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ATENÇÃO
O Caderno de questões possui 50
(cinquenta) questões objetivas,
numeradas sequencialmente, de
acordo com o exposto no quadro a
seguir:
MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS

21 a 25

Conhecimentos Específicos

26 a 50

INSTRUÇÕES
1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu
documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência
comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira:
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá
conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O
candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões,
desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à
aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

seu compromisso acaba gastando um pouco mais do
que gostaria.
Se, por um lado, dar presentes deixou de dar
trabalho, por outro deixou também totalmente
excluído do ato de presentear o relacionamento entre
as pessoas envolvidas. Ganho para o mercado de
consumo, perda para as relações humanas afetivas.
Os presentes se tornaram impessoais, objetos
de utilidade ou de luxo desejados. Acabou-se o que
era doce no que já foi, num passado recente, uma
demonstração pessoal de carinho.
Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em
se expressar, apesar da vontade de querer que ele
passe despercebido, quando recebíamos um mimo?
Ou aquela frase transparente de criança, que nunca
deixa por menos: “Eu não quero isso!”? Tudo isso
acabou. Hoje, tudo o que ocorre é uma operação
mental dupla. Quem recebe apenas tica algum item da
lista elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito
por ter cumprido seu compromisso.
Que tempos mais chatos. Resta, a quem tiver
coragem, a possibilidade de transgredir essas tais
listas. Assim, é possível tornar a vida mais saborosa.

LÍNGUA PORTUGUESA

A lista de desejos
Rosely Sayao

Acabou a graça de dar presentes em situações de
comemoração e celebração, não é? Hoje, temos listas
para quase todas as ocasiões: casamento, chá de
cozinha e seus similares – e há similares espantosos,
como chá de lingerie –, nascimento de filho e chá de
bebê, e agora até para aniversário.
Presente para os filhos? Tudo eles já pediram e
apenas mudam, de vez em quando ou frequentemente,
a ordem das suas prioridades. Quem tem filho tem
sempre à sua disposição uma lista de pedidos de
presentes feita por ele, que pode crescer diariamente,
e que tanto pode ser informal quanto formal.
A filha de uma amiga, por exemplo, tem uma lista na
bolsa escrita à mão pelo filho, que tem a liberdade de
sacá-la a qualquer momento para fazer as mudanças
que ele julgar necessárias. Ah! E ela funciona tanto
como lista de pedidos como também de “checklist”
porque, dessa maneira, o garoto controla o que já
recebeu e o que ainda está por vir. Sim: essas listas
são quase uma garantia de conseguir ter o pedido
atendido.
Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar
um presente para um conhecido, para um colega
de trabalho, para alguma criança e até amigo. Sabe
aquele esforço de pensar na pessoa que vai receber o
presente e de imaginar o que ela gostaria de ganhar, o
que tem relação com ela e seu modo de ser e de viver?
Pois é: agora, basta um telefonema ou uma passada
rápida nas lojas físicas ou virtuais em que as listas
estão, ou até mesmo pedir para uma outra pessoa
realizar tal tarefa, e pronto! Problema resolvido!
Não é preciso mais o investimento pessoal do
pensar em algo, de procurar até encontrar, de bater
perna e cabeça até sentir-se satisfeito com a escolha
feita que, além de tudo, precisaria estar dentro do
orçamento disponível para tal. Hoje, o presente custa
só o gasto financeiro e nem precisa estar dentro
do orçamento porque, para não transgredir a lista,
às vezes é preciso parcelar o presente em diversas
prestações...
E, assim que os convites chegam, acompanhados
sem discrição alguma das listas, é uma correria dos
convidados para efetuar sem demora sua compra. É
que os presentes menos custosos são os primeiros a
serem ticados nas listas, e quem demora para cumprir

Disponível

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

3

em

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/roselysayao/2014/07/1489356-a-lista-de-desejos.shtml

01

De acordo com a autora,
com as listas de presentes, os presentes tornaramse ainda mais pessoais, exigindo a habilidade da
pessoa para não transgredir a lista sugerida.
seguir as listas de presentes e comprar exatamente
o que está sendo solicitado é uma demonstração
de carinho maior que escolher um presente por
conta própria.
antes das listas de presentes, presentear exigia
esforço, pois era necessário pensar em quem iria
receber o presente, no que a pessoa gostaria de
ganhar, o que teria relação com ela e seu modo de
ser e de viver.
o esforço para comprar um presente solicitado em
uma lista de presente é muito maior que escolher
por conta própria.
os itens mais caros da lista de presentes são os
primeiros a serem selecionados para a compra.

