TURNO

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ESCOLA

SALA

ORDEM

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão
corretas e se não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno
completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
• A totalidade da Prova terá a duração de 3h30 (três horas e trinta minutos), incluindo o tempo para preenchimento da Folha
de Respostas da Prova Objetiva.
i
Iniciada a Prova, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 2h30 (duas horas e trinta minutos) de
prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas da
Prova Objetiva. A Folha de Respostas da Prova Objetiva será o único documento válido para correção.
i
Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um
fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da
entrada no sanitário e, depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for
detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do
concurso.
• O candidato, ao terminar a prova, deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer
nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais
destinados às respostas.
• Use caneta transparente de tinta preta.
• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que
contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo
abaixo:
• Todas as questões deverão ser respondidas.
OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
CONCURSOS PÚBLICOS

11/2014
Espaço reservado para anotação das respostas

- O candidato poderá destacar e levar para conferência.

CONCURSOS PÚBLICOS

NOME DO CANDIDATO

Nº DE INSCRIÇÃO

O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 18 de novembro de 2014.

familiar, e por pressão consumista que o convence de que só

LÍNGUA PORTUGUESA

terá seu valor reconhecido socialmente se portar determinados
Leia o texto adaptado abaixo para responder às questões
de 1 a 3.

Todos os países que reduziram a maioridade penal
não diminuíram a violência
Por Frei Betto

produtos de grife.
Enfim, o menor infrator é resultado do descaso do Estado,
que não garante a tantas crianças creches e educação de
qualidade; áreas de esporte, arte e lazer; e a seus pais trabalho
decente ou uma renda mínima para que possam subsistir com
dignidade em caso de desemprego.

Voltou à pauta do Congresso, por insistência do PSDB, a

Portanto, não basta reduzir a maioridade penal e instalar

proposta de criminalizar menores de 18 anos via redução da

UPPs em áreas consideradas violentas. O traficante não espera

maioridade penal.

que seu filho seja bandido, e sim doutor. Por que, junto com a

De que adianta? Nossa legislação já responsabiliza toda

polícia pacificadora, não ingressam, nas áreas dominadas por

pessoa acima de 12 anos por atos ilegais. Segundo o Estatuto

bandidos, escolas, oficinas de música, teatro, literatura e praças

da Criança e do Adolescente, o menor infrator deve merecer

de esportes?

medidas socioeducativas, como advertência, obrigação de

Punidos deveriam ser aqueles que utilizam menores na

reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade

prática de crimes. E eles costumam ser hóspedes do Estado

assistida, semiliberdade e internação. A medida é aplicada

que, cego, permite que dentro das cadeias as facções

segundo a gravidade da infração.

criminosas monitorem, por celulares, todo tipo de violência

Nos 54 países que reduziram a maioridade penal, não se

contra os cidadãos.

registrou redução da violência. A Espanha e a Alemanha

Que tal criminalizar o poder público por conivência com o

voltaram atrás na decisão de criminalizar menores de 18 anos.

crime organizado? Bem dizia o filósofo Carlito Maia: “O

Hoje, 70% dos países estabelecem 18 anos como idade penal

problema do menor é o maior.”

mínima.
O índice de reincidência em nossas prisões é de 70%.
Não existe, no Brasil, política penitenciária, nem intenção do

1.

De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo.
I.

O autor do texto defende que não adianta reduzir a
maioridade penal, pois, no Brasil, não há intenção
quanto à recuperação dos presos nem há política
penitenciária, fazendo com que os adolescentes se
distanciem de medidas socioeducativas e fiquem
sujeitos à violência.

II.

Defende-se, no texto, que devem ser garantidos
creches e educação de qualidade, por exemplo, às
crianças e trabalho digno ou uma renda mínima para
os pais como forma de tratar a causa e não o efeito.

III.

Defende-se, no texto, que os adultos devem ser
punidos em vez de punir os menores de idade, uma
vez que os pais devem se responsabilizar totalmente
pelos atos praticados por seus filhos.

Estado de recuperar os detentos. Uma reforma prisional seria
tão necessária e urgente quanto a reforma política. As
delegacias funcionam como escola de ensino fundamental para
o crime; os cadeiões, como ensino médio; as penitenciárias,
como universidades.
O ingresso precoce de adolescentes em nosso sistema
carcerário só faria aumentar o número de bandidos, pois
tornaria

muitos

socioeducativa.

deles
Ficariam

distantes

de

trancafiados

qualquer
como

medida

mortos-vivos,

sujeitos à violência, inclusive sexual, das facções que reinam
em nossas prisões.

