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LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

1.Este Boletim de Questões é constituído de 
 60 (sessenta) questões objetivas. 

2.  Confira se, além desse boletim de questões, você 
recebeu o CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação 
das respostas das 60 questões objetivas. 

3. Confira seu nome e número de inscrição na parte 
superior do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. 

4. No caso de não coincidir seu nome e número de 
inscrição, devolva-o ao fiscal e peça-lhe o seu. Se o 
seu cartão não for encontrado, solicite um cartão 
virgem, o que não prejudicará a correção de sua 
prova. 

5. Após a conferência, assine seu nome no espaço 
correspondente do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando 
caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

6. Para cada uma das questões existem 5 (cinco) 
alternativas, classificadas com as letras a, b, c, d, 
e. Só uma responde corretamente ao quesito 
proposto. Você deve marcar no Cartão-Resposta 
apenas uma letra. Marcando mais de uma, você 
anulará a questão, mesmo que uma das marcadas 
corresponda à alternativa correta. 

7. O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, 
nem amassado, nem rasgado. 

 
LEMBRE-SE 

8. A duração desta prova é de 4 (quatro) horas, 
iniciando às 9 (nove) horas e terminando às 
13 (treze) horas. 

9. É terminantemente proibida a comunicação entre 
candidatos. 

ATENÇÃO 
10. Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda 
da seguinte maneira: 
a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no 
Boletim de Questões. 

b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, 
a alternativa que julgar correta, para depois 
marcá-la no Cartão-Resposta definitivamente. 

c)  Marque o Cartão-Resposta, usando caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta, 
preenchendo completamente o círculo 
correspondente à alternativa escolhida para cada 
questão. 

d) Ao marcar a alternativa do Cartão-Resposta, 
faça-o com cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-
lo, tendo atenção para não ultrapassar os limites 
do círculo. 

Marque certo o seu cartão como indicado: 
CERTO  

e)  Além de sua resposta e assinatura, nos locais 
indicados, não marque nem escreva mais nada 
no Cartão-Resposta. 

11. Releia estas instruções antes de entregar a 
prova. 

12. Assine a lista de presença, na linha 
correspondente, o seu nome, do mesmo modo 
como foi assinado no seu documento de 
identidade. 

BOA PROVA! 

Órgão Executor 
UEPA – PROGRAD - DAA 

Belém – Pará 
Agosto de 2012 
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Leia o Texto I, para responder às questões de 1 a 10. 

Texto I 

Como a idade faz nosso cérebro florescer 

A ciência conseguiu identificar a base neurológica da sabedoria. A partir da meia-idade as pessoas 
podem até esquecer nomes, mas tornam-se – acredite – mais inteligentes. A partir de um certo momento da 
vida, que, para a maioria de nós, começa depois do aniversário de 40 anos, a grande questão neurológica se 
resume a uma pergunta: aonde diabos foram parar todos os nomes que eu esqueço? No início, desaparece o 
nome de uma atriz famosa. Depois, some o nome dos filmes que ela fez. Mais adiante, você não consegue 
achar no mar de neurônios o nome do famoso marido dela, muito menos o do outro ator, manjadíssimo, com 
quem ela contracenou em seu trabalho mais célebre. A débâcle ocorre no almoço de domingo em que você se 
percebe, diante da cara divertida de seus filhos, tentando explicar: “Aquele filme, com aquela atriz 
australiana, casada com aquele outro ator...”.  

Essa, você já sabe – ou vai descobrir dentro de algumas décadas –, é a parte chata de um cérebro que 
bateu na meia-idade. Ela vem junto com muitas piadas e uma dose elevada de ansiedade em relação ao 
futuro. O que você não sabe, mas vai descobrir nas próximas páginas, é que existe outro lado, inteiramente 
positivo, das transformações cerebrais trazidas pelo tempo. “Conforme envelhecemos, o cérebro se 
reorganiza e passa a agir e pensar de maneira diferente. Essa reestruturação nos torna mais inteligentes, 
calmos e felizes”, diz a americana Barbara Strauch, autora de O melhor cérebro da sua vida. O livro reúne 
argumentos que fazem a ideia de envelhecer – sobretudo do ponto de vista intelectual – bem menos 
assustadora do que costuma ser.  

Aos 56 anos, estava cansada de passar pela vergonha de encontrar um conhecido, lembrar o que 
haviam comido na última vez em que jantaram juntos, mas não ter a mínima ideia de como se chamava o 
cidadão. Queria entender por que se pegava parada em frente a um armário sem saber o que tinha ido 
buscar. Barbara não entendia como o mesmo cérebro que lhe causava lapsos de memória tão evidentes 
decidira, nos últimos tempos, presenteá-la com habilidades de raciocínio igualmente surpreendentes. Ela 
sentia que, simplesmente, “sabia das coisas”, mas, ao mesmo tempo, se exasperava com a quantidade 
imensa de nomes e referências que pareciam estar sumindo na neblina da memória. Como pode ser?  

É provável que essa mesma pergunta já tenha passado pela cabeça de muitos que chegaram aos 40 
anos rumo às fronteiras da meia-idade, um período cada vez mais dilatado em que podemos passar um 
tempo enorme de nossa existência. Com o aumento da expectativa de vida, a fase intermediária da vida, 
entre os 40 e os 68 anos, tornou-se uma espécie de apogeu. Nesses anos é possível aliar o vigor 
reminiscente da juventude à sabedoria da velhice que se insinua – desde que se saiba identificar, e abraçar, 
as mudanças que acometem o cérebro maduro. Ele já não é o mesmo que costumava ser. Mas as mudanças 
o transformaram num instrumento melhor. “Para o ignorante, a velhice é o inverno; para o sábio, é a estação 
de colheita”, diz o Talmude.  

Os pesquisadores também descobriram que, conforme envelhecemos, mudamos o padrão de ativação 
cerebral. Isso significa que acionamos áreas diferentes das usadas anteriormente para fazer as mesmas 
tarefas. A região frontal do cérebro, encarregada da racionalidade, passa a concentrar a maior parte das 
atividades. A área posterior da cabeça, onde estão algumas das estruturas ligadas a nossas respostas 
emocionais, é acionada com menos frequência. Outra mudança significativa: para realizar a mesma tarefa de 
adultos jovens (de até 30 anos), os mais velhos usam mais áreas do cérebro. Em vez de usar regiões de 
apenas uma metade do cérebro, passam a usar as duas. Os cientistas ainda não estão certos sobre o que 
essas mudanças representam. Há duas possibilidades. A primeira, menos agradável, é que o cérebro esteja 
ficando velho a ponto de não reconhecer mais as áreas encarregadas de cada atividade. A segunda hipótese é 
mais reconfortante: o cérebro pode, sim, estar ficando velho. Mas, ao redirecionar funções para áreas 
diferentes e para mais regiões, dá mostras de que é capaz de se adaptar e manter seu bom funcionamento.  