Cargo: Enfermeiro - Saúde da Criança e do
Adolescente - Neonatologia

QUESTÃO

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Qual das alternativas a seguir apresenta,
explicitamente, a busca da autora em manter
um diálogo com o interlocutor de seu texto?
“E, assim que os convites chegam, acompanhados
sem discrição alguma das listas, é uma correria
dos convidados para efetuar sem demora sua
compra.”.
“Hoje, tudo o que ocorre é uma operação mental
dupla.”.
“Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um
presente para um conhecido, para um colega de
trabalho, para alguma criança e até amigo.”.
“Sabe, caro leitor, aquela expressão de surpresa
gostosa, ou de um pequeno susto que insiste em
se expressar, apesar da vontade de querer que
ele passe despercebido, quando recebíamos um
mimo?”.
“Quem recebe apenas tica algum item da lista
elaborada, e quem presenteia dá-se por satisfeito
por ter cumprido seu compromisso.”.

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

(C)
(D)
(E)

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

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

03

(C)
(D)
(E)

04

Assinale a alternativa em que o termo destacado
expressa finalidade.
“Presente para os filhos?”.
“... ou até mesmo pedir para uma outra pessoa
realizar tal tarefa.”.
“Ninguém mais precisa ter trabalho ao comprar um
presente para um conhecido...”.
“Ganho para o mercado de consumo...”.
“... é uma correria dos convidados para efetuar sem
demora sua compra.”.

4

08

Assinale a alternativa em que o termo destacado
NÃO é um artigo.
“Acabou a graça de dar presentes...”.
“... tem a liberdade de sacá-la a qualquer
momento...”.
“A filha de uma amiga...”.
“... é possível tornar a vida mais saborosa.”.
“...para não transgredir a lista...”.

QUESTÃO

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

07

Assinale a alternativa em que a expressão ou
termo destacado NÃO expressa tempo.
“às vezes”.
“de vez em quando”.
“frequentemente”.
“Hoje”.
“pouco”.

QUESTÃO

(A)
(B)

06

Em “... às vezes é preciso parcelar o presente
em diversas prestações...”, podemos afirmar
que nesse caso a crase foi utilizada
porque a expressão em destaque é uma locução
adverbial de base feminina.
para atender a regência do verbo “precisar”.
para atender a regência do verbo “parcelar”.
porque a expressão em destaque é uma locução
conjuntiva de base feminina.
porque a expressão de que ela faz parte está diante
da palavra feminina “prestações”.

QUESTÃO

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

05

Em “... que tem a liberdade de sacá-la a qualquer
momento para fazer as mudanças que ele julgar
necessárias.”, o termo destacado retoma
bolsa.
filha.
lista.
amiga.
liberdade.

QUESTÃO

Em “Resta, a quem tiver coragem, a
possibilidade de transgredir essas tais listas.”,
é possível inferir que
a autora acredita que todos devem seguir as
listas de presentes, caso contrário demonstrarão
covardia.
a autora acredita que aqueles que decidem não
seguir as sugestões das listas de presentes e
escolher por decisão própria um presente são
pessoas que têm coragem.
as pessoas seguem as sugestões das listas de
presentes porque querem transgredir.
a autora aconselha a todos a não transgredirem a
lista de presentes.
seguir as sugestões das listas de presentes é uma
maneira de não se acomodar e transgredir o que é
imposto.

QUESTÃO

(A)
(B)

QUESTÃO

02

09

Em “... para não transgredir a lista, às vezes
é preciso parcelar o presente em diversas
prestações...”, a oração destacada indica
concessão.
finalidade.
comparação.
condição.
tempo.

Cargo: Enfermeiro - Saúde da Criança e do
Adolescente - Neonatologia

QUESTÃO

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

QUESTÃO

10

Assinale a alternativa correta quanto à grafia
dos pares.
Excluído – excluzão.
Doce – dossura.
Presente – presenssa.
Transparente – transparência.
Insiste – insistênscia.