É correto o que se afirma em

Já no sistema socioeducativo, o índice de reincidência é

(A)

II e III, apenas.

de 20%, o que indica que 80% dos menores infratores são

(B)

I e II, apenas.

recuperados.

(C)

I, apenas.

Nosso sistema prisional já não comporta mais presos. No

(D)

I e III, apenas.

Brasil, eles são, hoje, 500 mil, a quarta maior população

(E)

I, II e III.

carcerária do mundo. Perdemos apenas para os EUA (2,2
milhões), China (1,6 milhão) e Rússia (740 mil).
Reduzir a maioridade penal é tratar o efeito, e não a
causa. Ninguém nasce delinquente ou criminoso. Um jovem
ingressa no crime devido à falta de escolaridade, de afeto
2

2.

Observe o trecho transcrito do texto e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da
palavra destacada de acordo com o contexto.

5.

“(...) a seus pais trabalho decente ou uma renda mínima

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à ortografia, assinale a alternativa correta.
(A)

Aquele policial lidou com muitos casos de fraticídio.

(B)

Eles estavam tentando compreender o esteriótipo do
assassino.

(C)

A polícia detectou que o assassino era misantropo.

para que possam subsistir com dignidade em caso de
desemprego.”
(A)

Trabalhar.

(B)

Progredir.

(C)

Aprimorar-se.

(D)

Sobreviver.

(E)

Encher-se.

Observe a oração abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa em que a conjunção destacada estabeleça o
mesmo sentido e tenha a mesma classificação que a
conjunção destacada na oração abaixo.
“Portanto, não basta reduzir a maioridade penal e instalar

UPPs em áreas consideradas violentas.”
(A)

Ainda que medidas socioeducativas sejam
implantadas, decisões mais rígidas devem ser
tomadas.

(B)
(C)

(D)
(E)

4.

3

Prostou o ladrão de um só golpe.

(E)

O caso do assassinato daquela criança rerpecutiu
em toda a imprensa.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
6.

3.

(D)

Considerando o disposto no artigo 142, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa
que preenche correta e respectivamente as lacunas.
Os

menores

de

_______________

anos

serão

______________ e os maiores de ______________ e menores
de ______________ anos _____________ por seus pais,
tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual.
(A)

dezoito/
assistidos/
representados

dezoito/

Desde que a polícia começou a agir naquela região,
o índice de criminalidade diminuiu.

(B)

dezesseis/ assistidos/
representados

dezesseis/

O índice de roubo seguido de morte aumentou
naquele bairro. Logo, medidas devem ser tomadas
para garantir a segurança dos moradores.

(C)

dezesseis/ representados/ dezesseis/ vinte e um/
assistidos

(D)

dezoito/ representados/
assistidos

(E)

dezesseis/
assistidos

É preciso garantir educação de qualidade a fim de
que o índice de criminalidade diminua.
Conforme veiculado na mídia, houve rebelião.

De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e
quanto à concordância verbal, assinale a alternativa
correta.
(A)

Fomos nós quem flagrou o ladrão no momento do
roubo.

(B)

Perto de 50 detentos fugiu de um presídio do interior
de São Paulo.

(C)

Não se poupou esforços para prender aquela
quadrilha.

(D)

Construiu-se novos postos policiais na região
metropolitana.

(E)

Parecem haver graves problemas com a segurança
pública.

7.

dezoito/

representados/

vinte
vinte

vinte

dezesseis/

e
e

e

um/
um/

um/

dezoito/

O artigo 145, do ECA, dispõe que os Estados e o Distrito
Federal poderão criar varas especializadas e exclusivas
da infância e da juventude, cabendo ao(à)
(A)

Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

(B)

Ministério Público estabelecer sua proporcionalidade
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

(C)

Fundação Casa estabelecer sua proporcionalidade
por número de habitantes, dotá-las de infraestrutura
e dispor sobre o atendimento, inclusive em plantões.

(D)

Poder
Executivo
Federal
estabelecer
sua
proporcionalidade por número de habitantes, dotálas de infraestrutura e dispor sobre o atendimento,
inclusive em plantões.

(E)

Poder Executivo Estadual estabelecer sua
proporcionalidade por número de habitantes, dotálas de infraestrutura e dispor sobre o atendimento,
inclusive em plantões.

