cristina, outra Maria e a
outra Regina. A esposa de Valdir se chama Cristina.
A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa
de José não se chama Maria e não dirige um carro
branco. Os nomes das esposas que dirigem os
carros branco, preto e azul são respectivamente:
Cristina, Regina e Maria.
Cristina, Maria e Regina.
Maria, Cristina e Regina.
Maria, Regina e Maria.
Regina, Cristina e Maria.
Cargo: Enfermeiro - Oncologia

(E)

QUESTÃO 13

Paulinho tinha uma coleção com 120 figurinhas. Ele
deu

de suas figurinhas para um de seus irmãos,

e depois deu

QUESTÃO 17

para seu outro irmão. Sendo assim,

com quantas figurinhas Paulinho ficou?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
48
54
60
72

(A)

(B)

QUESTÃO 14

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a questão anterior, qual é a
porcentagem de figurinhas que Paulinho deu a seus
dois irmãos?
25%.
30%.
50%.
55%.
60%.

(C)

(D)

QUESTÃO 15

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Observe a sequência a seguir:
101; 103; 105; 107;...
Qual é o décimo termos desta sequência?
121.
119.
117.
111.
109.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 16

(B)

(C)

(D)

De acordo com o Decreto nº 7.661, de 28 de
dezembro de 2011, que aprovou o Estatuto Social Da
Empresa Brasileira De Serviços Hospitalares S.A, é
INCORRETO afirmar que
o órgão de orientação superior da EBSERH é o Conselho
de Administração, composto por nove membros,
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
a EBSERH será administrada por uma Diretoria
Executiva, composta pelo Presidente e até seis Diretores,
todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Presidente da República, por indicação do Ministro de
Estado da Educação.
o Conselho Fiscal, como órgão permanente da EBSERH,
compõe-se de três membros efetivos e respectivos
suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da
Educação.
conselho Consultivo é órgão permanente da EBSERH
que tem as finalidades de consulta, controle social e apoio
à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração.
a estrutura organizacional da EBSERH e a respectiva
distribuição de competências serão estabelecidas pela
Diretoria Executiva, mediante proposta do Conselho
Fiscal.

QUESTÃO 18

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

(A)

o regime de pessoal permanente da EBSERH será o da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, condicionada
a contratação à prévia aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos.

De acordo com o disposto no art. 4º do Decreto
nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, o prazo de
duração da EBSERH é
de 30 anos, prorrogável por igual período.
indeterminado.
de 5 anos, prorrogável.
de 15 anos, improrrogável.
de 10 anos, renovável por igual tempo.

QUESTÃO 19

De acordo com a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de
2011, é INCORRETO afirmar que
é necessária a realização de licitação para a contratação
da EBSERH pela administração pública para realizar
atividades relacionadas ao seu objeto social.
a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia
universitária, poderá prestar os serviços relacionados às
suas competências mediante contrato com as instituições
federais de ensino ou instituições congêneres.
no âmbito dos contratos previstos no art. 6°, os servidores
titulares de cargo efetivo em exercício na instituição
federal de ensino ou instituição congênere que exerçam
atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão
ser a ela cedidos para a realização de atividades de
assistência à saúde e administrativas.
a EBSERH será administrada por um Conselho de
Administração, com funções deliberativas, e por uma
Diretoria Executiva e contará ainda com um Conselho
Fiscal e um Conselho Consultivo.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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De acordo com o art. 6º do Regimento Interno da
EBSERH, a Diretoria Executiva é composta, dentre
outros, pelos seguintes órgãos, EXCETO
Diretoria de Atenção à Saúde e Gestão de Contratos.
Diretoria de Logística e Infraestrutura Hospitalar.
Diretoria Administrativa Financeira.
Auditoria Interna.
Diretoria de Gestão de Processos e Tecnologia da
Informação.