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

QUESTÃO

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

11

(A)
(B)

Em um grupo de 650 eleitores, 42% votaram no
candidato A. Sabendo que todos os eleitores
votaram em algum candidato, quantos desses
eleitores não votaram no candidato A?
377
273
608
142
302

QUESTÃO

(C)
(D)
(E)

14

Considere as proposições: p = “João gosta de
maçãs”, q = “Está chovendo aqui”. Assinale
a alternativa que corresponde à proposição
(~p ˄ ~q).
“João gosta de maçãs ou está chovendo aqui”.
“João não gosta de maçãs ou não está chovendo
aqui”.
“João gosta de maçãs e está chovendo aqui”.
“João não gosta de maçãs e está não chovendo
aqui”.
“Se João gosta de maçãs, então não está
chovendo aqui”.

QUESTÃO

15

A proposição

12

(A)

Minha mãe fez uma jarra de suco de laranja.
Eu tomei

Assinale a alternativa que representa a
negação da proposição “ Todo homem joga
futebol”.
“Toda mulher joga futebol”.
“Nenhum homem joga futebol”.
“Algum homem não joga futebol”.
“Todo homem joga vôlei”.
“Nem toda mulher joga futebol”.

QUESTÃO

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

13

é equivalente a

.

(B)

.

da quantidade de suco que

(C)

.

havia na jarra e, em seguida, meu irmão bebeu

(D)

.

do restante. Qual é a fração da quantidade

(E)

.

inicial de suco que meu irmão bebeu?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5

Cargo: Enfermeiro - Saúde da Criança e do
Adolescente - Neonatologia

QUESTÃO

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

O Conselho de Administração da EBSERH,
segundo seu regimento, tem sua competência
previamente determinada. Assim, com relação
a essa competência, assinale a alternativa
INCORRETA.
Assistir a Diretoria Executiva e o Conselho de
Administração em suas funções, sobretudo
na formulação, implementação e avaliação de
estratégias de ação da EBSERH.
Aprovar o orçamento e o programa de
investimentos propostos pela Presidência e
acompanhar a sua execução.
Examinar e aprovar, por proposta do Presidente
da EBSERH, as políticas gerais e programas
de atuação da Empresa, a curto, médio e longo
prazos, em consonância com as políticas de
educação; de saúde; e econômico-financeira do
Governo Federal.
Aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas
alterações supervenientes, o qual deverá conter,
dentre outros aspectos, a estrutura básica da
Empresa e os níveis de alçada decisória das
Diretorias e do Presidente.
Apreciar e aprovar o Relatório Anual de Gestão
apresentado pela Administração da EBSERH.

QUESTÃO

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

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

A integralização do capital social da Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH
– fica estabelecida no Parágrafo único, do
art. 2.º da Lei n.º 12.550, de 15 de dezembro
de 2011, que prescreve: “A integralização do
capital social será realizada com recursos
oriundos de dotações consignadas no
orçamento da União, bem como pela
incorporação de qualquer espécie de bens
e direitos suscetíveis de avaliação em
dinheiro.” Quanto à propriedade do capital
social da EBSERH, é correto afirmar que
é concorrente entre Municípios, dos Estados e
da União.
é concorrente entre Estados e União.
é exclusivo dos Estados.
é exclusivo da União
é exclusivo do Munícipio.

QUESTÃO

(A)

17

Quanto à sede da Empresa Brasileira de
Serviços Hospitalares – EBSERH –, é correto
afirmar que ela fica na cidade de
São Paulo (SP).
Belo Horizonte (MG).
Rio de Janeiro (RJ).
Salvador (BA).
Brasília (DF).

QUESTÃO

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

16

(B)

(C)

18

(D)

O Decreto que aprova o Estatuto Social da
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
– EBSERH – é o
Decreto n.º 10.302, de 05 de fevereiro de 2015.
Decreto n.º 3.123, de 17 de outubro de 2002.
Decreto n.º 7.661, de 28 de dezembro de 2011.
Decreto n.º 8.280, de 19 de dezembro de 1990.
Decreto-Lei n.º 2.848, de 7 de dezembro de
1940.