8.

Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre
(A)

preservação das florestas, da fauna e da flora.

(B)

proteção ao meio ambiente e combate à poluição em
qualquer de suas formas.

(C)

promoção de programas de construção de moradias
e melhoria das condições habitacionais e de
saneamento básico.

(D)
(E)

9.

11.

O

Conselho

Tutelar

é

órgão

_____________

e

____________, ______________, encarregado pela sociedade
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do
adolescente, definidos na Lei nº 8.069/1990.

proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico,
turístico e paisagístico.
registro, acompanhamento e fiscalização das
concessões de direitos de pesquisa e exploração de
recursos hídricos e minerais em seus territórios.

(A)

provisório/ autônomo/ não jurisdicional

(B)

permanente/ independente/ jurisdicional

(C)

provisório/ independente/ não jurisdicional

(D)

permanente/ autônomo/ não jurisdicional

(E)

permanente/ autônomo/ jurisdicional

Conforme o disposto no artigo 26, da Constituição Federal
de 1988, incluem-se entre os bens dos Estados as
12.

Conforme o disposto no artigo 133, do ECA, para a
candidatura a membro do Conselho Tutelar, será(ão)
exigido(s) o(s) seguinte(s) requisito(s):

I.

águas superficiais ou subterrâneas, fluentes,
emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso,
na forma da lei, as decorrentes de obras da União.

II.

áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que
estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob
domínio da União, Municípios ou terceiros.

I.

residir no país ou países vizinhos que façam
fronteira com o Brasil.

II.

idade superior a 18 anos e inferior a 60 anos.

III.

ilhas fluviais e lacustres não pertencentes aos
Municípios de outros Estados.

III.

reconhecida idoneidade moral.

IV.

terras devolutas não compreendidas entre as da
União.

É correto o que está contido em

É correto o que está contido em

10.

Considerando o disposto no artigo 131, do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa
que preenche correta e respectivamente as lacunas.

(A)

I e II, apenas.

(B)

II e IV, apenas.

(C)

I, III e IV, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

I, II e IV, apenas.

Segundo a Constituição Federal de 1988, constitui(em)
crime(s) de responsabilidade do Prefeito Municipal:
I.

efetuar repasse que supere os limites definidos na
Constituição Federal de 1988.

II.

não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês.

III.

enviar o repasse a menor em relação à proporção
fixada na Lei Orçamentária.

É correto o que está contido em
(A)

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

I, II e III.

(D)

I e III, apenas.

(E)

III, apenas.

13.

(A)

I, II e III.

(B)

I, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

II e III, apenas.

(E)

II, apenas.

Acerca dos direitos e garantias fundamentais, expressos
na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa
correta.
(A)

A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
mesmo em caso de flagrante delito ou desastre.

(B)

É plena a liberdade de associação de caráter
paramilitar, para fins lícitos.

(C)

A propriedade poderá ou não atender a sua função
social.

(D)

É garantido o direito de herança.

(E)

A lei penal não retroagirá para beneficiar o réu.
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14.

15.

De acordo com a Lei nº 12.594/2012, assinale a
alternativa incorreta.
(A)

Será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando
que tenha praticado a falta por coação irresistível.

(B)

A decisão judicial relativa à execução de medida
socioeducativa será proferida após manifestação do
defensor e do Ministério Público.

(C)

A União, em articulação com os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, realizará avaliações
periódicas da implementação dos Planos de
Atendimento Socioeducativo em intervalos não
superiores a 3 (três) anos.

(D)

É
vedada
a
edificação
de
unidades
socioeducacionais em espaços contíguos, anexos,
ou de qualquer outra forma integrados a
estabelecimentos penais.

(E)

Compete aos Estados elaborar o Plano Estadual de
Atendimento Socioeducativo em conformidade com
o Plano Nacional.

17.

18.

De acordo com a Lei nº 12.594/2012, compete à direção
do programa de prestação de serviços à comunidade ou
de liberdade assistida, entre outras atribuições:
I.

Conforme a Portaria nº 104/2011, na qual são definidas
terminologias em saúde pública, é correto afirmar que
qualquer dano à integridade física, mental e social dos
indivíduos, provocado por circunstâncias nocivas, como
acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões
autoinfligidas
ou
heteroinfligidas
corresponde
à
nomenclatura
(A)

evento.

