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das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenços ou similares. 10.7.27 Será vedado
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Os gabaritos e as questões das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 14 de setembro de 2015.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a)
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, 35 (trinta
e cinco) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas de respostas
para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português, 5 (cinco)
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Temos solapado a fertilidade do solo e sua capacidade de
sustentar a vida: 65% da terra cultivada foram perdidos e
15% estão em processo de desertificação.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 1 a 10.
O que é (e o que não é) sustentabilidade
ODED GRAJEW

Embora em voga, o conceito de sustentabilidade ainda
é pouco compreendido tanto por quem fala sobre ele
quanto por quem o ouve.
Nos últimos anos, intensificou-se a discussão a respeito
do aquecimento global e do esgotamento dos recursos
naturais. São preocupações legítimas e inquestionáveis,
mas que geraram distorção no significado de
sustentabilidade, restringindo-o às questões ambientais.
Não é só isso. A sustentabilidade está diretamente
associada aos processos que podem se manter e
melhorar ao longo do tempo. A insustentabilidade
comanda processos que se esgotam. E isso depende
não apenas das questões ambientais. São igualmente
fundamentais os aspectos sociais, econômicos, políticos
e culturais.
A sustentabilidade e a insustentabilidade se tornam
claras quando traduzidas em situações práticas.
Esgotar recursos naturais não é sustentável. Reciclar e
evitar desperdícios é sustentável.
Corrupção é insustentável. Ética é sustentável. Violência
é insustentável. Paz é sustentável.
Desigualdade é insustentável. Justiça social é
sustentável. Baixos indicadores educacionais são
insustentáveis. Educação de qualidade para todos é
sustentável.
Ditadura e autoritarismo são insustentáveis. Democracia
é sustentável. Trabalho escravo e desemprego
são insustentáveis. Trabalho decente para todos é
sustentável.
Poluição é insustentável. Ar e águas limpos são
sustentáveis. Encher as cidades de carros é
insustentável. Transporte coletivo e de bicicletas é
sustentável.
Solidariedade
insustentável.

é

sustentável.

Individualismo

é

Cidade comandada pela especulação imobiliária é
insustentável. Cidade planejada para que cada habitante
tenha moradia digna, trabalho, serviços e equipamentos
públicos por perto é sustentável.
Sociedade que maltrata crianças, idosos e deficientes
não é sustentável. Sociedade que cuida de todos é
sustentável.

Cerca de 50 mil espécies de plantas e animais
desaparecem todos os anos e, em sua maior parte, em
decorrência de atividades humanas.
Produzimos uma sociedade planetária escandalosa
e crescentemente desigual: 1.195 bilionários valem,
juntos, US$ 4,4 trilhões ─ ou seja, quase o dobro da
renda anual dos 50% mais pobres. O 1% de mais ricos
da humanidade recebe o mesmo que os 57% mais
pobres.
Os gastos militares anuais passam de US$ 1,5 trilhão,
o equivalente a 66% da renda anual dos 50% mais
pobres.
Esse cenário pouco animador mostra a necessidade de
um modelo de desenvolvimento sustentável. Cabe a nós
torná-lo possível.
GRAJEW, Oded. O que é (e o que não é) sustentabilidade.
Opinião. Folha de S.Paulo. São Paulo, 7 maio 2013.

QUESTÃO 1
Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com as
ideias apresentadas no texto.
A) A soma dos gastos militares anuais em
comparação com a renda também anual dos
50% mais pobres é um dos indicadores da
desigualdade social.
B) À exceção das áreas social e econômica,
não devem ser abrangidas pelo conceito de
sustentabilidade as áreas política e cultural.
C) Comprovadamente insustentável, o atual modelo
de desenvolvimento é responsável pela extinção
de espécies animais e vegetais.
D) É, em geral, baixa e distorcida a compreensão
que se tem sobre o conceito de sustentabilidade.
INSTRUÇÃO: Leia o período a seguir para responder às
questões de 2 a 4.
“Temos solapado a fertilidade do solo e sua capacidade
de sustentar a vida: 65% da terra cultivada foram
perdidos e 15% estão em processo de desertificação.”
(15º parágrafo)

QUESTÃO 2
Assinale a alternativa em que o sentido da palavra
destacada no período em análise está indicado
INCORRETAMENTE.
A) Arrasar

Dados científicos mostram que o atual modelo
de desenvolvimento é insustentável e ameaça a
sobrevivência inclusive da espécie humana.