É irresistível pensar que, talvez, a superativação do cérebro, representada pelo uso simultâneo de 
várias áreas, possa estar por trás das melhoras de raciocínio relatadas por quem está na meia-idade – e 
comprovadas pelos pesquisadores. Os cientistas descobriram que um sistema muito especial do cérebro, 
formado por circuitos localizados em camadas profundas do órgão, está constantemente ativado nos adultos 
de meia-idade. O sistema, chamado de modo-padrão, é usado nos momentos de reflexão, quando pensamos 
sobre o que aconteceu recentemente, fazemos balanços e traçamos planos para nós mesmos. Os 
pesquisadores concluíram que os adultos simplesmente não conseguem desligar o modo-padrão, algo que os 
jovens fazem quando estão envolvidos em uma tarefa. Os adultos, mesmo quando estão concentrados, 
continuam o bate-papo interno com eles mesmos.  

Estar em constante reflexão pode nos tornar distraídos, mas também pode ajudar a ter boas ideias. 
Isso explicaria por que adultos de meia-idade têm o raciocínio afiado, embora não lembrem onde puseram a 
carteira.  

A equipe da psicóloga Mara Mather, da Universidade do Sul da Califórnia, mostrou imagens tristes e 
repulsivas a voluntários maduros e a jovens. Concluiu que nos mais velhos a área do cérebro responsável 
pelas emoções reagia menos às figuras negativas. Concluiu que era um sistema de proteção. O cérebro 
parecia escolher dar menos atenção ao lado ruim da vida. Há nisso mais inteligência e sabedoria do que um 
cérebro jovem talvez seja capaz de perceber.  
 

(Texto adaptado. http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/ 0,,EMI245598-15257,00-COMO+A+IDADE+FAZ+NOSSO+CEREBRO+ FLORESCER.html. Acessado 
em 05/07/2012) 
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1. Atentando-se para aspectos da construção do 
texto, é correto afirmar que:  
a o emprego do pronome no singular em 

"ligadas a nossas respostas emocionais" é 
equivocado.  

b a frase "Os cientistas ainda não estão 
certos sobre o que essas mudanças 
representam" refere-se ao atual estágio de 
inconclusão da pesquisa. 

c as interrogações, ao logo do texto, têm 
função retórica, já que não presumem as 
respectivas respostas. 

d nada impede o leitor de atribuir crédito, à 
afirmação feita, dado o valor de dúvida que 
se insere na frase: "É irresistível pensar 
que, talvez, a superativação do cérebro," ao 
empregar talvez. 

e o emprego das aspas ao longo do texto 
justifica-se pelo fato de que é inusual o 
sentido das frases que destacam. 

 

2. O segmento inteiramente denotativo é: 
a Mais adiante, você não consegue achar no 

mar de neurônios o nome do famoso 
marido dela. 

b Essa, você já sabe – ou vai descobrir dentro 
de algumas décadas –, é a parte chata de 
um cérebro que bateu na meia-idade. 

c Queria entender por que se pegava parada 
em frente a um armário sem saber o que 
tinha ido buscar. 

d Nesses anos é possível aliar o vigor 
reminiscente da juventude à sabedoria da 
velhice que se insinua. 

e A região frontal do cérebro, encarregada da 
racionalidade, passa a concentrar a maior 
parte das atividades. 

 

3. Na frase "Barbara não entendia como o mesmo 
cérebro que lhe causava lapsos de memória 
tão evidentes decidira, nos últimos tempos, 
presenteá-la com habilidades de raciocínio 
igualmente surpreendentes", a expressão 
destacada refere-se tanto a habilidades de 
raciocínio como a: 
a cérebro 

b últimos tempos 

c lapsos de memória 

d Bárbara 

e memória 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mesmo provocando esquecimentos, como, por 
exemplo, não lembrar onde se põe a carteira, 
envelhecer não é tão ruim.  O argumento que 
defende tal ideia é: 
a a certeza de que um mesmo cérebro que 

causa lapsos de memória tão evidentes 
pode nos dotar com habilidades de 
raciocínio igualmente surpreendentes. 

b a descoberta de um sistema muito especial 
do cérebro, formado por circuitos 
localizados em camadas profundas do 
órgão. 

c a existência do chamado de modo-padrão, 
usado nos momentos de reflexão, quando 
pensamos sobre o que aconteceu 
recentemente, fazemos balanços e 
traçamos planos para nós mesmos. 

d o fato da velhice ser um período cada vez 
mais dilatado em que podemos passar um 
tempo enorme de nossa existência. 

e a possibilidade de, conforme envelhecemos, 
o cérebro se reorganizar e passar a agir e 
pensar de maneira diferente. 

 

5. Ao empregar a palavra “manjadíssimo”, o 
autor provoca no texto um efeito de sentido: 
a irônico 

b redundante 

c apelativo  

d humorístico 

e pejorativo 

 

6. Da leitura do texto, é correto afirmar que o 
melhor presente que vem com a velhice é o/a: 
a garra 

b sabedoria 

c memória 

d vigor 

e intelectualidade 

 

7. Conforme envelhecemos, mudamos o padrão 
de ativação cerebral. A outra mudança, 
paralela a esta, é: 
a a possibilidade de identificar e abraçar as 

mudanças que acometem o cérebro 
maduro. 

b a partir da meia-idade as pessoas podem 
até esquecer nomes, mas tornam-se mais 
inteligentes. 

c os adultos, mesmo quando concentrados, 
continuam o bate-papo interno com eles 
mesmos.  

d com o aumento da expectativa de vida, a 
fase intermediária da vida, entre os 40 e os 
68 anos, tornou-se uma espécie de apogeu. 

e para realizar a mesma tarefa de adultos 
jovens (de até 30 anos), os mais velhos 
usam mais áreas do cérebro. 
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8. Na frase: "Estar em constante reflexão pode 
nos tornar distraídos, mas também pode 
ajudar a ter boas ideias", o termo destacado 
expressa ideia:  
a contrária  
b alternativa 
c concordante 
d opositiva 
e explicativa 
 

9. Inteligentes, calmos e felizes são 
características do/da: 
a juventude 
b rejuvenescimento  
c envelhecimento 
d pesquisador 
e intelectual 
 

10. O que permite à equipe da psicóloga Mara 
Mather concluir que, nos mais velhos, existe 
um sistema de proteção é o fato do cérebro:  
a estar em constante reflexão. 
b nos tornar distraídos. 
c nos ajudar a ter boas ideias.  
d reagir menos às figuras negativas.  
e não armazenar nomes. 
 

11.  Acerca da hierarquia e disciplina policial 
militar é correto afirmar que: 
I. A hierarquia e a disciplina são a base 

institucional da Polícia Militar, crescendo a 
autoridade e responsabilidade com a 
elevação do grau hierárquico.  

II. A disciplina na Policial-Militar é a 
ordenação da autoridade, em níveis 
diferentes, dentro da estrutura da Polícia 
Militar, por postos ou graduações.  

III. Dentro de um mesmo posto ou graduação, 
a ordenação faz-se pela antiguidade 
nestes, sendo o respeito à hierarquia 
consubstanciado no espírito de 
acatamento à sequência da autoridade.  