(B)

agravo.

(C)

doença.

(D)

emergência
nacional.

de

saúde

pública

de

importância

(E)

emergência de
internacional.

saúde

pública

de

importância

Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
para Hepatite Viral C e coinfecções de 2013, assinale a
alternativa que apresenta os inibidores de protease
incorporados para tratamento da hepatite crônica C no
Sistema Único de Saúde (SUS).
(A)

Ritonavir e Saquinavir.

(B)

Atazanavir e Darunavir.

selecionar e credenciar orientadores, designando-os,
caso a caso, para acompanhar e avaliar o
cumprimento da medida.

(C)

Boceprevir e Telaprevir.

(D)

Lopinavir e Nelfinavir.

II.

supervisionar o desenvolvimento da medida.

(E)

Fosamprenavir e Indinavir.

III.

receber o adolescente e seus pais ou responsável e
orientá-los sobre a finalidade da medida e a
organização e funcionamento do programa.

19.

É correto o que está contido em
(A)

I, apenas.

(B)

II, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

I, II e III.

Assinale a alternativa que apresenta o principal fator de
morbimortalidade entre os adolescentes de 15 a 19 anos,
apresentado nas diretrizes nacionais para a atenção
integral à saúde de adolescentes e jovens na promoção,
proteção e recuperação da saúde, baseado nos dados do
Sistema de Informação de Mortalidade (SIM).
(A)

Acidente de transporte.

(B)

Afogamento.

(C)

Lesão autoprovocada.

(D)

Violência.

(E)

Queda.

ENFERMEIRO (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS)
20.
16.

Considerando a Lista de Notificação Compulsória Imediata
(LNCI) referente às doenças, aos agravos e eventos de
importância para a saúde pública e de abrangência
nacional em toda a rede de saúde pública e privada,
assinale a alternativa que apresenta uma doença que
consta na LNCI.
(A)

Leishmaniose Tegumentar Americana.

(B)

Leptospirose.

(C)

Tuberculose.

(D)

Hanseníase.

(E)

5

Dengue com complicações.

A atenção à saúde de adolescentes em conflito com a lei
em regime de internação ou internação provisória, em
unidades masculinas e femininas, será realizada por meio
de um conjunto de ações de saúde que abranjam
I.

a promoção e a proteção da saúde.

II.

práticas educativas e a prevenção de agravos.

III.

ações de assistência à saúde.

É correto o que se afirma em
(A)

I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I e III, apenas

(D)

II e III, apenas.

(E)

III, apenas.

21.

22.

O consumo de álcool e outras drogas por crianças e
adolescentes tem se mostrado um importante problema de
saúde pública. Diante deste quadro, assinale a alternativa
que apresenta o significado da expressão técnica “binge”.
(A)

Ingestão alcoólica moderada.

(B)

Consumo de álcool de início precoce.

(C)

Consumo regular de álcool.

(D)

Consumo excessivo episódico de álcool.

(E)

Abstinentes.

24.

A Portaria nº 48/2004, institui as diretrizes gerais para o
funcionamento dos Centros de Referência para
Imunobiológicos Especiais (CRIES). A este respeito, é
correto afirmar que é da competência desses centros
(A)

providenciar e assegurar os meios necessários para
a investigação e elucidação dos eventos adversos
graves e/ou inusitados, associados temporalmente à
aplicação dos imunobiológicos.

(B)

estabelecer um sistema de fluxo de referência e
contrarreferência, quando da ocorrência de casos de
indicações de imunobiológicos especiais e de
investigação clínica ambulatorial e laboratorial
especializada e para os casos de eventos adversos
notificados.

(C)

promover e organizar cursos de atualização em
eventos adversos para aprimoramento do sistema e
eficiência clínica dos casos emergenciais e demais
casos notificados.

(D)

estabelecer sistemas de referência interestaduais
para casos mais especializados quando o estado
não detiver as condições terciárias necessárias à
investigação e ao tratamento do vacinado.

(E)

participar da investigação, do acompanhamento e da
elucidação dos eventos adversos graves e/ou
inusitados, associados temporalmente à aplicação
dos imunobiológicos.

Analise o trecho abaixo para responder à questão.
Na desinfecção de superfícies, apresenta desvantagens

por ser instável quando afetado pela luz solar, temperatura
>25°C e pH ácido. É inativo em presença de matéria orgânica,
porém corrosivo para metais, de odor desagradável e pode
causar irritabilidade nos olhos e nas mucosas.
Assinale a alternativa que apresenta o produto descrito.