B) Arruinar

Provas não faltam. Destruímos quase a metade das
grandes florestas do planeta, que são os pulmões do
mundo. Liberamos imensa quantidade de dióxido de
carbono e outros gases causadores de efeito estufa, num
ciclo de aquecimento global e instabilidades climáticas.

D) Restringir

C) Destruir

3

QUESTÃO 3
No período em análise, a locução verbal “temos
solapado” indica
A) a continuidade de uma ação até o presente.
B) uma ação cuja duração se estende no passado.
C) uma ação tida como habitual no passado.

INSTRUÇÃO: Leia a passagem a seguir para responder
às questões 8 e 9.
“Nos últimos anos, intensificou-se a discussão a
respeito do aquecimento global e do esgotamento
dos recursos naturais. São preocupações legítimas
e inquestionáveis, mas que geraram distorção no
significado de sustentabilidade, restringindo-o às
questões ambientais.” (2º parágrafo)

D) uma ação totalmente concluída no passado.
QUESTÃO 8
QUESTÃO 4
No período em análise, os dois-pontos foram utilizados
com a finalidade de
A) apresentar
acessórias.

considerações

meramente

esclarecimento

de

A) “era intensificada”.
B) “foi intensificada”.
C) “fora intensificada”.

B) distinguir uma citação num contexto.
C) introduzir um
enunciada.

Na passagem em análise, a forma verbal destacada é
CORRETAMENTE substituída por

ideia

já

D) “seria intensificada”.
QUESTÃO 9

D) separar elementos de mesma função sintática.

Na passagem em análise, a palavra “o” retoma a
expressão

QUESTÃO 5

A) “o aquecimento global”.

Considere o período a seguir.
“Embora em voga, o conceito de sustentabilidade ainda
é pouco compreendido tanto por quem fala sobre ele
quanto por quem o ouve.” (1º parágrafo)
Mantendo-se o sentido original do período em análise,
a palavra em destaque só NÃO pode ser substituída por
A) “ainda que”.

B) “o conceito de sustentabilidade”.
C) “o esgotamento dos recursos naturais”.
D) “o significado de sustentabilidade”.
QUESTÃO 10
Leia o período a seguir.

B) “contanto que”.

“Cidade planejada para que cada habitante tenha
moradia digna, trabalho, serviços e equipamentos
públicos por perto é sustentável.” (11º parágrafo)

C) “mesmo que”.
D) “se bem que”.

Mantendo-se o sentido original do período em análise,
o trecho destacado somente pode ser substituído por

QUESTÃO 6
Conforme se verifica na construção do desenvolvimento
do texto, está INCORRETA a oposição entre ideias
apontada em
A) Democracia / Ditadura e autoritarismo

A) “até que cada habitante tenha”.
B) “desde que cada habitante tenha”.
C) “a fim de que cada habitante tenha”.
D) “ao passo que cada habitante tenha”.

B) Ética / Corrupção
C) Educação de
Desigualdade

qualidade

para

todos

/

INFORMÁTICA

D) Reciclagem / Desperdício
QUESTÃO 11
QUESTÃO 7
Entre os recursos empregados na construção do texto,
NÃO se observa(m)
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Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE
a ferramenta do sistema Windows 7 que permite
personalizar as configurações do computador.

A) argumento de autoridade.

A) Central de Sincronização

B) dados estatísticos.

B) Monitor de Recursos

C) definição de conceito.

C) Painel de Controle

D) exemplificação.

D) Prompt de Comando

QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

Observe o texto a seguir redigido no Word 2010.

Analise as afirmativas
navegadores.

O conhecimento tácito é fluido e adaptável ao
contexto. Por isso ele não pode ser ensinado
facilmente – embora possa ser aprendido a partir de
relações pessoais.
Assinale a alternativa que apresenta o nome CORRETO
do estilo usado para grifar a expressão “conhecimento
tácito”.
A) Itálico.

a

seguir

referentes

aos

I.