IV. Hierarquia é a rigorosa observância e 
acatamento integral da legislação que 
fundamenta o organismo Policial-Militar e 
coordena seu funcionamento regular e 
harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos 
e de cada um dos componentes desse 
organismo.  

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I e III 
b I, II, III e IV 
c I 
d IV 
e II 
 
 
 

 

12. Sobre a precedência entre Policiais Militares é 
correto afirmar que: 
a a precedência entre Policiais Militares da 

ativa, do mesmo grau hierárquico, é 
assegurada pela antiguidade no posto ou 
graduação, não havendo exceção em 
nenhum caso. 

b a antiguidade em cada posto ou graduação 
é contada a partir da data da assinatura do 
ato da respectiva promoção, nomeação, 
declaração ou inclusão, salvo quando 
estiver taxativamente fixada a outra data. 

c entre os alunos de um mesmo órgão de 
formação de Policiais Militares, a 
precedência será de acordo com o 
estabelecido pelo comando da unidade, por 
meio de portaria ou ofício circular ou ainda 
fixação de aviso em quadro mural. 

d em igualdade de posto ou graduação, os 
Policiais Militares da inatividade sempre 
terão precedência sobre os da ativa, desde 
que fardados. 

e nos casos de nomeação coletiva, a 
hierarquia será definida em Boletim Geral 
da Corporação, assinado pelo comando da 
Polícia Militar da região onde foi realizada a 
nomeação. 

 

13. O conjunto de deveres e responsabilidades 
inerentes ao Policial-Militar em serviço ativo, 
cujo provimento se faz por ato de nomeação, 
de designação ou determinação expressa de 
autoridade competente é a/o: 
a Carreira Policial Militar 

b Posto do Oficial Policial Militar 

c Graduação da Praça PM 

d Cargo Policial Militar 

e Função Policial Militar. 

 

14. O exercício das atribuições inerentes aos 
cargos Policial-Militar, exercida por oficiais e 
praça da Polícia Militar, com a finalidade de 
preservar, manter e estabelecer a ordem 
pública e segurança interna, através das várias 
ações policiais ou militares, em todo o 
território do Estado é a/o: 
a Graduação da Praça PM 
b Carreira Policial Militar 
c Posto do Oficial Policial Militar 
d Cargo Policial Militar 
e Função Policial Militar. 
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15. São manifestações essenciais do valor Policial-
Militar: 
I. O sentimento de servir, em seu horário de 

trabalho, à comunidade local, desde que 
não ponha em rico a própria vida. 

II. O civismo e o culto das tradições 
históricas.  

III. A fé na missão elevada da Polícia Militar. 
  

IV. O espírito de corpo, orgulho do Policial-
Militar pela Organização onde serve.   

V. O amor à profissão Policial-Militar e o 
entusiasmo com que é exercida.   

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I e III 

b I e II  

c II,  IV e V 

d II, III, IV e V 

e I, II, III, IV e V 

 

16. O sentimento do dever, o pundonor Policial-
Militar e o decoro da classe impõem, a cada  
um dos integrantes da Polícia Militar, conduta 
moral e profissional, irrepreensíveis, com 
observância dos seguintes preceitos da ética 
Policial-Militar:  
I. Amar a verdade e a responsabilidade 

como fundamentos da dignidade pessoal.  

II. Exercer, com autoridade, eficiência e 
probidade as funções que lhe couberem 
em decorrência do cargo.  

III. Respeitar a dignidade da pessoa humana;  

IV. Zelar pelo preparo moral, intelectual e 
físico, próprio e dos subordinados, tendo 
em vista o cumprimento da missão 
comum. 

V. Empregar todas as suas energias em 
benefício do serviço. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I, III e IV 

b I, II, III, IV e V 

c IV  

d IV e V 

e I, II e V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. É um ato administrativo e tem como finalidade 
básica a seleção dos Policiais Militares para o 
exercício de funções pertinentes ao grau 
hierárquico superior. O conceito acima se 
refere: 
a  a Promoção dos Policiais Militares. 

b  a Carreira Policial Militar. 

c ao processo de demissão de Policiais 
Militares. 

d a nomeação de Policiais Militares para os 
cargos da carreira PM ou de natureza civil. 

e a indicação de Oficiais e Praças PM para os 
cursos de aperfeiçoamento. 

 

18. Sobre o Comando e a subordinação é correto 
afirmar que: 
a Comando é a soma de autoridade, deveres 

e responsabilidades de que o Policial Militar 
é investido legalmente, quando conduz 
homens ou dirige uma Organização Policial 
Militar.  

b o Comando independe do grau hierárquico, 
posto que constitui prerrogativa pessoal e 
de indicação de autoridades externas à 
corporação.   

c a subordinação afeta, de forma clara e 
evidente, a dignidade pessoal do Policial-
Militar e independe da estrutura da Polícia 
Militar, estando ligada somente ao exercício 
da humildade.  

d o Oficial, mesmo preparado ao longo da 
carreira para o exercício do Comando, terá 
como realidade apenas a subordinação, 
sendo o Comando, a Chefia e a Direção das 
Organizações Policiais-Militares situações 
hipotéticas, não previstas na realidade, 
dentro do exercício de sua vida funcional. 

e apenas ao Oficial Policial-Militar cabe a 
responsabilidade integral pelas decisões que 
tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos 
que praticar, uma vez que as Praças só 
atuam sob ordens e não podem responder 
por seus atos. 
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19. São considerados direitos dos Policiais 
Militares, nas condições ou nas limitações 
impostas na legislação ou regulamentação 
específica:  
I. A estabilidade, quando praça com 10 

(dez) ou mais anos de tempo de efetivo 
serviço.  

II. O uso das designações hierárquicas.  

III. A ocupação de cargos e funções de 
qualquer natureza, desde que indicados 
pela autoridade, independente do posto 
ou graduação que ocupe. 

IV. A promoção.  

V. As férias, os afastamentos temporários de 
serviço e as licenças.  

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I, II e III  

b I, II, IV e V 

c III e V  

d III  

e IV 

 

20. Os uniformes da Polícia Militar com seus 
distintivos, insígnias e emblemas, são 
privativos dos Policiais Militares e representam 
o símbolo da autoridade Policial-Militar, com as 
prerrogativas a ela inerentes. Em razão disto, 
é proibido ao Policial-Militar o uso dos 
uniformes:  
 

I. Em manifestação de caráter político-
partidária.  

II. Quando sair de serviço ou ao deslocar-se 
para a unidade onde serve, uma vez que 
isto pressupõe risco em potencial para sua 
vida. 

III. No estrangeiro, quando em atividade não 
relacionada com a missão do Policial-Militar, 
salvo quando expressamente determinado 
ou autorizado. 