(E)

6

19

20

Em uma EBSERH, para seu devido
funcionamento, deve ter algumas diretorias
que serão direcionadas de acordo com
a sua competência, como a Diretoria de
Administração e Infraestrutura, a Diretoria de
Gestão de Pessoas, dentre outras. No que se
refere ao que compete à Diretoria de Gestão
de Pessoas, assinale a alternativa correta.
Compete planejar, implementar e controlar as
políticas e diretrizes de gestão orçamentária,
financeira e contábil no âmbito da Sede
da EBSERH, das filiais e das unidades
descentralizadas.
Compete propor e gerir a Política de Gestão de
Pessoas da EBSERH, em articulação com as
demais Diretorias e órgãos de assessoramento
da Presidência, de acordo com as necessidades
da Empresa.
Compete planejar, implementar e controlar as
políticas e diretrizes de gestão administrativa,
patrimonial e de infraestrutura no âmbito da Sede
da EBSERH, filiais e unidades descentralizadas.
Compete implementar, monitorar, avaliar e
aperfeiçoar as características e a execução do
Plano Estratégico de Tecnologia da Informação
(PETI) e do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação (PDTI) na EBSERH, de acordo com
o planejamento institucional.
Compete alinhar as ações de atenção à saúde
coordenadas pela EBSERH às políticas e
diretrizes dos Ministérios da Educação e da
Saúde.

Cargo: Enfermeiro - Saúde da Criança e do
Adolescente - Neonatologia

QUESTÃO

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO

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

(B)

(C)
(D)
(E)

(D)
(E)

Conforme dispõe o art. 28 da Lei nº 8.080, de
19 de setembro de 1990, os cargos e funções
de chefia, direção e assessoramento, no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só
poderão ser exercidos
em regime de tempo integral.
em regime de tempo parcial de 04 (quatro) horas.
em escala de 24 (vinte e quatro) horas por 48
(quarenta e oito) horas.
sem ter horário determinado, por tratar-se de
cargo de confiança.
em regime de tempo parcial de 06 (seis) horas.

QUESTÃO

22

Acerca da Ordem Social, de acordo com
a Constituição Federal brasileira, de 05 de
outubro de 1988, é correto afirmar que
a seguridade social compreende um conjunto
integrado de ações de iniciativa exclusiva dos
Poderes Públicos.
a seguridade social será financiada por toda a
sociedade, de forma direta e indireta, nos termos
da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios e de contribuições
sociais.
a saúde é direito de todos e dever de cada
cidadão.
não são de relevância pública as ações e serviços
de saúde.
a assistência à saúde é exclusiva do Poder
Público.

QUESTÃO

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

(A)
(B)
(C)

A Lei que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) é
a Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
a Lei n.º 10.406, de 10 de janeiro de 2002.
a Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
a Lei n.º 8.080, de 19 de dezembro de 1990.
o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de
1940.

QUESTÃO

(A)

21

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

24

25

De acordo com o Decreto Federal nº 7.508,
de 28 de junho de 2011, o acesso universal
e igualitário à assistência farmacêutica
pressupõe
não estar o usuário assistido por ações e serviços
de saúde do SUS.
ter o medicamento sido prescrito por qualquer
pessoa.
estar a prescrição em conformidade com a
RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas ou com a relação específica
complementar estadual, distrital ou municipal de
medicamentos.
não ter a dispensação ocorrido em unidades
indicadas pela direção do SUS.
estar o usuário assistido por ações e serviços de
saúde particular.

23

A Constituição Federal brasileira, de 05 de
outubro de 1988, declara que a saúde é direito
de todos e dever
do particular.
da escola.
dos planos de saúde.
do Estado.
das empresas.

7

Cargo: Enfermeiro - Saúde da Criança e do
Adolescente - Neonatologia

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO

(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

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

26

O Conselho Federal de Enfermagem aprovou
a Resolução nº 450/2013, publicada em
dezembro de 2013. De acordo com essa
Resolução, é correto afirmar que
a inserção de cateter vesical é função privativa
do Enfermeiro.
dispõe sobre a consulta de enfermagem no
âmbito hospitalar.
dispõe sobre a atuação de Enfermeiros na
assistência às gestantes, parturientes e
puérperas.
institui diretrizes para a organização da atenção
integral e humanizada ao recém-nascido.
fornece consultoria, auditoria e emissão de
parecer sobre matéria de enfermagem obstétrica.

QUESTÃO

(A)
(B)

QUESTÃO

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

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

27

(C)

Quanto à conduta de isolamento a ser adotada
pelo enfermeiro para um paciente sob
suspeita de Meningite, assinale alternativa
correta.
Quarto privativo por aerossol.
Não precisa de quarto privativo até confirmação
do diagnóstico.
Precaução respiratória para transmissão por
gotícula.
Precaução respiratória para transmissão por
aerossol.
Precaução por contato.