23.

(A)

Ácido peracético.

(B)

Monopersulfato de potássio.

(C)

Compostos liberadores de cloro ativo.

(D)

Compostos fenólicos.

(E)

Compostos quaternários de amônio.

O manejo do RSS é entendido como a ação de gerenciar
os
resíduos
em
seus
aspectos
intra
e
extraestabelecimento, desde a geração até a disposição
final. A este respeito, assinale a alternativa que apresenta
a fase que consiste na separação dos resíduos no
momento e local de sua geração, de acordo com as
características físicas, químicas, biológicas e radioativas,
o estado físico e os riscos envolvidos.
(A)

Identificação.

(B)

Acondicionamento.

(C)

Segregação.

(D)

Tratamento.

(E)

Transporte interno.

25.

São condições para o funcionamento dos CRIES, segundo
as orientações contidas no Manual de Procedimentos para
Vacinação, do Programa Nacional de Imunização (PNI) da
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVE)
I.

dispor de equipe técnica mínima composta de
médico,
enfermeiro
e
técnico/auxiliar
de
enfermagem,
devidamente
habilitados
para
desenvolver as atividades de vacinação.

II.

instalar-se de preferência em ambiente hospitalar
que possua equipamentos de apoio para
emergência e análise laboratorial, nas proximidades
de
hospitais
universitários,
centros
de
onco-hematologia
ou
ambulatórios
de
especialidades.

III.

funcionar de segunda a sexta, em horário comercial.

É correto o que está contido em
(A)

I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

III, apenas.
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26.

A Lei nº 12.594/2012 (SINASE) tem como objetivo(s)
I.

contribuir para a organização da unidade de
atendimento socioeducativo.

II.

assegurar conhecimento rigoroso sobre as ações do
atendimento socioeducativo e seus resultados.

III.

promover a melhora da qualidade da gestão e do
atendimento socioeducativo.

29.

Em relação ao disposto na lei, é correto o que está contido
em

27.

(A)

I, II e III.

(B)

I e II, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

II, apenas.

(E)

III, apenas.

A Lei nº 12.010/2009 alterou o artigo 87, que trata das
linhas de ação da política de atendimento. A este respeito,
é correto afirmar que passou a fazer parte da ação política
de atendimento

RN com peso de 1.500g, mantendo Sat O2 de 94%
em oxigênio igual ou superior a 40%.

(B)

RN com peso superior a 1.500g, mantendo Sat O2
abaixo de 89% em oxigênio igual ou superior a 40%.

(C)

RN com peso de 1.500g que apresenta
anormalidades como atresia de coanas, mantendo
Sat O2 de 90% em oxigênio.

(D)

RN com peso superior a 1.500g que apresenta
anormalidades como fístula traqueoesofágica,
mantendo Sat O2 de 90% em oxigênio.

(E)

RN com peso superior a 1.000g que apresenta
anormalidades como fístula traqueoesofágica.

Algumas medidas são fundamentais e fortemente
recomendadas nas unidades de UTI em se tratando de
prevenção de pneumonias hospitalares relacionadas à
ventilação mecânica. Em relação a esse assunto, marque
V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale
a alternativa que apresenta a sequência correta.

o serviço de identificação e a localização de pais,
responsável, crianças e adolescentes.

(B)

a proteção jurídico-social por entidades de defesa
dos direitos da criança e do adolescente.

( )

Deve-se manter os pacientes com a cabeceira
elevada entre 30 e 45°.

(C)

as políticas e os programas de assistência social,
em caráter supletivo, para aqueles que deles
necessitem.

( )

A sedação deve ser avaliada
diminuída sempre que possível.

( )

A secreção deve ser aspirada acima do balonete
(subglótica).

( )

A higiene oral deve ser feita com antissépticos
(clorexidina veículo oral).

( )

Para evitar edemas MMII, deve ser feito
monitoramento do débito urinário em pacientes.

(A)

F/ V/ F/ V/ F

(B)

V/ F/ V/ V/ V

(E)

as políticas e os programas destinados a prevenir ou
abreviar o período de afastamento do convívio
familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à
convivência familiar de crianças e adolescentes.
as políticas sociais básicas.

As entidades não governamentais de atendimento só
poderão funcionar mediante registro no(a)

(C)

V/ V/ V/ V/ F

Ministério Público.