Cargo: Enfermeiro - Oncologia

QUESTÃO 20

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 23

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
Nos termos do §2º do art. 19º do Regimento Interno
da EBSERH, o mandato dos membros do Conselho
Fiscal será de ___ anos contados a partir da data
de publicação do ato de nomeação, podendo ser
reconduzidos por igual período.
três
cinco
dois
dez
quatro

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 24

De acordo com o art. 4° da Lei n° 8.142/1990, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s). Para receberem os investimentos
previstos no Plano Quinquenal do Ministério da
Saúde, os Municípios, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar, dentre outros, com:

QUESTÃO 21

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

De acordo com a Constituição Federal, é
INCORRETO afirmar que
a pessoa jurídica em débito com o sistema da
seguridade social, como estabelecido em lei, poderá
contratar com o Poder Público e dele receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
as receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios destinadas à seguridade social constarão
dos respectivos orçamentos, não integrando o
orçamento da União.
a proposta de orçamento da seguridade social
será elaborada de forma integrada pelos órgãos
responsáveis pela saúde, previdência social e
assistência social, tendo em vista as metas e
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de
seus recursos.
a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir
a manutenção ou expansão da seguridade social.
nenhum benefício ou serviço da seguridade social
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a
correspondente fonte de custeio total.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Fundo de Saúde.

II.

Contrapartida de recursos para saúde no
respectivo orçamento.

III.

Conselho de Saúde, com composição
paritária.

IV.

Seguro de Saúde.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas II, III e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 25
Assinale a alternativa considerada INCORRETA.
De acordo com o art. 5º do Decreto Presidencial
n° 7.508, de 28 de junho de 2011, para a instituição
da Região de Saúde, esta deve conter, no mínimo,
ações e serviços de
(A)
urgência e emergência.
(B)
atenção secundária.
(C)
atenção psicossocial.
(D)
atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
(E)
vigilância em saúde.

QUESTÃO 22

(A)

De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica
da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão incluídas
no campo de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS) a execução de ações
de vigilância sanitária.
de vigilância epidemiológica.
de saúde do trabalhador.
de assistência terapêutica integral, inclusive
farmacêutica.
referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos,
água e bebidas para animais domésticos e
domesticados.

De acordo com o art. 200 da Constituição Federal
que trata das atribuições do Sistema Único de
Saúde (SUS), EXCETO
participar da formulação da política e da execução das
ações de saneamento básico.
ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
colaborar na proteção do meio ambiente, nele não
compreendido o do trabalho.
incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento
científico e tecnológico.
executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
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QUESTÃO 28

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 26

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A utilização de cateteres intravasculares em
unidades de saúde é atualmente prática comum
e essencial para a administração de fluidos,
eletrólitos, sangue, hemoderivados, medicamentos
e suporte nutricional, e para disponibilizar
monitorização hemodinâmica. Por ser um
procedimento invasivo, sua inserção, manutenção
e manipulação deve ser feita com todo o rigor da
técnica asséptica. Sobre a prevenção de infecções
na manipulação de cateteres intravasculares,
assinale a alternativa correta.
A infecção do sítio de inserção do cateter é
caracterizada pela ausência de sinais flogísticos no
local da inserção do dispositivo intravascular com
evidências de infecção da corrente sanguínea.
A colonização cutânea e da conexão do cateter são as
duas fontes mais significativas na infecção do sítio de
inserção do cateter, não havendo relação delas com
manuseio inadequado da equipe.
Os cuidados com os cateteres estão relacionados
principalmente à troca do curativo, desinfecção do
injetor lateral para administração de medicamentos,
manipulação da torneirinha e da conexão do equipo e
cateter.
São fatores de proteção para a contaminação:
cateterização prolongada, manipulação frequente do
sistema, material do cateter, gravidade da doença de
base e local de inserção do cateter.
Na colonização cutânea, a contaminação ocorre a
partir de microrganismos localizados no sangue, se
aproximando do cateter, acompanhando seu trajeto
até alcançar a ponta.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A assistência da Enfermagem baseia-se em
conhecimentos científicos e métodos que definem
sua implementação. Assim, a sistematização da
assistência de enfermagem (SAE) é uma forma
planejada de prestar cuidados aos pacientes
que, gradativamente, vem sendo implantada em
diversos serviços de saúde. Sobre a SAE, é correto
afirmar que
as etapas da SAE são basicamente compostas por
levantamento de dados ou histórico de enfermagem e
plano assistencial.
as ações permitem identificar as necessidades
de assistência de saúde do paciente e propor as
intervenções que melhor as atendam.
compete ao enfermeiro e ao técnico de enfermagem a
responsabilidade legal pela sistematização; contudo,
para a obtenção de resultados satisfatórios, toda a
equipe de enfermagem deve se envolver no processo.
na fase inicial, é realizado o levantamento de dados e
exame físico do paciente. Como resultado, são obtidas
informações para a avaliação em enfermagem que
são as ações a serem implementadas pela equipe.
na etapa final, faz-se a anamnese, diagnóstico de
enfermagem e plano de cuidados ou prescrição de
enfermagem, para verificar o impacto das ações
realizadas.