IV. Na inatividade, salvo para comparecer às 
solenidade Policiais-Militares e militares, 
cerimônia cívico-comemorativas das 
grandes datas nacionais ou a atos sociais 
solenes, quando devidamente autorizado. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I, II e III  

b II e IV  

c I, III e IV  

d IV  

e I, II, III e IV 

 

 

 

 

21. O Windows XP apresenta uma série de 
funcionalidades. Entre elas estão a utilização 
de teclas de atalho que agiliza a execução de 
algumas tarefas. O uso da tecla ALT seguida 
da tecla F4 realiza a seguinte tarefa: 
a cria uma nova pasta 

b desliga o computador 

c inicia o Windows Explorer 

d salva um arquivo 

e abre um arquivo 

 

22. No Windows, o recurso que possui a função de 
organizar o conteúdo do disco e possibilitar 
trabalhar com os arquivos fazendo, por 
exemplo, cópia, exclusão e transferência de 
um arquivo entre pastas é: 
a Gerenciador de tarefas 

b Painel de Controle 

c Menu Iniciar 

d Gerenciador de Arquivos 

e Windows Explorer 

 

23. Na planilha abaixo feita no aplicativo Excel, 
para calcular a média da turma e exibir a 
maior nota e calcular a media das notas da 
turma faz-se: 

 
a =MAXIMO(A2:A7) e =MEDIA(A2:A7) 

b =MAIOR(A2:A7) e =MEDIA(A2:A7) 

c =MAX(A2:A7) e =MED(A2:A7) 

d =MAIOR(A2:A7) e =MED(A2:A7) 

e =MAXIMO(A2:A7) e =MED(A2:A7) 

 

24. Os ícones , localizados na parte 
inferior do ambiente de trabalho do Power 
Point representam modos de visualização 
denominados respectivamente: 
a Normal, Classificação de slides, Exibição de 

Leitura e Apresentação de Slides. 

b Normal, Classificação de slides, Estrutura de 
tópicos e Apresentação de Slides. 

c Apresentação de slides, Classificação de 
slides, Estrutura de tópicos e Impressão de 
Slides. 

d Slides, Estrutura de tópicos, Exibição de 
Leitura e Apresentação de Slides. 

e Slides, Classificação de slides, Exibição de 
Impressão e Apresentação de Slides. 
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25. Sobre a Internet é correto afirmar que: 
I. A Internet 3G é uma tecnologia que permite 

acesso à Internet através de um modem 
conectado a uma porta USB (Universal 
Serial Bus) de um computador ou notebook. 
Sua velocidade pode variar de acordo com a 
tecnologia oferecida pela operadora de 
telefonia de Celular. 

II. A World Wide Web (WEB ou WWW) é um 
protocolo usado para a transmissão de 
dados, como por exemplo, páginas HTML do 
computador para a Internet. 

III. ADSL é uma tecnologia que permite o 
acesso à internet em alta velocidade, muito 
mais rápido do que a conexão por modem 
convencional, utilizando sistema de cabos 
para telefonia já instalados. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 
a I  
b II  
c I e III  
d I e II  
e I, II e III 
 

26. Sobre o Outlook Express é correto afirmar que: 
I. O Outlook Express é um aplicativo que 
permite gerenciar uma ou mais contas de e-
mail. 
II. Quando uma mensagem é enviada pelo 

Outlook Express, esta fica armazenada na 
caixa de saída. 

III. O Outlook Express permite a criação de 
uma agenda de contatos, porém não é 
possível fazer a classificação dos mesmos 
em grupos. 

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I  
b III  
c I e III  
d I e II  
e I, II e III 
 

27. O Microsoft Word é um processador de textos 
onde podemos encontrar diversas ferramentas 
de edição e formatação de textos. Sobre essas 
ferramentas é correto afirmar que: 
a para inserir número de páginas em um 

documento, utiliza-se o recurso 
Indicadores. 

b a cor da fonte de um documento só pode 
ser modificada se houver uma impressora 
colorida instalada no computador. 

c para salvar um documento no word pode-se 
usar a opção Salvar no menu Arquivo ou 
usar as teclas de atalho CTRL+N 

d uma tabela pode ser convertida em texto 
através do Recurso Converter tabela em 
texto. 

e para inserir uma imagem no Word ela deve 
estar no formato jpeg ou bmp, não sendo 
aceito outros formatos. 

28. Em relação a buscas realizadas na Internet é 
correto afirmar que: 
I. O BING é uma ferramenta de busca criada 

pela Microsoft criada para concorrer 
diretamente com o GOOGLE. 

II. Nos navegadores web atuais as buscas 
podem ser realizadas diretamente pela 
barra de endereços, que ao receber uma 
palavra direciona imediatamente a pesquisa 
para um site de busca 

III. No Google, para fazer a busca de 
uma frase exata, basta colocá-la entre 
parênteses.  

De acordo com as afirmativas acima a 
alternativa correta é: 

a I  

b II e III  

c I e III  

d I e II  

e I, II e III 

29. No Google Chrome o ícone  localizado na 
direita da barra de endereços tem como 
função: 
a abrir uma nova guia 

b abrir uma nova janela 

c adicionar site aos favoritos 

d buscar o termo digitado 

e ir para a página inicial 

 

30. A realização de cópias de segurança dos dados 
armazenados no computador é um 
procedimento de rotina em diversas empresas. 
O Windows possui um utilitário de backup que 
realiza essa tarefa. Assinale a alternativa que 
preenche corretamente as lacunas do texto 
abaixo referente ao backup: 

Um backup do tipo ____________ realiza 
cópias somente os arquivos criados ou 
alterados desde o último backup e registra os 
arquivos como arquivos copiados. Um backup 
do tipo ____________realiza cópias de todos 
os arquivos selecionados sem interferir nas 
outras rotinas normais de backup e não registra 
os arquivos que foram copiados. 

A alternativa que apresenta a sequência 
correta é: 

a cópia, diário 

b incremental, cópia 

c incremental, normal 

d normal, cópia 

e normal, diário 
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31. A contribuição da Administração, como área de 
conhecimento, no desempenho profissional do 
enfermeiro se destaca, principalmente, na 
gestão: 
a do pessoal de enfermagem.  

b do sistema de informação. 

c dos recursos materiais. 

d das Unidades de Internação. 

e da educação continuada. 

 

32. No Hospital público X, após uma série de 90 
classificações de pacientes de uma Unidade de 
Internação (UI), obtivemos  as seguintes 
médias de pacientes: i) PCMn (paciente de 
cuidados minimos) = 9,4 X 3,8 = 35,72; ii) 
PCInterm (paciente de cuidado intermediário) 
= 6,8 X 5,6 = 38,08; iii) PCSI (paciente de 
cuidado semi-intensivo) = 3,3 x 9,4 =  31,02; 
e iv) PCIntens (paciente de cuidado 
intensivo)= 0,7 x 17,9 =  12,53. Sabendo-se 
que a JST (jornada semanal de trabalho) 
praticada na UI é de 30 horas por semana e 
que 33% do total da Equipe é composta por 
Enfermeiros. Considerando a Resolução COFEN 
no. 293/2004, o número de profissionais de 
Enfermagem necessários para o funcionamento 
dessa Unidade, entre Enfermeiros e Técnicos 
ou Auxiliares de Enfermagem, é: 
a 6 Enfermeiros e 24 Técnicos ou Auxiliares 

de Enfermagem. 

b 10 Enfermeiros e 20 Técnicos ou Auxiliares 
de Enfermagem. 

c 11 Enfermeiros e 21 Técnicos ou Auxiliares 
de Enfermagem. 

d 10 Enfermeiros e 21 Técnicos ou Auxiliares 
de Enfermagem.  

e 6 Enfermeiros e 22 Técnicos ou Auxiliares 
de Enfermagem. 