QUESTÃO

(D)
(E)

28

(A)
(B)

29

Assinale a alternativa que apresenta
a Resolução Cofen que dispõe sobre
a Sistematização da Assistência de

(C)

8

30

Foi prescrita a uma criança Penicilina
Cristalina 8.550.000 UI EV para ser rediluída
em Soro Fisiológico 0,9% 100 ml, para infundir
em microgotas por 40 minutos. Na unidade,
temos frasco/ampola de P.C 10.000.000 UI. Em
quanto diluir, quanto administrar e quantas
microgotas irão infundir por minuto?
Diluir a medicação em 10 ml de água, administrar
8,6 ml e infundir 12 gotas/minutos.
Diluir a medicação em 20 ml de água, administrar
17,1 ml e infundir 176 gotas/minutos.
Diluir a medicação em 8 ml de água, administrar
1 ml e infundir 2 gotas/minutos.
Diluir a medicação em 10 ml de água, administrar
161 ml e infundir 154 gotas/minutos.
Diluir a medicação em 20 ml de água, administrar
171 ml e infundir 250 gotas/minutos.

QUESTÃO

O Uso obrigatório da máscara N95 é uma das
medidas de proteção adotada pelo enfermeiro
na assistência a pacientes sob diagnóstico de
doenças transmitidas por partículas menores
que 5 micras. É exemplo dessas doenças
coqueluche.
impetigo.
tuberculose.
H1N1.
meningite Viral.

QUESTÃO

Enfermagem e a implementação do Processo
de Enfermagem em ambientes públicos
ou privados, em que ocorre o cuidado
profissional de Enfermagem, e dá outras
providências.
COFEN 172/94.
COFEN 358/2009.
COFEN 358/2010.
COFEN 440/2013.
COFEN 441/2013.
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Criança internada na UTI sob diagnóstico de
bronquiolite evoluindo para septicemia e em
uso de imipenem 500 mg + cilastatina sódica
500mg, com prescrição médica de 500 mg EV
em 24 horas. A dose total do medicamento
foi diluída em 10 ml de SF 0,9% devendo
ser rediluído em 100 ml de soro fisiológico
0,9% instalado em sistema gravitacional
para infundir em equipo microgotas por 30
minutos. Com base nessas informações,
calcule o gotejamento/minuto da solução
e assinale a alternativa que apresenta os
cuidados de enfermagem que devem ser
considerados para garantir a administração
segura da droga.
Administrar 210 gotas/min, observar sangue nas
fezes e o local da aplicação.
administrar 205 gotas/min, observar níveis
séricos de ureia e creatinina, função hepática
por meio de exames laboratoriais e vermelhidão
local.
Administrar 50 gotas/min, observar sangue nas
fezes e o local da aplicação.
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(D)

(E)

administrar 210 gotas/min, observar níveis
séricos de ureia e creatinina, função hepática
por meio de exames laboratoriais e vermelhidão
local.
administrar 160 gotas/min, observar níveis
séricos de ureia e creatinina, função hepática
por meio de exames laboratoriais e vermelhidão
local.

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

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

(A)

(B)
(C)
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Quanto às contraindicações ao aleitamento
materno, é correto afirmar que
mães portadoras do vírus HIV, lactentes com
galactosemia, recém-nascido de mãe portadora
de hepatite B que recebeu imunoglobulina logo
após o parto.
lactentes com galactosemia e mães portadoras de
drogas ilícitas, recém-nascido de mãe portadora
de hepatite B que recebeu imunoglobulina logo
após o parto.
mães portadoras do vírus do HIV, lactentes com
galactosemia, recém-nascidos doentes, mães
usuárias de drogas ilícitas.
mães com tuberculose em atividade, mães
portadoras de Hepatite B, lactente com refluxo
gastroesofágico, mães portadoras do vírus do
HIV.
mães portadoras do vírus do HIV, mães com
tuberculose em atividade, lactentes com
galactosemia, usuárias de drogas ilícitas, recémnascido de mãe portadora de hepatite B e que
não recebeu imunoglobulina logo após o parto.

QUESTÃO

(A)

QUESTÃO

(D)
(E)

A sepse pode ocorrer em crianças
hospitalizadas. Assinale a alternativa correta
quanto aos fatores de risco para sepsemia.
Internação em unidade de terapia intensiva,
imunossupressão, presença de cateter venoso
central e procedimentos invasivos.
Diarreia, vômito, hipotonia, febre e procedimentos
invasivos.
Falhas na imunização, prematuridade e
procedimentos invasivos.
Procedimentos invasivos, falha na imunização e
internação em unidade de terapia intensiva.
Nascido de parto cesáreo, procedimentos
invasivos e hipotonia.