(D)

V/ F/ V/ F/ V

(B)

Conselho Tutelar.

(E)

F/ V/ V/ V/ F

(C)

Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente.

(D)

Conselho Municipal da Assistência Social.

(E)

Vara da Infância e da Juventude.

(A)
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(A)

(A)

(D)

28.

30.

A CPAP nasal mantém pressão, inspiração e expiração
acima da pressão do ar ambiente e é associada aos
avanços nos cuidados respiratórios. A este respeito,
assinale a alternativa que apresenta as condições em que
a CPAP para recém-nascido é indicada.

31.

diariamente

e

Os DDI (Distúrbios de Deficiência de Iodo) são fenômenos
naturais e permanentes, que estão amplamente
distribuídos em várias regiões do mundo. Populações que
vivem em áreas deficientes em iodo sempre terão o risco
de apresentar os distúrbios causados por essa deficiência,
cujo impacto sobre os níveis de desenvolvimento humano,
social e econômico é muito grave. A este respeito, é
correto afirmar que crianças com cretinismo apresentam
(A)

retardo mental grave e irreversível.

(B)

diminuição da função do fígado.

(C)

desnutrição.

(D)

lábios leporinos.

(E)

baixo peso ao nascer devido à prematuridade.

32.

33.

As manifestações clássicas da HIC (Hipertensão
Intracraniana) nos adultos e nas crianças maiores são a
cefaleia, alterações visuais, náuseas e vômitos. Diante
desse quadro e no momento do exame clínico, é
importante que seja executado o exame do fundo de olho
para detectar
(A)

diplopia.

(B)

uveíte.

(C)

microaneurismas.

(D)

papiledema.

(E)

fotofobia.

35.

A crise hipertensiva pode surgir em qualquer idade e
representa o desencadeamento da hipertensão de causas
variadas. Pode ser dividida em urgência hipertensiva e
emergência hipertensiva. A respeito da emergência
hipertensiva, analise os itens abaixo.
36.

(A)

gengivorragia,
hemorragia.

(B)

cólicas abdominais,
choque.

(C)

cólicas abdominais, diarreia, hipotensão e choque.

(D)

hipotensão, ptose mandibular, sialorreia e choque.

(E)

hematêmese, hemorragia, diarreia e choque.

Dissecção aguda de aorta.

II.

Eclâmpsia.

III.

Infarto agudo do miocárdio.

(A)

Plasmodium.

Edema agudo de pulmão.

(B)

Paramyxoviridae.

(C)

Salmonella typhi.

(D)

Bunyaviridae.

(E)

Togaviridae.

É correto afirmar que essa situação representa risco
imediato à vida devido a lesões de órgãos-alvo com
complicações encontradas em
(A)

I e II, apenas.

(B)

I, II, III e IV.

(C)

I, III e IV, apenas.

(D)

III e IV, apenas.

(E)

II, apenas.

37.

A coqueluche é uma doença infecciosa aguda
transmissível e de distribuição universal. A este respeito,
assinale a alternativa que apresenta o reservatório natural
dessa doença.
(A)

Solos e sedimentos de lagos e mares.

(B)

Homem.

(C)

Animais domésticos.

(D)

Animais silvestres.

(E)

Gado bovino.

38.

hematúria,

hematêmese

hematúria,

hematêmese

e
e

Assinale a alternativa que apresenta o principal patógeno
da febre tifoide.

I.

IV.

34.

No Brasil, quatro tipos de acidente são considerados de
interesse em saúde: botrópico, crotálico, laquético e
elapídico. Os acidentes por serpentes não peçonhentas
não determinam acidentes graves e, por isso, são
considerados de menor importância médica. No acidente
laquético, as manifestações são tanto locais como
sistêmicas e são indistinguíveis do quadro desencadeado
pelo veneno botrópico. A este respeito, é correto afirmar
que a diferenciação clínica se faz quando, nos acidentes
laquéticos, estão presentes alterações vagais como

Parasitose da pele causada por um ácaro cuja penetração
deixa lesões em forma de vesículas, pápulas ou pequenos
sulcos, nos quais o parasita deposita seus ovos. As áreas
preferenciais são regiões interdigitais, punhos (face
anterior), axilas (pregas anteriores), região periumbilical,
sulco interglúteo e órgãos genitais externos nos homens.
Em crianças e idosos, podem também ocorrer no couro
cabeludo, nas palmas e plantas. O prurido é intenso e
caracteristicamente maior durante a noite. A respeito da
descrição, é correto afirmar que se trata de
(A)

estrófulo.