 

33. Uma enfermeira é pressionada pela direção de 
um hospital a ocupar um cargo de chefia em 
função eticamente inadequada ao exercício da 
enfermagem. Não concordando com o convite, 
é despedida sumariamente. O Código de Ética 
da Enfermagem recomenda que esta 
profissional: 
a reporte formalmente à Seção Regional da 

Associação Brasileira de Enfermagem. 

b encaminhe processo civil no juizado de 
pequenas causas alegando danos morais e 
de materiais. 

c faça denúncia trabalhista na Delegacia do 
Trabalho e Ministério Público de sua área 
legal. 

d denuncie formalmente ao Conselho Federal 
de Enfermagem e Ministério Público; 

e  comunique formalmente ao Conselho 
Regional de Enfermagem. 

 

 

34. A Resolução COFEN no. 358/2009 dispõe sobre 
a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) e a implementação do 
Processo de Enfermagem (PE) organizado em 
etapas inter-relacionadas, interdependentes e 
recorrentes. São etapas do PE: 
a coleta de dados de Enfermagem, 

Diagnóstico de Enfermagem, Planejamento 
de Enfermagem, Implementação e 
Avaliação de Enfermagem.  

b histórico de Enfermagem, Diagnóstico de 
Enfermagem, Planejamento de 
Enfermagem, Implementação e Prognóstico 
de Enfermagem. 

c histórico de Enfermagem, Diagnóstico de 
Enfermagem, Prescrição de Enfermagem, e 
Avaliação de Enfermagem. 

d coleta de dados de Enfermagem, 
Diagnóstico de Enfermagem, Prescrição de 
Enfermagem, Implementação e Prognóstico 
de Enfermagem. 

e histórico de Enfermagem, Diagnóstico de 
Enfermagem, Planejamento de 
Enfermagem, Avaliação de Enfermagem e 
Prognóstico de Enfermagem. 

 

35. Sobre a posição do paciente para o exame 
físico, associe as colunas abaixo. 
1. Cliente sentado. 

2. Decúbito dorsal  

3. Decúbito lateral direito.   

( ) avaliação geral e sinais vitais. 

( ) força e tônus dos membros inferiores e 
reflexos. 

( ) exame de próstata e reto em homens. 

( ) cabeça e pescoço, incluindo tireoide e 
linfonodos. 

A sequência correta é: 

a 1, 2, 3, 3 

b 1, 2, 2, 3 

c 2, 1, 3, 2 

d 3, 3, 1, 2 

e 1, 2, 3, 1 

 

36. Em caso de reanimação cardiopulmonar (RCP), 
com dois reanimadores em todas as vítimas, 
desde lactentes (exceto recém-nascidos) até 
adultos, a relação compressão/insuflação será 
de: 
a 30/2 

b 15/2 

c 25/3 

d 30/1 

e 10/2 
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Leia o Texto II para responder as questões 37 e 38 
Texto II 

Paciente masculino, 52 anos, viúvo, dois filhos 
adultos, procedente de Marabá/PA, ASA 1 
(American Society of Anesthesia); internado para 
submeter-se a nefrectomia para doação do rim a 
filha. Procedimento cirúrgico realizado sob anestesia 
geral endovenosa e regional sem intercorrências. 
Admitido na Unidade de Recuperação pós-
anestésica (URPA) no Período pós-operatório 
imediato (POI), ainda sedado, com tremores 
generalizados e apos 20 minutos de admissão na 
UR, referia dor na ferida operatória (FO), no flanco 
direito, de intensidade 8/10 na escala numérica 
verbal (ENV), caracterizada por ardência, de início 
súbito e ao tentar movimentar-se; apresentava 
expressão facial de dor e tensão muscular na região 
supraescapular e nos membros inferiores e 
superiores. 

 
37. Considerando o Texto II e o Diagnóstico de 

Enfermagem (DE) preconizado por Horta e a 
Taxonomia II da NANDA I e sobre as 
intervenções de Enfermagem para o DE de Dor 
Aguda, descritas pela NIC (Classificação das 
Intervenções de Enfermagem) é correto 
afirmar que o enfermeiro deve: 

a encorajar o paciente a monitorar a própria 
dor e avaliar a dor como quinto sinal vital. 

b realizar uma avaliação completa da dor, 
incluindo local, características, 
início/duração e frequência, além de fatores 
precipitadores; administrar analgesia apos 
avaliação e documentar a resposta do 
analgésico e todos os efeitos colaterais.  

c orientar o paciente para solicitar medicação 
para dor antes que piore; treinar a equipe 
de técnicos de enfermagem sobre as 
técnicas não farmacológicas para aplicação 
nos pacientes quando necessário e 
comunicar alterações durante a analgesia 
para o cirurgião responsável pelo paciente. 

d encorajar o paciente a monitorar a própria 
dor; orientar o paciente a avaliar sua dor, 
usando escalas visuais e escolher o 
analgésico ou a combinação de analgésicos 
apropriados para o caso exposto. 

e avaliar a dor como quinto sinal vital; 
envolver a família do paciente na prescrição 
das atividades de Enfermagem e 
documentar a resposta do analgésico. 

 
 

38. Sobre o período perioperatório da experiência 
cirúrgica do Texto II, identifique as afirmativas 
abaixo, em V (verdadeiro) ou F (falso). 

( ) O consentimento informado por escrito 
protege o paciente contra uma cirurgia 
não autorizada e protege o cirurgião 
contra queixas de uma operação não 
autorizada. 

( ) A tricotomia ou rebaixamento de pelos da 
área a ser operada, deve ser realizada, 
preferencialmente, na unidade de 
internação, duas horas antes do 
procedimento cirúrgico. 

( ) O paciente deve ser orientado a esvaziar a 
bexiga, imediatamente, antes de sua ida 
para o centro cirúrgico. 

( ) A URPA deve ser localizada em área 
adjacente ao centro cirúrgico, possuindo 
as mesmas características arquitetônicas 
da sala de cirurgia. 

A sequência correta é: 

a V, F, V, V 

b V, F, V, F 

c V, V, V, F 

d F, V, V, F 

e F, F, V, V 

 

39. Sobre a assistência de enfermagem aos 
clientes com distúrbios gastrointestinais com 
presença de dor abdominal é correto afirmar 
que: 

a a dor do tipo visceral tem desenvolvimento 
lento e profundo, bem localizada em região 
do epigástrio. 

b a dor do tipo referida ou reflexa ocorre em 
um local diferente da origem; pode ser 
acompanhada de hiperestesia cutânea. 

c a dor do tipo em queimação é provocada 
por distensão da parede abdominal ou 
contração intestinal intensa. 

d a dor do tipo inflamatória está associada a 
uma dor lancinante e pode ser 
acompanhada a hiperalgesia muscular. 

e a dor do tipo somática é revelada por 
defesa, fadiga ou posturas incomuns; bem 
localizada e piora com movimentos ou 
tosse. 