É um tipo de software que permite acessar à
Internet.

II.

Usam o protocolo HTML para solicitar dados.

III. Solicitam as informações para um servidor, por
meio de um endereço.
A partir dessa análise, conclui-se que estão CORRETAS
as afirmativas

B) Negrito.

A) I e II.

C) Sublinhado.

B) I e III.

D) Subscrito.

C) II e III.
D) I, II e III.

QUESTÃO 13
Analise as figuras a seguir.

SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL

QUESTÃO 16

Figura 1		

Figura 2

A partir dessa análise, assinale a alternativa que
apresenta CORRETAMENTE o nome da função do
Excel que muda a posição dos números da figura 1
deixando-os como na figura 2.
A) Classificar crescente.
B) Classificar de A a Z.
C) Classificar de Z a A.
D) Ordenar crescente.
QUESTÃO 14
Assinale a alternativa que caracteriza CORRETAMENTE
um Firewall.
A) Dispositivo de segurança usado para dividir e
controlar o acesso entre redes de computadores.
B) Código usado para comprovar a autenticidade e
a integridade de uma informação.
C) Ciência e arte de escrever mensagens em forma
cifrada ou em código.
D) Equipamento de segurança usado para controlar
o acesso às redes de computadores.

A política de saúde é frequentemente considerada
em um sentido restrito, referindo-se a assuntos de
cuidados médicos e à organização dos serviços de
atenção à saúde. Entretanto, as políticas de saúde são
influenciadas por uma ampla gama de decisões políticas
e devem fornecer uma estrutura para ações de promoção
à saúde.
São determinantes englobados por essas ações de
promoção, EXCETO:
A) Determinantes sociais
B) Determinantes genéticos
C) Determinantes econômicos
D) Determinantes ambientais
QUESTÃO 17
A taxa de mortalidade geral (ou coeficiente de
mortalidade geral) é calculada da seguinte forma:
Taxa de mortalidade =

Número de óbitos no período
x 10n
População no meio do período

Sobre esse indicador de saúde, assinale a alternativa
CORRETA.
A) A principal vantagem da taxa de mortalidade
geral é o fato de avaliar o risco de morrer
conforme sexo, idade, raça, classe social, entre
outros fatores.
B) É útil para comparar a qualidade de vida entre
diferentes países.
C) É importante para medir a violência em diferentes
regiões.
D) É um indicador que mede o número de óbitos
em uma população em um determinado período.
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QUESTÃO 18
De acordo com Beaghole e Bonita (2010), o coeficiente
de mortalidade infantil é utilizado como medida do estado
geral de saúde de uma comunidade.
Sobre esse indicador, assinale a alternativa INCORRETA.
A) É sensível a mudanças econômicas.
B) É sensível a intervenções na saúde.
C) É sensível a alterações sociais.
D) É sensível a intervenções genéticas.
QUESTÃO 19
De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal
de 1988, são diretrizes do Sistema Único de Saúde,
EXCETO:
A) Descentralização, com direção única em cada
esfera de governo.
B) Racionalidade direcionada às ações e aos
serviços de saúde.
C) Atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
D) Participação da comunidade.
QUESTÃO 20
“A assistência às urgências se dá predominantemente
nos ‘serviços’ que funcionam exclusivamente para este
fim – os tradicionais prontos-socorros – estando estes
adequadamente estruturados e equipados ou não”.
BRASIL. Constituição (1998). Lei Nº 2.048/2002.