QUESTÃO 29

(A)

QUESTÃO 27
Os artigos utilizados nos serviços de saúde são
classificados em três categorias, propostas pela
primeira vez por Spaulding, conforme o grau de
risco de provocar infecção nos pacientes. Sobre
essas categorias, é correto afirmar que
(A)
artigos semicríticos são aqueles com elevado potencial
de risco de provocar infecção, porque são introduzidos
diretamente em tecidos normalmente estéreis.
(B)
para artigos críticos a esterilização não é obrigatória,
porém desejável; há indicação de, no mínimo,
desinfecção de alto nível.
(C)
são artigos semicríticos o instrumental cirúrgico,
agulhas, cateteres intravasculares e dispositivos a eles
conectados, como equipos de solução e torneirinhas.
(D)
artigos não críticos, dependendo do grau de
contaminação, podem ser submetidos à limpeza ou
desinfecção de baixo ou médio nível.
(E)
artigos críticos são aqueles que entram em contato
com a mucosa íntegra e a pele não intacta, como
comadre, papagaio, termômetros.

(B)

(C)

(D)

(E)
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Esterilização é o processo utilizado para destruir
todas as formas de vida microbiana, por meio
do uso de agentes físicos (vapor saturado
sobre pressão, autoclave e vapor seco, estufa) e
químicos (óxido de etileno, plasma de peróxido
de hidrogênio, formaldeído, glutaraldeído e ácido
peracético). Sobre a esterilização de artigos,
assinale a alternativa correta.
Na estufa, o calor é produzido por resistências
elétricas e propaga-se rapidamente, de maneira
que o processo é rápido e exige altas temperaturas.
Este processo tem características de ser inflamável,
resseca plásticos e opacifica artigos acrílicos.
Quaternários de amônio requerem tempo prolongado
para agir;   embora considerado desinfetante e
esterilizante, seu uso é limitado devido à sua
ação tóxica, irritante, odor forte e desagradável e
comprovado potencial carcinogênico.
O glutaraldeído realiza desinfecção de nível médio
de artigos e superfícies e descontaminação de
superfícies. São matérias para os quais está indicado:
máscaras de inalação e nebulização, circuitos
ventilatórios; desinfecção de lactários e cozinhas.
Ácido peracético é considerado com quarto estado da
matéria, diferente dos estados líquido, sólido e gasoso.
A esterilização por esse método é realizada através de
equipamento automatizado e computadorizado.
O cloro e compostos clorados são corrosivos para
artigos e superfícies metálicas; irritam as mucosas;
têm odor forte, há redução de atividade em presença
de matéria orgânica, é incompatível com detergentes  
e têm solução pouco estável .
Cargo: Enfermeiro - Oncologia

(B)

QUESTÃO 30

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As áreas hospitalares também foram classificadas
de acordo com os riscos de infecção que possam
oferecer aos pacientes. Assinale a alternativa que
corresponde a um ambiente considerado como
área semicrítica
Enfermarias.
Áreas administrativas.
Banco de leite.
Laboratório de análises clínicas.
Banco de sangue.