(B)

pediculose.

(C)

tungíase.

(D)

urticária.

(E)

escabiose.

Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna.
As preparações de insulina NPH apresentam início de

ação entre 1 e 2 horas, pico de ação entre 4 e 12 horas e
duração de efeito entre ___________.
(A)

4 e 12 horas

(B)

14 e 24 horas

(C)

8 e 12 horas

(D)

12 e 48 horas

(E)

6 e 12 horas
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39.

Sobre acidentes no manuseio de quimioterápicos
antineoplásicos e a recomendação da Anvisa RDC nº
220/2004, leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que preenche corretamente a lacuna.

42.

Em caso de contaminação dos olhos ou outras mucosas,

Sobre as técnicas nos exames físicos, o enfermeiro
deverá
I.

realizar inspeção, ausculta, palpação e percussão,
de forma criteriosa.

II.

efetuar levantamento de dados sobre o estado de
saúde do cliente.

III.

anotar as anormalidades encontradas.

IV.

avaliar as informações obtidas na coleta de dados
ou anamnese.

deve-se lavar os olhos com água ou _____________ em
abundância e providenciar acompanhamento médico.

40.

(A)

soro ringer simples

(B)

solução isotônica

(C)

soro fisiológico 0,9%

(D)

soro glicofisiológico

(A)

I, II e IV, apenas.

(E)

soro ringer com lactato

(B)

II, III e IV, apenas.

(C)

I, III e IV, apenas.

(D)

I, II e III, apenas.

(E)

II e IV, apenas.

É correto o que está contido em

Analise o trecho abaixo para responder à questão.
Perda total da espessura tecidual, na qual o tecido

adiposo subcutâneo pode ser visível, mas não estão expostos
os ossos, tendões ou músculos. Pode estar presente algum

43.

De acordo com a portaria MS/GM nº 2.488/2011, são
atribuições específicas do enfermeiro

tecido desvitalizado (fibrina úmida), mas este não oculta a
profundidade da perda tecidual. Pode incluir lesão cavitária e

I.

realizar consulta de enfermagem e procedimentos.

encapsulamento.

II.

elaborar atividades em grupo conforme protocolos
ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo
gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito
Federal, observadas as disposições legais da
profissão.

III.

solicitar exames complementares.

Sobre o estadiamento de úlceras por pressão, é correto
afirmar que o trecho descreve o estágio

41.

(A)

I.

(B)

II.

(C)

III.

(D)

IV.

(E)

V.

A execução do processo de enfermagem deve ser
normalmente registrada, envolvendo
I.

um resumo dos dados coletados sobre a
comunidade em que o paciente vive em um dado
momento do processo de saúde e doença.

II.

os diagnósticos de enfermagem acerca das
respostas da pessoa, família ou coletividade em um
dado momento do processo de saúde e doença.

III.

as ações ou intervenções de enfermagem realizadas
face aos diagnósticos de enfermagem identificados.

IV.

os resultados alcançados como consequência das
ações ou intervenções de enfermagem realizadas.

É correto o que está contido em
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(A)

I, II e IV, apenas.

(B)

II, III e IV, apenas.

(C)

I, III e IV, apenas.

(D)

I, II e III, apenas.

(E)

II e IV, apenas.

44.

IV.

prescrever medicações.

V.

encaminhar, quando necessário, os clientes a outros
serviços.

(A)

I, II, III, IV e V.

(B)

I, II, III e IV, apenas.

(C)

III, IV e V, apenas.

(D)

II, IV e V, apenas.

(E)

I, III e V, apenas.

A limpeza da área física no serviço de higiene ambiental
compete ao
(A)

responsável técnico pelo serviço de higiene
ambiental sob orientação técnica do engenheiro
ambiental.

(B)

responsável técnico pelo serviço de higiene
ambiental sob orientação técnica da equipe de
vigilância sanitária.

(C)

responsável técnico pelo serviço de higiene
ambiental sob orientação técnica do enfermeiro da
unidade.

(D)

responsável técnico pelo serviço de higiene
ambiental sob orientação dos órgãos fiscalizadores.

(E)

responsável técnico pelo serviço de higiene
ambiental sob orientação técnica do gestor na
instituição.