De acordo com a lei 2.048/2002, assinale a alternativa
INCORRETA em relação aos atendimentos de urgência.
A) Devem atender 24 horas por dia.
B) Atendem pacientes de urgência propriamente
dita, pacientes com quadros percebidos como
urgências, pacientes desgarrados da atenção
primária e especializada e as urgências sociais.
C) As demandas que poderiam ter sido atendidas
na atenção primária misturam-se nas unidades
de urgência superlotando-as e comprometendo
a qualidade da assistência prestada à população.
D) Essas unidades são a porta de entrada
preferencial ao sistema de saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO
QUESTÃO 21
A portaria 453/98 aprova o Regulamento Técnico que
estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica
em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe
sobre o uso dos raios X diagnósticos em todo território
nacional e dá outras providências.
Sobre os objetivos dessa portaria, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Baixar diretrizes para a proteção da população
dos possíveis efeitos indevidos inerentes à
utilização dos raios X diagnósticos, visando
minimizar os riscos e maximizar os benefícios
dessa prática.
B) Estabelecer rotina dos técnicos, otimizando o
tempo de exposição à radiação.
C) Estabelecer parâmetros e regulamentar ações
para o controle das exposições médicas, das
exposições ocupacionais e das exposições do
público, decorrentes das práticas com raios X
diagnósticos.
D) Estabelecer requisitos para o licenciamento
e a fiscalização dos serviços que realizam
procedimentos
radiológicos
médicos
e
odontológicos.
QUESTÃO 22
Segundo o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, Resolução 311/2012, estipulado no
Conselho Federal de Enfermagem (COFEM), assinale a
alternativa que apresenta uma proibição no exercício da
Enfermagem.
A) Registrar informações parciais e inverídicas
sobre a assistência prestada.
B) Exercer a profissão com justiça, compromisso,
equidade,
resolutividade,
dignidade,
competência, responsabilidade, honestidade e
lealdade.
C) Recusar-se a executar atividades que não
sejam de sua competência técnica, científica,
ética e legal ou que não ofereçam segurança ao
profissional, à pessoa, à família e à coletividade.
D) Ter acesso às informações relacionadas à
pessoa, família e coletividade, necessárias ao
exercício profissional.
QUESTÃO 23
Segundo KOCH, 2007, “curativo é a proteção da lesão
ou ferida contra a ação de agentes externo, físicos,
mecânicos ou biológicos”.
São finalidades do curativo, EXCETO:
A) Imobilizar.
B) Prevenir contaminação.
C) Manter a ferida aberta para realizar troca gasosa.
D) Absorver secreção.

QUESTÃO 24
O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de
Saúde constitui-se em um conjunto de procedimentos de
gestão, planejados e implementados a partir de bases
científicas e técnicas, normativas e legais, com o objetivo
de minimizar a produção de resíduos e proporcionar
aos resíduos gerados um encaminhamento seguro, de
forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores e
à preservação da saúde pública, dos recursos naturais e
do meio ambiente.
Analise as afirmativas a seguir sobre a correta
identificação
dos
resíduos,
implantada
pelo
Gerenciamento de Resíduos, e assinale com V as
VERDADEIRAS e com F as FALSAS.
( ) O Grupo A é identificado pelo símbolo de
substância infectante constante na NBR-7500 da
ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho e
contornos pretos.
( ) O Grupo D é identificado por meio do símbolo
de risco associado, de acordo com a NBR-7500
da ABNT e com a discriminação de substância
química e as frases de risco.
( ) O Grupo C é representado pelo símbolo
internacional de presença de radiação ionizante
(trifólio de cor magenta) em rótulos de fundo preto
e contornos amarelos, acrescido da expressão
REJEITO RADIOATIVO.
( ) O Grupo E é identificado pelo símbolo de
substância infectante constante na NBR-7500
da ABNT, com rótulos de fundo branco, desenho
e contornos pretos, acrescido da inscrição de
RESÍDUO PERFUROCORTANTE, indicando o
risco que apresenta o resíduo.
Assinale a sequência CORRETA.
A) V F V F
B) F V F V
C) V F F V
D) F V V F
QUESTÃO 25
Conforme a NR-32, os quimioterápicos antineoplásicos
somente devem ser preparados em área exclusiva e com
acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos.
Compete ao empregador, EXCETO:
A) Afastar das atividades
gestantes e nutrizes.