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 31
Há vários produtos indicados para a desinfecção
de superfície do ambiente hospitalar. Assinale a
alternativa que NÃO apresenta a produto indicado
para a desinfecção de superfícies e/ou mobiliário.
(A)
Formaldeído.
(B)
Álcool (etílico ou isopropílico).
(C)
Compostos fenólicos.
(D)
Cloro orgânico, pó ou pastilha.
(E)
Quaternário de amônio.

QUESTÃO 34
Dentre as reações ocorridas na administração
de dieta enteral, a mais frequente é a diarreia,
que pode ocorrer por diversos fatores,
inclusive: doença de base, administração rápida,
contaminação por bactérias intolerância à lactose
e dieta hiperosmolar. Assinale a alternativa que
apresenta a ação adequada do enfermeiro diante
desta situação.
(A)
Manutenção de fluxo uniforme e lento.
(B)
Aumentar o volume gradativamente, avaliando-se a
tolerância do paciente.
(C)
Interrupção da infusão por uma hora ou mais.
(D)
Estimular a deambulação.
(E)
Avaliação do resíduo gástrico: volume maior que
150ml indica retardo do esvaziamento gástrico.

QUESTÃO 32
A adesão da equipe às medidas gerais de
prevenção e controle de infecção ainda dependem
da conscientização e mudança de hábitos dos
profissionais. Entretanto, sua adoção implica
a realização de atos simples de fácil execução.
Assinale a alternativa INCORRETA em relação a
tais atos.
(A)
Lavar sempre as mãos antes de realizar qualquer
procedimento é um dos mais importantes meios para
prevenir a infecção cruzada.
(B)
Manter os cabelos longos presos durante o trabalho,
pois quando soltos acumulam sujidades, poeira e
microrganismos.
(C)
Manter as unhas curtas e aparadas, pois as longas
facilitam o acúmulo de sujidades e microrganismos.
(D)
Evitar o uso de joias e bijuterias, que podem constituirse em possíveis fontes de infecção pela facilidade
de albergarem microrganismos em seus sulcos e
reentrâncias, bem como na pele Subjacente.
(E)
encostar ou sentar-se em superfícies com potencial de
contaminação são proibidos ao profissional por uma
questão de postura adequada, não interferindo na
disseminação de microrganismos.

QUESTÃO 35

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Considerando a Lei do exercício profissional,
assinale a alternativa que apresenta corretamente
a atividade privativa do enfermeiro.
Participação no planejamento, execução e avaliação
da programação de saúde.
Participação na elaboração, execução e avaliação dos
planos assistenciais de saúde.
Prescrição de medicamentos estabelecidos em
programas de saúde pública e em rotina aprovada
pela instituição de saúde.
Cuidados de enfermagem de maior complexidade
técnica e que exijam  conhecimentos de base científica
e capacidade de tomar decisões imediatas.
Prevenção e controle sistemático de infecção
hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.

QUESTÃO 36
Conforme Resolução COFEN-240/2000, assinale a
alternativa que apresenta corretamente o direito
do profissional de enfermagem é.
(A)
Assegurar ao cliente uma assistência de enfermagem
livre de danos decorrentes de imperícia, negligência
ou imprudência.
(B)
Avaliar criteriosamente sua competência técnica e
legal e somente aceitar encargos ou atribuições,
quando capaz de desempenho seguro para si e para a
clientela.
(C)
Recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem,
quando impedido de cumprir o presente Código e a
Lei do Exercício Profissional.