QUESTÃO

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

9
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Durante a consulta de enfermagem a uma
criança de 5 meses, a enfermeira observou
aumento súbito da circunferência craniana,
de 25º percentil registrado na consulta de
rotina aos 3 meses para 75º percentil na
consulta de rotina aos 5 meses. Durante a
avaliação, a enfermeira observa abaulamento
da fontanela anterior e reflexos primitivos
persistentes. O caso descrito é sugestivo de
qual doença?
Meningite viral.
Meningite bacteriana.
Hidrocefalia.
Tétano neonatal.
Síndrome de Guillain-Barré.

QUESTÃO

Sepse é uma doença potencialmente fatal
e sua profilaxia é importante. Em relação
à sepse, como enfermeiro de uma unidade
pediátrica, qual é a melhor profilaxia a ser
empregada junto à equipe de saúde?
Saber a etiologia das doenças infecciosas
comuns.
Verificar o cartão vacinal.
Fazer a limpeza terminal do leito e utilizar
máscara cirúrgica ao realizar os procedimentos.
Estabelecer quarto privativo e descartar roupas
de cama.
Estabelecer a prática da Higienização das mãos
e técnica asséptica durante os procedimentos
invasivos.

34

36

Mudanças súbitas no estado geral da criança,
incluindo redução do murmúrio vesicular,
limitação da expansão torácica em um dos
hemotórax, redução súbita da frequência
cardíaca e pressão arterial, são sinais e
sintomas sugestivos de
broncopneumonia.
síndrome de Guillain-Barré.
pneumotórax.
bronquiolite.
crupe.
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QUESTÃO

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

Ao avaliar a dor de uma criança de 3 anos que
foi submetida a um procedimento cirúrgico no
dia anterior, a enfermeira utiliza uma escala
de avaliação da dor. A opção de escala para
essa faixa etária é
escala gráfica de avaliação de dor.
escala analógica visual.
escala instrumento de avaliação por fichas
numéricas.
escala descritiva.
escala das faces para avaliação da dor.

QUESTÃO

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)
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(E)

QUESTÃO

38

(A)

Em relação aos princípios doutrinários do
SUS, é correto afirmar que
a Universalidade prevê a participação popular
por meio da sociedade civil organizada.
a Equidade é quando se fala em tratamento justo
e igual socialmente, reconhecendo o direito de
cada cidadão aos serviços de saúde.
a integralidade diz respeito à participação da
comunidade nos conselhos de saúde e sua
responsabilização em outras esferas do governo.
a Escuta, o acolhimento e o atendimento
humanizado compõem a tríade que mantém o
sistema referência contra referência nos setores
de saúde pública.
o princípio de igualdade da assistência é
entendido como um conjunto articulado e contínuo
das ações dos serviços preventivos e curativos
exigidos para cada caso individualmente.

(B)

(C)
(D)
(E)

(A)

(B)

(C)

(D)
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A Lei nº 8069 de 13 de julho de 1990 dispõe
sobre a proteção integral à criança e ao
adolescente. Para os efeitos dessa Lei, a que
faixa etária o Estatuto define a criança e o
adolescente?
Considera-se criança, a pessoa até doze anos
de idade completos, e adolescente aquela entre
doze e dezoito anos de idade.
Considera-se criança, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até onze anos de idade incompletos, e
adolescente aquela entre onze anos incompletos
e dezoito anos de idade.
Considera-se criança, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até doze anos de idade incompletos,
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos
de idade. Nos casos expressos em lei, aplicase excepcionalmente este Estatuto às pessoas
entre dezoito e vinte anos de idade.
Considera-se criança, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até doze anos de idade completos, e

(B)

(C)

(D)

(E)

10
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Quanto à escala de Braden, é correto afirmar
que
é um método rápido e simples de avaliar a
probabilidade de um doente cair.
avalia a capacidade do indivíduo para realizar as
atividades instrumentais de vida diária, avaliando
as funções cognitivas e sociais.
avalia o equilíbrio do idoso e risco para queda.
é usada para avaliar o nível de consciência
depois de trauma encefálico.
avalia o risco de úlceras por pressão.