as

trabalhadoras

B) Fornecer
aos
trabalhadores
avental
confeccionado de material impermeável, com
frente resistente e fechado nas costas, manga
comprida e punho justo, quando do seu preparo
e administração.
C) Fornecer aos trabalhadores dispositivos de
segurança para a prevenção de acidentes
durante o transporte.
D) Fornecer aos trabalhadores dispositivos de
segurança que minimizem a geração dos
aerossóis e a ocorrência de acidentes apenas
durante a manipulação.
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QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

As causas de acidentes de trabalho que ocorrem em
instituições de saúde muitas vezes se devem ao descarte
inadequado de resíduos dos materiais perfurocortantes,
que pertencem ao Grupo E. Os materiais perfurocortantes
devem ser descartados separadamente, no local de sua
geração, imediatamente após o uso ou necessidade de
descarte, em recipientes, rígidos, resistentes à punctura,
ruptura e vazamento, com tampa, devidamente
identificados, atendendo aos parâmetros referenciados
na norma NBR 13.853/97 da ABNT.

Conforme o Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólido
de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA sobre o
armazenamento externo dos resíduos.

A esse respeito, assinale a alternativa INCORRETA.
A) Os recipientes mencionados anteriormente
devem ser descartados quando o preenchimento
atingir 2/3 de sua capacidade ou o nível de
preenchimento ficar a 5 cm de distância da boca
do recipiente, sendo proibido seu esvaziamento
ou reaproveitamento.
B) Os resíduos do Grupo E, gerados pelos serviços
de assistência domiciliar, devem ser descartados
pelo próprio usuário, dentro de um recipiente
rígido, em sua própria residência.
C) Os recipientes devem estar identificados
com
símbolo
internacional
de
risco
biológico,
acrescido
da
inscrição
de
“PERFUROCORTANTE” e os riscos adicionais,
químico ou radiológico.
D) O armazenamento temporário, o transporte
interno e o armazenamento externo desses
resíduos podem ser feitos nos mesmos
recipientes utilizados para o Grupo A.
QUESTÃO 27
De acordo com a Segurança e Saúde no Trabalho em
Serviços de Saúde – NR-32, assinale a alternativa
INCORRETA sobre as medidas de proteção.
A) As medidas de proteção devem ser adotadas
a partir do resultado da avaliação prevista no
PCMSO.
B) Em caso de exposição acidental ou incidental,
medidas de proteção devem ser adotadas
imediatamente, mesmo que a norma não esteja
prevista no PPRA.
C) O uso de luvas não substitui o processo de
lavagem das mãos, o que deve ocorrer, no
mínimo, antes e depois de seu uso.
D) Os trabalhadores com feridas e lesões nos
membros superiores só podem iniciar suas
atividades após avaliação médica obrigatória
com emissão de documento de liberação para
o trabalho.

A) Os resíduos químicos do Grupo B devem
ser armazenados em local exclusivo com
dimensionamento
compatível
com
as
características quantitativas e qualitativas dos
resíduos gerados.
B) O abrigo de resíduos do Grupo B deve estar
identificado, em local de fácil visualização,
com sinalização de segurança – RESÍDUOS
QUÍMICOS –, com símbolo baseado na norma
NBR-7500 da ABNT. O trajeto para o traslado de
resíduos desde a geração até o armazenamento
externo deve permitir livre-acesso dos recipientes
coletores de resíduos, possuir piso com
revestimento resistente à abrasão, superfície
plana, regular, antiderrapante e rampa, quando
necessária, com inclinação de acordo com a
RDC ANVISA nº 50/2002.
C) O abrigo de resíduos deve possuir área
específica de higienização para limpeza
e desinfecção simultânea dos recipientes
coletores e demais equipamentos utilizados no
manejo de RSS. A área deve possuir cobertura,
dimensões compatíveis com os equipamentos
que serão submetidos à limpeza e higienização,
piso e paredes lisos, impermeáveis, laváveis,
ser provida de pontos de iluminação e tomada
elétrica, ponto de água, preferencialmente
quente e sob pressão, canaletas de escoamento
de águas servidas direcionadas para a rede
de esgotos do estabelecimento e ralo sifonado
provido de tampa que permita a sua vedação.
D) Na falta de espaço físico, devido a construções
antigas, fica vedado ao estabelecimento possuir
abrigos intermediários de resíduos pertencentes
ao grupo B.
QUESTÃO 29
Todo exame ocupacional deve ser validado por meio
da emissão do Atestado Saúde Ocupacional (ASO),
contendo Apto ou Inapto.
Para o correto preenchimento e emissão do ASO, são
necessários, EXCETO:
A) Nome do médico coordenador, quando houver,
com respectivo CRM.
B) Nome completo do trabalhador, o número do
registro de sua identidade, e fica opcional o
registro de sua função nesse documento.
C) Nome do médico encarregado do exame e
endereço ou forma de contato.
D) Data e assinatura do médico encarregado do
exame e carimbo contendo seu número de
inscrição no Conselho Regional de Medicina.