QUESTÃO 33

(A)

A introdução da alimentação pode ser feita com uma
seringa, com fluxo rápido, para evitar a ocorrência de
náuseas, aspiração, distensão e cólicas.
Não é indicado, neste tipo de administração, o
gotejamento por gravidade, em um período de 10 a 20
minutos.
A administração por meio de bomba de infusão não é
adequada à dieta enteral, ainda que permita o fluxo de
gotejamento constante.
O controle de gotejamento deve ser mais rigoroso
quando do uso de sondas enterais transpilóricas, haja
vista que o duodeno e o jejuno são mais sensíveis à
concentração e ao volume do que o estômago.

A alimentação é essencial para nossa saúde e bemestar. O estado nutricional interfere diretamente
nos diversos processos orgânicos como, por
exemplo, no crescimento e desenvolvimento, nos
mecanismos de defesa imunológica e resposta às
infecções, na cicatrização de feridas e na evolução
das doenças. No que se refere à administração de
dieta enteral, assinale a alternativa correta.
A dieta enteral pode ser administrada por método
intermitente ou contínuo. Na administração
intermitente, o volume a ser administrado varia em
torno de 550 ml/vez, de 4 a 6 vezes ao dia.
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(D)

(E)

Manter-se atualizado ampliando seus conhecimentos
técnicos, científicos e culturais, em benefício da
clientela, coletividade e do desenvolvimento da
profissão.
Promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico,
científico e cultural do pessoal sob sua orientação e
supervisão.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa correta em relação ao ato
proibido ao profissional de Enfermagem, sob risco
de penalização, conforme previsto no Código de
Ética dos Profissionais de Enfermagem.
Manter-se regularizado com suas obrigações
financeiras com o Conselho Regional de Enfermagem.
Ministrar medicamentos sem certificar-se da natureza
das drogas que o compõem e da existência de risco
para o cliente.
Apor o número de inscrição do Conselho Regional de
Enfermagem em sua assinatura, quando no exercício
profissional.
Facilitar a participação dos profissionais de
enfermagem no desempenho de atividades nos
órgãos de classe.
Facilitar o desenvolvimento das atividades de ensino e
pesquisa, devidamente aprovadas.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 38
O SUS está sendo construído no embate político,
ideológico e tecnológico entre diversos atores
sociais em situação e resulta de propostas que, ao
longo de muitos anos, vêm sendo impulsionadas
por um movimento social que se denomina
reforma sanitária brasileira. Sobre o Processo
Social de Mudança das Práticas Sanitárias no SUS
e na Enfermagem, assinale a alternativa correta.
(A)
As mudanças econômicas e políticas que se deram,
especialmente a partir do início dos anos 1980,
determinaram o fortalecimento do modelo médicoassistencial privatista, adiando sua substituição por
um outro modelo de atenção à saúde.
(B)
Neste século, o sistema de saúde transitou do
sanitarismo higienista (início do século até 1965) para
o modelo plural, até chegar, no final dos anos 1980, ao
médico-assistencial privatista, hoje vigente, que inclui,
como sistema público, o SUS.
(C)
O sanitarismo campanhista tem, por detrás de si, uma
concepção de saúde, fundamentada na teoria dos
germes, que leva ao modelo explicativo multicausal,
segundo o qual os problemas de saúde se explicam
por uma relação linear entre agente e hospedeiro.
(D)
Em março de 1986, ocorreu o evento político-sanitário
mais importante da década: a VIII Conferência
Nacional de Saúde, para a qual confluiu todo o
movimento encetado desde o início dos anos 1970.
(E)
A saúde na Constituição é definida como independente
de políticas sociais e econômicas, como direito
de cidadania e dever do Estado, como parte da
seguridade social e cujas ações e serviços devem ser
providos por um sistema suplementar de saúde.