QUESTÃO

(A)
QUESTÃO

adolescente aquela entre doze e dezoito anos
de idade. Nos casos expressos em lei, aplicase excepcionalmente este Estatuto às pessoas
entre dezoito e vinte anos de idade.
Considera-se criança, para os efeitos desta Lei,
a pessoa até doze anos de idade incompletos,
e adolescente aquela entre doze e dezoito
anos. Nos casos expressos em lei, aplica-se
excepcionalmente este Estatuto às pessoas
entre dezoito e vinte e um anos de idade.
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Sobre o cuidado prestado ao neonato
internado em uma Unidade de Terapia
Neonatal, podemos destacar as medidas
ambientais
e
comportamentais
para
diminuição do estresse e da dor. No que diz
respeito a essas medidas, é correto afirmar
que são
utilizadas para minimizar os toques e manuseios
desnecessários; planejar as coletas de exames
necessários, evitando múltiplas venopunções
em tempos separados por falta de planejamento.
empregadas ao apoio humanizado ao neonato,
com boa iluminação, aumentar o toque físico e
manuseio durante os procedimentos.
utilizadas para promover a maturação dos
reflexos, estimulando as habilidades motoras
finas por meio do toque físico e aumento dos
ruidos.
utilizadas para promover o mínimo de manuseios
com o neonato, substituindo a punção venosa
pela de calcanhar, que é menos dolorida.
utilizadas para estimular a sucção nutritiva, boa
iluminação, aumentar o toque físico e manuseio
durante os procedimentos.
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QUESTÃO

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(B)
(C)

(D)

(E)

(A)

Referente ao procedimento de Gastróclise, é
correto afirmar que
a alimentação parenteral é indicada quando o
recém-nascido não tolera a gavagem simples ou
quando ele apresenta refluxo gastresofágico.
é a introdução de alimentos por meio de uma
sonda gástrica introduzida pelo nariz até o
duodeno através de bomba infusora gota a gota.
é o método fisiológico no qual alimentos são
introduzidos por meio de uma sonda gástrica
através de bomba infusora gota a gota.
é a administração de dieta utilizando a força da
gravidade, consiste em técnica de alimentação
via oral e de estimulação oral. É indicada para
recém-nascidos que não suportam volumes
maiores de uma única vez.
é o método não fisiológico, no qual os alimentos
são introduzidos por meio de uma sonda gástrica
através de bomba infusora gota a gota. É indicado
para recém-nascidos que não suportam volumes
maiores de uma única vez, recém-nascidos em
ventilação mecânica ou recém-nascidos que
apresentam refluxo gastresofágico.

QUESTÃO

(A)

42

(B)

(C)

(D)

(E)

43

A Lei do Exercício Profissional de enfermagem
nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe
sobre a regulamentação do exercício de
enfermagem e dá outras providências. Com
base em seu artigo 11º, parágrafo único, ao
profissional titular de diploma de enfermeiro
obstetra, ficam conferidas as seguintes
atribuições:
a realização de episiotomia e episiorrafia e
aplicação de anestesia local, quando necessário.
a realização de parto normal com distocia.
a identificação das distocias e a tomada de
conduta necessária à resolução das distocias até
o final do parto.
a realização de parto normal com distocia e,
quando necessário, a realização de episiotomia
e episiorrafia e aplicação de anestesia local.
o acompanhamento da puérpera e seu recémnascido por um período mínimo de 10 dez dias.

QUESTÃO

(A)

(B)

(C)
(D)

QUESTÃO

internação em pediatria e berçário?
Para berçário e unidade de internação em
pediatria, caso não tenha acompanhante, a
criança menor de seis anos e o recém-nascido
devem ser classificados com necessidades de
cuidados intermediários.
Para berçário e unidade de internação em pediatria,
caso tenha acompanhante, classificado pelo
SCP com demanda de assistência intermediária
ou semi-intensiva, deverá ser acrescido de 0,5
às horas de Enfermagem
Para berçário e unidade de internação em
pediatria, caso tenha acompanhante, a criança
menor de seis anos e o recém-nascido devem
ser classificados com necessidades de cuidados
mínimos.
Para berçário e unidade de internação em
pediatria, caso não tenha acompanhante,
classificado pelo SCP com demanda de
assistência intermediária ou semi-intensiva,
deverá ser acrescido de 0,5 às horas de
Enfermagem.
Para berçário e unidade de internação em
pediatria, caso não tenha acompanhante, a
criança maior de seis anos e o adolescente
devem ser classificados com necessidades de
cuidados intermediários.