 

40. A pressão venosa central (PVC) é a pressão 
dentro do átrio direito ou das grandes veias 
intratorácicas, sendo uma indicação do fluxo 
sanguíneo para o coração e também da 
capacidade do coração em recebê-lo. Em 
pacientes adultos, o valor considerado normal 
na verificação da PVC mensurada através da 
linha axilar media, como "zero" de referência, 
é: 

a abaixo de 5 cm H2O 

b 6 cm a 10 cm H2O 

c 15 cm a 20cm H2O 

d 20 cm a 25cm H2O 

e 15 a 20 mm Hg 
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41. A lei nº 1480/1997, conceitua Morte Encefálica 
(ME) como a situação irreversível das 
atividades encefálicas e de tronco cerebral. O 
enfermeiro tem um papel fundamental nessa 
etapa, pois é ele que mantém o doador viável 
para a doação. Sobre a assistência de 
Enfermagem ao paciente com ME para doação 
de órgãos e tecidos identifique as afirmativas 
abaixo em V (verdadeiro) e F (falso). 
( ) Manter adequados os padrões 

hidroeletrolítico, renal, ventilatório, 
gastrointestinal e hemodinâmico. 

( )  O cuidado com as córneas deve incluir a 
oclusão correta dos olhos, realizando a 
hidratação dos mesmos, com colírios, 
Solução Fisiológica (SF0),9%, soluções 
lubrificantes a fim de evitar a formação de 
úlcera de córnea. 

( ) Os cuidados hidroeletrolíticos incluem 
Monitorar e corrigir a hipopotassemia, 
hipertpotassemia, hiponatremia, 
hipernatremia, alterações de cálcio, 
fósforo e glicemia. 

( ) Os cuidados hemodiâmicos devem 
observar o controle e correção da 
Hipotensão Arterial baseando-se nos 
valores de PVC e PA, para isso é 
recomendado, o uso de soluções 
cristaloide iso-osmóticas e solução de 
ringer lactato. 

A sequência correta é: 

a V, V, F, F 

b V, V, V, F 

c F, F, F, V 

d F, V, V, V 

e V, F, V, F 

 

42. O Diagnóstico de Enfermagem (DE), 
Mobilidade Física Prejudicada, é um dos mais 
encontrados nos pacientes acamados. As 
intervenções/atividades de Enfermagem, 
segundo a Nursing Intervention Classification 
(NIC) para este DE são: 
a mobilizar com cuidado o cliente acamado e 

posicionar adequadamente na cama ou 
cadeira. 

b encorajar o cliente a realizar o autocuidado 
e controlar o peso. 

c promover exercícios passivos na cadeira de 
rodas e controlar as desordens de 
deglutição. 

d promover mecânica corpórea e encorajar o 
paciente a realizar o autocuidado. 

e realizar a higiene oral e supervisionar a 
alimentação. 

 

 

 

 

43. A Resolução - RDC Nº 15, de 15 de março de 
2012/ANVISA, dispõe sobre requisitos de boas 
práticas para o processamento de produtos 
para saúde e dá outras providências. Sobre as 
definições dispostas nessa RDC, assinale a 
alternativa correta. 
a Data limite de uso do produto esterilizado 

corresponde ao prazo estabelecido em cada 
instituição, baseado em um plano de 
avaliação da integridade das embalagens, 
fundamentado na resistência das 
embalagens, eventos relacionados ao seu 
manuseio condições de umidade e 
temperatura, segurança da selagem e 
rotatividade do estoque armazenado. 

b Desinfecção de nível intermediário é o 
processo físico ou químico que destrói 
microrganismos patogênicos na forma 
vegetativa, micobactérias, a maioria dos 
vírus e dos fungos, de objetos inanimados e 
superfícies e esporos de baixa virulência. 

c Embalagem para esterilização de produtos 
para saúde é o invólucro que permite a 
entrada do ar e impede a entrada de 
microrganismos. Os tecidos de algodão são 
os mais utilizados. 

d Produtos para saúde semicríticos são 
produtos que entram em contato com a 
pele não íntegra ou mucosas íntegras 
colonizadas, como exemplo as pinças 
endoscópicas de biópsia gástrica. 

e  Produtos para saúde classificados como 
não-críticos devem ser submetidos, no 
mínimo, ao processo de desinfecção de alto 
nível. 

 

44. Segundo a Portaria MS 2.616/98, que 
regulamenta as ações de controle de infecção 
hospitalar no Brasil, a “lavagem das mãos é, 
isoladamente, a ação mais importante para a 
prevenção e controle das infecções 
hospitalares”. Sobre esse procedimento 
assinale a alternativa correta. 
a O uso de luvas dispensará a lavagem das 

mãos após o contato com mucosas, sangue 
ou outros fluidos corpóreos, secreções ou 
excreções. 

b A lavagem das mãos é realizada sempre 
antes dos procedimentos cirúrgicos, 
utilizando-se clorexidine degermante. 

c A decisão para a lavagem das mãos com 
uso de antisséptico deve considerar o tipo 
de contato, o grau de contaminação, as 
condições do paciente e o procedimento a 
ser realizado.  

d A localização de unidades ou pias para 
lavagem das mãos nos postos de 
enfermagem é fundamental para a 
obrigatoriedade da prática. 

e Recomenda-se a lavagem das mãos com 
antisséptico na prestação de cuidados a 
pacientes críticos e no contato direto com 
drenos abdominais. 
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45. Sobre a interpretação pelo enfermeiro, das 
principais arritmias cardíacas evidenciadas no 
Eletrocardiograma (ECG), analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 
I. Na interpretação do ECG o enfermeiro 

deve determinar a frequência, verificando 
se esta se apresenta de forma rápida, 
lenta ou normal. 

II. A identificação do ritmo sinusal é 
observada através do enlace átrio/valvas 
cardíacas e cálculo da frequência cardíaca, 
onde esta deve variar dos 90 a 100 bpm 
em estado normal. 