No organismo, verificam-se formas de crescimento
celular controladas e não controladas. A
hiperplasia, a metaplasia e a displasia são
exemplos de crescimento controlado, enquanto
as neoplasias correspondem às formas de
crescimento não controladas e são denominadas,
na prática, de “tumores”. Dessa forma, é correto
afirmar que
o primeiro consenso observado no estudo das
neoplasias é a sua definição, pois ela se baseia na
morfologia e na biologia do processo tumoral.
os tumores benignos tendem a apresentar crescimento
rápido e invasivo, determinando a compressão dos
tecidos vizinhos, o que leva à formação de uma
pseudocápsula fibrosa.
no caso dos tumores malignos, observa-se que,
pela rapidez e desorganização do crescimento, pela
capacidade infiltrativa e pelo alto índice de duplicação
celular, eles apresentam uma desproporção entre o
parênquima tumoral e o estroma vascularizado.
as duas propriedades principais das neoplasias
benignas são: a capacidade invasivo- destrutiva local e
a produção de metástases. Por definição, a metástase
constitui o crescimento neoplásico à distância, sem
continuidade e sem dependência do foco primário.
as células dos tumores malignos têm graus variados de
diferenciação e, portanto, são bastante semelhantes
com as células que as originaram e, por isso, são
denominadas pouco diferenciadas.

QUESTÃO 40
Considerando as regras de nomenclatura dos
tumores, relacione as colunas e assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

1.
2.
3.
4.
(
(
(
(

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Nefroblastoma.
Leiomiossarcoma.
Condrossarcoma.
Lipossarcoma.
)
)
)
)

tumor maligno do tecido gorduroso.
tumor maligno do tecido renal jovem.
tumor maligno do tecido muscular liso.
tumor maligno do tecido cartilaginoso.

2 − 1 − 3 − 4.
4 − 1 − 2 − 3.
1 − 3 − 2 − 4.
3 − 2 − 1 − 4.
4 − 2 − 1 − 3.
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QUESTÃO 41

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O conhecimento da biologia dos tumores levou
a União Internacional Contra o Câncer (UICC) a
desenvolver um sistema que permitisse classificar
a evolução das neoplasias malignas, para se
determinar o melhor tratamento e a sobrevida
dos doentes. Sobre este sistema, denominado, no
Brasil, de “estadiamento”, é correto afirmar que
Para algumas neoplasias malignas (de pele e de
ovário, por exemplo), o exame histopatológico de
material biopsiado, incisional ou excisionalmente, é
dispensável, pois prioriza-se o estadiamento clínico.
Cada categoria do estadiamento clínico apresenta
diversas subcategorias, todos os tumores preenchem
obrigatoriamente todas as categorias T ou N.
O estadiamento patológico baseia-se nos achados
cirúrgicos e no exame anatomopatológicos da peça
operatória e não é aplicável a todos os tumores,
embora para alguns (pele e ovário, por exemplo) seja
o único estadiamento possível.
O estadiamento clínico representa a linguagem de que
o oncologista dispõe para definir condutas e trocar
conhecimentos a partir dos dados do exame físico,
excluindo a necessidade de exames complementares
pertinentes ao caso.
A determinação da extensão da doença e a
identificação dos órgãos acometidos constituem um
conjunto de informações fundamentais para a seleção
da terapêutica, sem no entanto contribuir para a
previsão das complicações.

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 44

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

QUESTÃO 43

(B)

O tratamento de suporte na oncologia constitui
um grupo especial de medicamentos utilizáveis
para auxílio no tratamento dos doentes com
câncer, embora não exerçam influência direta
sobre as neoplasias. A sua utilização depende dos
quimioterápicos utilizados e, também, da dose em
que eles são aplicados. Fazem parte deste grupo
de medicamentos, EXCETO
betabloqueadores.
diuréticos.
corticoides.
analgésicos.
antieméticos.

QUESTÃO 45

QUESTÃO 42
No que se refere à Capacidade Funcional do
Doente (PS), é correto afirmar que
(A)
paciente com   Zubrod 0 e Karnofsky 100-90 é um
Doente agônico.
(B)
paciente com  Zubrod 2 e Karnofsky 69-50 é um Doente
acamado, necessitando de cuidados constantes.
(C)
paciente com  Zubrod 3 e Karnofsky 49-30 é um doente
que permanece no leito mais da metade do dia.
(D)
paciente com   Zubrod 4 e Karnofsky 29-10 é um
doente sintomático, mas com capacidade para o
comparecimento ambulatorial.
(E)
paciente com  Karnofsky < 9  é um doente assintomático
ou com sintomas mínimos.