45.

Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna.

48.

Para realização de urocultura, deve-se coletar uma

Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna.
A doença diarreica aguda é uma síndrome causada por

amostra isolada de urina, jato médio após assepsia, tendo o

diversos

paciente mantido ____________ de estase vesical. Essa

bacterianas, vírus e parasitos e se caracteriza por aumento do

amostra pode ser randômica (coletada a qualquer momento do

número de evacuações, fezes aquosas ou pouco consistentes,

dia) ou na primeira urina da manhã.

podendo ser acompanhadas de náusea, vômito, febre e dor

agentes

etiológicos

como

bactérias,

toxinas

abdominal e, em alguns casos, pode ter a presença de muco ou

46.

47.

(A)

2 horas

sangue.

(B)

de 2 a 4 horas

___________ com quadros leves.

(C)

de 3 a 6 horas

(D)

8 horas

(A)

48 horas

(E)

6 horas

(B)

2 a 8 dias

(C)

10 a 15 dias

(D)

8 a 20 dias

(E)

2 a 14 dias

No caso de hemoculturas, geralmente duas coletas são
suficientes, com amostras obtidas antes do pico febril e
com um intervalo mínimo de 15 a 20 minutos entre as
punções. Havendo solicitação médica de uma terceira
amostra, esta pode ser obtida após 15 a 20 minutos da
coleta anterior ou no prazo de até
(A)

1,5 hora.

(B)

12 horas.

(C)

24 horas.

(D)

6 horas.

(E)

18 horas.

Existem algumas particularidades no atendimento ao
paciente com suspeita de dengue. A doença é muito
dinâmica, seu quadro clínico se altera rapidamente e pode
evoluir para formas graves inesperadamente. Os casos
podem ocorrer em meio a grandes surtos ou epidemias.
Por isso, é importante identificar precocemente os casos
com evolução mais grave, que necessitam de atendimento
em ambiente hospitalar e até em UTI. O esquema
proposto nos treinamentos propõe que todo suspeito de
dengue deve ser submetido aos seguintes procedimentos:
PA: pressão arterial, L: prova do laço, H: hemograma
completo, A: sinais de alarme. É doença de notificação
compulsória e os casos graves e óbitos suspeitos devem
ser notificados
(A)

imediatamente, no prazo máximo de 24 horas.

(B)

preferencialmente no prazo máximo de 12 horas.

(C)

imediatamente, no prazo máximo de 12 horas.

(D)

impreterivelmente no prazo máximo de 12 horas.

(E)

imediatamente, no prazo máximo de 6 horas.

49.

50.

Geralmente

é

autolimitada,

com

duração

de

O atendimento imediato de uma DST não é apenas uma
ação curativa é também uma ação preventiva da
transmissão e do surgimento de outras complicações. Ao
agendar a consulta para outro dia, pode ocorrer o
desaparecimento dos sintomas, desestimulando a busca
por tratamento. Como consequência, a infecção pode
evoluir para formas crônicas graves e se mantém a
transmissão. Serão considerados parceiros, para fins de
comunicação ou convocação, os indivíduos com quem o
cliente relacionou-se sexualmente entre 30 e 90 dias. O
ideal é que os parceiros sejam trazidos para
aconselhamento, diagnóstico e tratamento pelos próprios
clientes. No caso da condição clínica Sífilis Latente,
deverão ser convocados e notificados todos os parceiros
sexuais no tempo de contato de
(A)

6 meses.

(B)

1 ano.

(C)

60 dias.

(D)

90 dias.

(E)

4 meses.

Cancro mole é uma afecção de transmissão
exclusivamente sexual, provocada pelo Haemophilus
ducreyi, mais frequente nas regiões tropicais.
Caracteriza-se por lesões múltiplas (podendo ser única) e
habitualmente dolorosas, muito mais frequentes no sexo
masculino. Denomina-se também de cancroide, cancro
venéreo ou cancro de Ducrey. A este respeito, é correto
afirmar que o período de incubação do cancro é
geralmente
(A)

de 3 a 5 dias, podendo se estender por até 2
semanas.

(B)

de 5 a 10 dias, podendo se estender por até 4
semanas.

(C)

de até 7 dias, podendo se estender por até 3
semanas.

(D)

de 7 a 15 dias, podendo se estender por até 8
semanas.

(E)

de 7 a 21 dias, podendo se estender por até 10
semanas.
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