III. A determinação do ritmo cardíaco é 
avaliada quanto à regularidade, cada onda 
e segmento para a anormalidade. 

IV. Para a interpretação do ECG deve-se 
analisar: o levantamento das informações 
do paciente como idade, dados clínicos, 
identificação das derivações, observação 
da qualidade do traçado, atentando para a 
ausência de interferência elétrica e de 
tremor muscular. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III  

b I  

c I, II, III e IV  

d III  

e I e IV  

 

46. A Insuficiência Renal Aguda é uma perda 
súbita e quase completa da função renal. A 
hipercalemia é o mais ameaçador dos 
distúrbios hidroeletrolíticos desta doença. A 
glicose e insulina podem ser usadas como 
medida de emergência e temporária para 
tratar a hipercalemia. Sobre a administração 
de insulina no caso de Insuficiência Renal 
Aguda é correto afirmar que: 
a as injeções de insulina são administradas 

no tecido subcutâneo (SC), ou seja na 
derme, incluindo as regiões as regiões 
externas dos braços, abdome, coxas e 
quadril. 

b os frascos de insulina são conservados em 
refrigerador e antes da administração 
devem ser retirados com duas horas de 
antecedência para equilíbrio da 
temperatura. 

c é recomendado o rodízio sistemático dos 
locais de injeção dentro de uma mesma 
área anatômica para evitar alterações 
localizadas no tecido adiposo (lipodistrofia). 

d as insulinas são agrupadas em categorias, 
com base no início, pico e duração da ação. 
A insulina regular, de ação rápida, é 
administrada depois da alimentação. 

e a hipercalemia é a existência de grande 
concentração de cálcio no sangue. 

47. Recém-nascido (RN), masculino, com 40 horas 
de vida; internado na unidade neonatal para 
tratamento de icterícia por suspeita de 
incompatibilidade Rh (mãe A– e RN O+). O RN 
apresentava-se eutônico, eupnéico, eutérmico, 
ictérico (bilirrubina total 13,8 mg/dL). Abdome 
normotenso, coto umbilical mumificando e 
aceitando bem o seio materno e o 
complemento com Fórmula láctea oferecido em 
copinho. Eliminação normais. Optou-se pela 
internação e fototerapia. Os diagnósticos de 
Enfermagem (DE) prioritários foram: icterícia 
neonatal e amamentação interrompida. As 
intervenções/atividades de Enfermagem para o 
DE de icterícia neonatal, descritas pela NIC, 
são: 
I. Colocar o RN em berço especial. 

II. Aplicar proteção sobre os dois olhos, 
evitando pressão excessiva. 

III. Colocar as luzes de fototerapia acima do 
RN, a uma altura adequada. 

IV. Mudar a posição do RN a cada quatro 
horas. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III  

b I  

c I, II, III e IV  

d III  

e I, II, e III  

 

48. Método utilizado para aferição da Pressão 
Arterial (PA) pelo cliente geriátrico, por ocasião 
da alta hospitalar, sob as orientações do 
enfermeiro é o: 
a método da Monitorização Residencial da 

Pressão Arterial (MRPA); 

b método da Monitorização Ambulatorial da 
Pressão Arterial (MAPA); 

c método da Monitorização da Pressão 
Arterial Media (MPAM); 

d método da Monitorização Residual da 
Pressão Arterial (MRPA); 

e método da Monitorização da Pressão 
Arterial Sistólica (MPAS). 

49. A conservação das vacinas é feita através de 
um sistema denominado rede de frio que inclui 
o armazenamento, o transporte, a 
manipulação das vacinas e as condições de 
refrigeração, desde o laboratório produtor até 
o momento em que a vacina é aplicada. Para 
não haver perda de potência, a faixa de 
temperatura recomendada é de: 
a +5° a +9° C 

b +2° a +8° C 

c -2° a +5° C 

d +1 a +8° C 

e +0 a +6° C 
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50. Admite-se como epilepsia um grupo de 
doenças que tem em comum, crises 
convulsivas que ocorrem na ausência de 
condições tóxico-metabólicas ou febris. Sobre 
epilepsia na gravidez é correto afirmar que: 

a existem evidencias de que crises parciais 
simples ou complexas, tenham efeito 
adverso na gestação ou no feto, sendo 
recomendado o uso do tratamento 
medicamentoso com drogas antiepilépticas 
(DAE). 

b as crises generalizadas tônico-clônicas 
podem levar a acidentes graves e, 
potencialmente, podem levar à hipóxia 
materna e fetal, recomendando-se a 
internação em Hospital de referencia. 

c o uso de anticonvulsivantes por grávidas 
com epilepsias pode trazer complicações 
como, abortamentos espontâneos, morte 
perinatal, prematuridade, anomalias 
congênitas e anormalidades de crescimento 
fetal e desenvolvimento nessas crianças. 

d as gestantes com epilepsia devem ter 
acompanhamento pré-natal realizado no 
Hospital de referencia. 

e as medicações anticonvulsivantes estão 
presentes no leite e, considerando suas 
complicações, há contraindicação da 
amamentação.  

 

51. O Trabalho de Parto Prematuro (TPP) é a 
gravidez pré-termo cuja idade gestacional 
encontra-se entre 22 (ou 154 dias) e 37 (ou 
259 dias) semanas. Nesse sentido é correto 
afirmar que: 

I. Para diagnostico de TPP, devem-se 
considerar a contratilidade uterina e as 
modificações cervicais.  

II. As modificações cervicais são 
caracterizadas pela dilatação maior ou 
igual a 2 cm e/ou esvaecimento maior que 
50%; 

III. Na presença de TPP com colo modificado, 
encaminhar a mulher para maternidade. 

IV. Na presença de contrações uterinas 
rítmicas e regulares, porém sem 
modificação cervical, caracteriza-se o falso 
TPP, porém, necessitando de internação 
em Hospital de referencia. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III  

b I e II  

c I, II, III e IV  

d III  

e I, II e IV  

 

 

 

52. Sobre a administração de sangue e 
hemoderivados que requerem conhecimento 
de técnicas corretas de administração e de 
possíveis complicações, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa. 

I. Unidades de plaquetas devem ser 
transfundidas na temperatura entre 2 e 8 
graus centígrados. 

II. Dentre os incidentes transfusionais, a 
reação hemolítica aguda é a mais grave, 
com potencial risco de morte para o 
paciente, e ocorre quando o sangue do 
doador é incompatível com o do receptor. 

III. A reação febril não hemolítica é o tipo 
mais comum na prática hemoterápica e 
está geralmente associada à presença de 
anticorpos contra os antígenos dos 
leucócitos do doador. 

IV. A reação alérgica pode ser leve, e o 
paciente apresentar prurido, urticária e 
placas eritematosas; pode ser moderada, 
com edema de glote, edema de Quincke, 
broncoespasmo e grave, com choque 
anafilático. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III  

b I  

c I, II, III e IV  

d III  

e II, III e IV  

 

53. Sobre as Diretrizes de Ressuscitação 
Cardiopulmonar (RCP) 2010, é correto afirmar 
que: 

a a avaliação da respiração "Ver, ouvir e 
sentir” foi mantida no algoritmo do Suporte 
Básico de Vida (SBV). 

b as diretrizes encorajam RCP somente com 
compressões torácicas para o leigo que 
testemunha uma parada cardíaca súbita. Os 
profissionais de saúde seguem o protocolo 
convencional. 

c as novas diretrizes reforçam a importância 
de checar o pulso do paciente por 
profissionais de saúde treinados. 

d a antiga sequência A-B-C (vias Aéreas - Boa 
ventilação - Compressão Torácica) foi 
substituída nas Diretrizes de RCP 2010 por 
C-A-B. 

e a recomendação de se utilizar o 
Desfibrilador Externo Automático (DEA) o 
quanto antes, em caso de PCR extra-
hospitalar, foi retirada. Usar somente em 
ambiente hospitalar. 
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54. O método canguru é um tipo de assistência 
neonatal que envolve o contato precoce pele a 
pele entre mãe e recém-nascido prematuro ou 
de baixo peso. De acordo com a Norma de 
Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de 
Baixo Peso, a colocação do neonato sobre o 
tórax da mãe poderá ser iniciada na unidade 
neonatal: 
a após o recém-nascido atingir 1500g. 
b a partir do momento em que as condições 

clínicas do recém-nascido permitirem, ou 
seja, estejam estáveis. 

c quando o recém–nascido estiver 
alimentando-se exclusivamente pelo seio 
materno. 

d quando o recém–nascido apresentar 
condições de permanecer nessa posição por 
um período de pelo menos doze horas. 

e quando o ganho de peso do recém-nascido 
for considerado satisfatório. 