(A)

sendo aplicada esta regra no caso de adenocarcinoma
de endométrio.
Os corticosteroides podem compor esquemas
terapêuticos antiblásticos, em doses maiores do
que as usuais, devendo nesses casos sempre
ser considerados quimioterápicos, para efeito de
autorização e ressarcimento.
Por vezes, o volume a ser irradiado requer a utilização
de técnica especial de radioterapia externa de
megavoltagem, que restringe a irradiação a esse
volume e minimiza a irradiação dos tecidos normais.
Na radioterapia anti-hemorrágica, como é de finalidade
paliativa, a dose total é maior do que a máxima
permitida para a área, aplicada em dose única.

(B)

Existem três formas de tratamento do câncer:
cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Elas são
usadas em conjunto no tratamento das neoplasias
malignas, variando apenas quanto à importância
de cada uma e a ordem de sua indicação. Sobre
o tratamento do câncer, assinale a alternativa
correta.
A maioria dos quimioterápicos utilizados tem sua dose
básica, para efeito antiblástico e deve ser ajustada
para cada doente de acordo com seu peso dividido
pela idade.
Para a hormonioterapia, é necessária a comprovação
da sensibilidade do tumor a hormonioterápico, no caso
de mulheres e homens com câncer de mama, não

(C)

(D)

(E)
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Para que o procedimento cirúrgico possa
ocorrer, são necessárias certas condições
que a enfermagem deve prover. Entre outras,
a desinfecção microbiológica da sala e a
esterilização do instrumental cirúrgico já são uma
amostra concreta da importância dos profissionais
de enfermagem, não somente nos momentos do
pré, trans e pós-operatório, mas em tudo o que
envolve os bastidores da cirurgia. É função da
equipe de enfermagem posicionar o paciente para
a realização do procedimento cirúrgico. Sobre as
posições cirúrgicas mais frequentes, assinale a
alternativa correta.
Decúbito lateral: o cliente é colocado sobre um dos
lados do corpo, tendo a perna inferior fletida e a outras
em extensão sobre ela.
Decúbito dorsal: o cliente é deitado sobre o abdome,
com os braços esticados ao longo do corpo e a cabeça
voltada para um dos lados.
Decúbito ventral: o cliente fica deitado de costas
voltadas para a mesa de cirurgia, e as pernas e os
braços ficam estendidos ao longo do corpo.
Posição de Trendelenburg: é a posição de decúbito
dorsal, com elevação da cabeça e do tórax acima dos
membros inferiores, que são abaixados.
Proclive: o cliente deverá estar em decúbito dorsal,
com a região pélvica e os membros inferiores elevados
acima do nível do tronco e da cabeça.

Cargo: Enfermeiro - Oncologia

(E)

QUESTÃO 46

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O pós-operatório é dividido em três momentos
e o primeiro deles é o Pós-Operatório Imediato,
que compreende o momento mais crítico para o
cliente, o que exige maior vigilância por parte
dos profissionais de enfermagem, bem como de
todos da equipe transdisciplinar envolvida nos
cuidados. Esse período começa na primeira hora
após a cirurgia e se estende por 24 horas. Assinale
a alternativa correta no que se refere às atribuições
da enfermagem neste momento.
Promover a manutenção das vias aéreas.
Promover a deambulação precoce.
Controlar balanço hídrico.
Controlar o equilíbrio hemodinâmico.
Controlar a dor.

o médico responsável pelo paciente, seja ele
plantonista, diarista ou o médico assistente, deve
realizar as solicitações de transferências à Central
de Regulação e realizar contato prévio com o serviço
potencialmente receptor.