44

(E)

A Resolução Cofen nº 293/2004 fixa e
estabelece os parâmetros para dimensionar
o quadro de profissionais de enfermagem
para unidades assistenciais nas instituições
de saúde e assemelhados. Com base em
seu Artigo 4º, inciso 7º, como devem ser
classificados os clientes da unidade de

11

45

O processo de cicatrização das feridas
envolve diferentes fases, independente
do agente causador. A compreensão do
processo é de grande importância, uma
vez que a evolução da ferida depende do
tratamento adequado a cada fase. Com base
no processo das fases de cicatrização das
feridas, assinale a alternativa correta.
A fase inflamatória é a fase inicial e caracteriza-se
pela homeostase e coagulação, ativa a resposta
imune local e ocorre intenso desenvolvimento de
células epiteliais e fibroblastos.
Na fase proliferativa, ocorre o processo de
maturação e estabilização da síntese de
colágeno.
A fase de proliferação é responsável pela
produção de colágeno.
A presença de túneis ou fístulas define a fase de
hemostasia.
O aparecimento de tecido conjuntivo e fibroblastos
caracteriza a fase de remodelamento.
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QUESTÃO

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

São critérios para a indicação do método
canguru para o recém-nascido de baixo peso:
estabilidade clínica do recém-nascido, nutrição
enteral plena e peso mínimo de 2 kg.
a mãe ter desejo em participar, receber apoio da
rede social e familiar, além de ter a capacidade
de reconhecer os sinais de estresse e as
situações de risco do recém-nascido; peso do
recém-nascido estar entre 1.100g e 2.150g.
estabilidade clínica do recém-nascido, nutrição
enteral plena, peso mínimo de 1.250 g; a mãe
ter desejo em participar, receber apoio da rede
social e familiar, além de ter a capacidade de
reconhecer os sinais de estresse e as situações
de risco do recém-nascido.
ser empregado em instituições públicas, por
receber um maior número de recém-nascidos de
baixo peso.
a mãe ter depressão pós-parto, desejo em
participar, receber apoio da rede social e familiar,
além de ter a capacidade de reconhecer os sinais
de estresse e as situações de risco do recémnascido.

QUESTÃO

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

(B)

(C)

(D)

(E)

gestação, podendo ser administrada até 10 dias
antes da data provável do parto.
a vacina é indicada para as gestantes que não
iniciaram o esquema vacinal e se encontram na
12ª semana gestacional.
a vacina está indicada para gestantes que se
encontram na 40ª semana gestacional.

QUESTÃO

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

49

Foi prescrito 24 UI de insulina NPH por via
subcutânea. Na unidade, encontram-se
seringas de 100 UI e frascos de insulina de
100 UI. O volume total a ser administrado é de
24 UI de insulina NPH.
20 UI de insulina NPH.
14 UI de insulina NPH.
16 UI de insulina NPH.
8 UI de insulina NPH.

QUESTÃO

Qual é a Portaria do Ministério da Saúde que
dispõe sobre a normatização do Programa de
Controle de Infecção Hospitalar (PCIH)?
Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998.
Portaria nº 2.615, de 01 de maio de 1998.
Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 2000.
Portaria nº 3.088, de 23 de janeiro de 2011.
Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978.

QUESTÃO

(A)

46
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Em uma unidade de terapia neonatal,
foi prescrito 20 mcg de fentanila por via
endovenosa. Estão disponíveis ampolas de
fentanila 50 mcg/ml e ampolas com 10 ml. O
volume total a ser administrado é de
0,75 ml
0,5 ml.
0,4 ml
0,2 ml.
0,7 ml.

48

Considerando a situação epidemiológica da
doença de coqueluche e a necessidade de
proteger o binômio mãe-filho, a vacina dTpa
foi incorporada ao Calendário Nacional de
Vacinação para a gestante. Quanto à idade
gestacional indicada para a aplicação da
vacina dTpa, é correto afirmar que
a vacina é indicada para as gestantes a partir
da 27ª, preferencialmente, até a 36ª semana de
gestação, podendo ser administrada até 10 dias
antes da data provável do parto.
a vacina é indicada para as gestantes a partir
da 27ª, preferencialmente, até a 36ª semana de
gestação, podendo ser administrada até 20 dias
antes da data provável do parto.
a vacina é indicada para as gestantes a partir
da 26ª, preferencialmente, até a 39ª semana de
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