 
55. Sobre a prova tuberculínica cutânea, 

usualmente conhecida como PPD é correto 
afirmar que:  
a está indicada como método auxiliar, no 

diagnostico da tuberculose, em pessoas 
vacinadas com BCG; 

b a leitura da prova tuberculínica é realizada 
48 horas após a aplicação, medindo-se com 
régua milimetrada o maior diâmetro 
transverso da área de endurecimento 
palpável.  

c o resultado é classificado como: I) 0 a 4mm 
– não reator; II) 5 a 9 mm – reator fraco; 
e, III) 10mm ou mais – reator forte. 

d a técnica de aplicação e o material utilizado 
são padronizados pela Organização Mundial 
da Saúde. A técnica de Mantoux não é mais 
recomendada. 

e não recomenda-se realizar o teste 
tuberculínico nos profissionais dos serviços 
de saúde, devido sua natural imunidade 
trabalhista. 

 
56. Nos serviços de saúde, durante o atendimento 

a crianças entre 2 meses e 5 anos de idade, 
independente do problema referido pelos 
responsáveis, cinco sintomas classificados 
como sinais gerais de perigo deverão ser 
obrigatoriamente investigados pelo Enfermeiro. 
Esses sintomas são: 
a tosse, constipação intestinal, conjuntivite, 

prurido e coriza nasal. 

b diarreia, lesão de pele, flatulência, soluço e 
febre. 

c tosse ou dificuldade para respirar, diarreia, 
febre e problema de ouvido. 

d equimoses, escotomas, prurido, pirose, 
regurgitação e vômitos. 

e insônia, disfagia, dificuldade para respirar, 
boca seca e cefaleia. 

 
 
 

57. O Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem define como responsabilidades do 
profissional de enfermagem as seguintes 
situações: 
I. Assegurar ao cliente uma assistência de 

enfermagem livre de danos decorrentes 
de imperícia, negligência ou imprudência. 

II. Responsabilizar-se por falta cometida em 
suas atividades profissionais, somente 
quando praticadas individualmente. 

III. Manter-se atualizado, ampliando seus 
conhecimentos técnicos, científicos e 
culturais, em benefício da clientela, 
coletividade e do desenvolvimento da 
profissão. 

IV. Avaliar criteriosamente sua competência 
técnica e legal, e somente aceitar cargos 
ou atribuições, quando capaz de 
desempenho seguro para si e para a 
clientela. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a I e III  

b I  

c I, II, III e IV  

d I, III e IV  

e II, III e IV  

 

58. Acerca de doenças infecciosas e parasitárias, 
julgue as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 
I. Doenças negligenciadas são afecções 

causadas por agentes infecciosos ou 
parasitários , considerados endêmicos na 
população de baixa renda. 

II. De maneira geral, infecção e infestação 
referem-se, respectivamente, a micro e a 
macrorganismos. 

III. Doenças emergentes são as que surgiram 
recentemente ou as que ameaçam 
expandir-se. 

IV. Infecção oportunista é a que enfraquece 
as defesas orgânicas, dando oportunidade 
a que surjam infecções secundárias. 

V. No Brasil, a maioria das doenças 
infecciosas não é de notificação 
compulsória. 

De acordo com as afirmativas acima, a 
alternativa que contém todas as afirmativas 
corretas é: 
a II, III e IV 

b I, II, III e IV 

c I, II, III e V 

d I, III, IV e V 

e II, IV e V 
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Leia o Texto III para responder à questão 59 

Texto III 

A Lei n.º 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) e a 
Lei n.º 8.142/1990 regulamentam determinações 
da Constituição Federal e consagram os princípios 
de descentralização das ações e dos serviços de 
saúde e de municipalização da gestão, definindo 
papéis e atribuições dos gestores nos três níveis 
de atuação. A Lei n.º 8.080 estabelece a 
organização básica das ações e dos serviços de 
saúde quanto a direção e gestão, competência e 
atribuições de cada esfera de governo no SUS. A 
Lei n.º 8.142 estabelece as disposições legais para 
a participação da sociedade na gestão do sistema 
e as formas e condições das transferências 
intragovernamentais no SUS. O art. 6.o da Lei n.º 
8.080 assegura o provimento da assistência 
terapêutica integral, incluindo a assistência 
farmacêutica 

59. Sobre a legislação em saúde e à organização 
do SUS, considerando o Texto III como 
referência, é correto afirmar que: 
a no âmbito do SUS, a expressão controle 

social significa controle dos cidadãos pelo 
Estado. 

b aLei Nº 8.080/1990, referida no Texto xxx, 
retoma o disposto na Constituição Federal 
acerca de um conceito mais amplo de saúde 
que compreende moradia, trabalho, 
educação, transporte, entre outros, como 
seus fatores determinantes. 

c as Comissões Intergestores Tripartite (CIT) 
têm representantes das esferas municipal, 
estadual e regional do poder. 

d no âmbito dos estados, as Secretarias 
Estaduais de Saúde (SES), os Conselhos 
Estaduais de Saúde (CES) e as CIT devem 
ser as instâncias gestoras do SUS. 

e no âmbito dos municípios, as Secretarias 
Municipais de Saúde devem ser as únicas 
instâncias gestoras do SUS. 

60. Sobre as medidas de promoção à saúde e 
preventivas com acidentes por animais 
peçonhentos, identifique as afirmativas abaixo 
em V (verdadeiro) e F (falso). 
(  ) Onde há rato há cobra. Limpar 

paióis e terreiros, não deixar amontoar lixo. 
Fechar buracos de muros e frestas de 
portas. 

(  ) O uso de botas de cano alto ou 
perneira de couro, botinas e sapatos evita 
cerca de 80% dos acidentes. 

(  ) Lavar o local da picada apenas com 
água ou com água e sabão e aplicar o 
torniquete. 

(  ) Não colocar folhas, pó de café ou outros 
contaminantes e manter o paciente 
hidratado. 

A sequência correta é: 

a V, V, F, F 

b V, V, F, V 

c F, F, F, V 

d F, V, V, V  

e V, F, V, F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