QUESTÃO 49
Assinale a alternativa que corresponde aos
itens que deve ser contemplados no processo
de implantação do componente pré-hospitalar
móvel e exigem a elaboração de um diagnóstico
abrangente dos municípios.
(A)
Inativação da rede de atenção instalada, em suas
características físicas e complexidade de atuação no
atendimento das urgências.
(B)
Levantamento dos dados de produção.
(C)
Identificação dos fluxos de pacientes pactuados e/
ou espontâneos exclusivamente intramunicipais
existentes.
(D)
Caracterização do transporte interinstitucional dos
pacientes com quadros crônicos.
(E)
Estimular a adequação curricular nas instituições
formadoras,de forma a atender às necessidades do
SUS e da atenção integral às urgências.

QUESTÃO 47
As teorias de enfermagem servem para descrever,
explicar, diagnosticar e/ou prescrever medidas
referentes ao cuidado de enfermagem. Sobre
as teorias de enfermagem, assinale a alternativa
correta.
(A)
Teoria da relação interpessoal − Imogene King.
(B)
Teoria Ambientalista − Wanda Horta.
(C)
Teoria do Cuidado Transcultural − Irmã Calista Roy.
(D)
Teoria das Necessidade Humanas Básicas − Florence
Nightgale.
(E)
Teoria do Auto-cuidado − Dorothea Orem.

QUESTÃO 50

Sobre as teorias da Administrção, informe se é
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir
e assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.

QUESTÃO 48
Dentro da perspectiva de estruturação de Sistemas
Estaduais de Urgência e Emergência, com
universalidade, atenção integral e equidade de
acesso, de caráter regionalizado e hierarquizado,
de acordo com as diretrizes do SUS, os serviços
especializados e de maior complexidade deverão
ser referência para um ou mais municípios de
menor porte. Assim sendo, sobre as Transferências
e Transporte Inter-Hospitalar, é correto afirmar que
(A)
no processo de planejamento e pactuação das
transferências inter-hospitalares não está previsto o
suporte de ambulâncias de transporte para o retorno
dos pacientes que, fora da situação de urgência, ao
receberem alta, não apresentem possibilidade de
locomover-se por outros meios, por restrições clínicas.
(B)
o transporte inter-hospitalar refere-se exclusivamente à
transferência de pacientes entre unidades hospitalares
de atendimento às urgências e emergências, unidades
de diagnóstico, terapêutica ou outras unidades de
saúde que funcionem como insituições hospitalares.
(C)
está prevista a transferência de pacientes de serviços
de saúde de menor complexidade para serviços
de referência de maior complexidade, sempre que
as condições locais de atendimento permitirem,
independente de condição clínica.
(D)
serão removidos pacientes em risco iminente de vida,
sem prévia e obrigatória avaliação e atendimento
respiratório, hemodinâmico e outras medidas urgentes
específicas para cada caso, desde que sejam
preparados.

( )

( )

( )

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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No Fordismo, é requerido que não seja
permitido que o trabalhador se canse
inutilmente, com movimentos à direita ou à
esquerda, sem proveito algum.
Para Ford, tanto os trabalhadores quanto
as peças devem ser dispostos na ordem
natural das operações, diminuindo o
caminho da peça ou aparelho na esteira de
montagem.
A escola de Relações Humanas no Trabalho
nasceu de uma reação à Administração dos
Sistemas. E, a partir dela, evoluiu-se de uma
concepção progressista do ser humano
para uma concepção mais tecnicista.
Taylor separa a concepção da execução.
Estimula o trabalhador a demonstrar suas
manifestações criativas ou participativas.
Henri Fayol foi o primeiro a definir
administração como um processo de
planejar, organizar, dirigir e controlar. Fayol
sintetizou a administração em 14 princípios.

V – F – V – F – V.
F – V – V – V – F.
F – V – V – F – V.
V – V – F – F – V.
F – V – F – V – F.
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