8

QUESTÃO 30

QUESTÃO 33

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I,
associando as NR’s com suas respectivas titulações.

A Resolução 358/2009 dispõe sobre a Sistematização
da Assistência de 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.

COLUNA I
1. NR-4
2. NR-5

Sobre organização das etapas inter-relacionadas,
interdependentes e recorrentes do processo da
Enfermagem, numere a COLUNA II de acordo com a
COLUNA I.

3. NR-9
4. NR-7
COLUNA II

COLUNA I

( ) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
( ) Programa de
Ocupacional

Controle

Médico

de

Saúde

( ) Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho
( ) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
Assinale a sequência CORRETA.
A) 3 4 1 2
B) 4 1 3 2
C) 3 2 4 1
D) 4 1 2 3
QUESTÃO 31
De acordo com a Resolução 311/2012 do COFEM,
assinale a alternativa INCORRETA sobre as proibições
da profissão no cuidado com a pessoa, família e
coletividade.
A) Negar assistência de enfermagem em qualquer
situação que se caracterize como urgência ou
emergência.
B) Executar ou participar da assistência à saúde
sem o consentimento da pessoa ou de seu
representante legal, exceto em iminente risco de
morte.
C) Administrar medicamentos sem conhecer a ação
da droga e sem certificar-se da possibilidade de
riscos.
D) Prestar serviços que por sua natureza competem
a outro profissional, mesmo em caso de
emergência.
QUESTÃO 32
As aplicações de calor ou frio são um dos tratamentos
mais antigos e bem aceitos pelos pacientes em feridas
pós-operatórias, traumas ou em caso de dor local.
A aplicação de calor moderado relaxa os músculos,
e calor em grau mais elevado facilita a circulação, pela
dilatação dos vasos sanguíneos, e diminuí a dor local.
É contraindicado o uso de calor nas situações a seguir,
EXCETO:

1.

Avaliação de Enfermagem

2.

Implementação

3.

Diagnóstico de Enfermagem

4.

Planejamento de Enfermagem

COLUNA II
( ) Processo de interpretação e agrupamento dos
dados coletados na primeira etapa, que culmina
com a tomada de decisão sobre os conceitos
diagnósticos de Enfermagem que representam,
com mais exatidão, as respostas da pessoa,
família ou coletividade humana em um dado
momento do processo saúde e doença e que
constituem a base para a seleção das ações ou
intervenções com as quais se objetiva alcançar
os resultados esperados.
( ) Determinação dos resultados que se espera
alcançar e das ações ou intervenções de
Enfermagem que serão realizadas face às
respostas da pessoa, família ou coletividade
humana em um dado momento do processo
saúde–doença, identificadas em um dos
processos de Enfermagem.
( ) Realização das ações ou intervenções
determinadas em um dos processos de
Enfermagem.
( ) Processo deliberado, sistemático e contínuo
de verificação de mudanças nas respostas da
pessoa, família ou coletividade humana em um
dado momento do processo saúde–doença para
determinar se as ações ou as intervenções de
Enfermagem alcançaram o resultado esperado
e verificar a necessidade de mudanças ou
adaptações nas etapas do processo de
Enfermagem.
Assinale a sequência CORRETA.
A) 1 3 4 2
B) 3 4 2 1
C) 3 2 1 4
D) 2 3 4 1

A) Em pacientes em tratamento com anticoagulante.
B) Para aliviar a congestão.
C) Em feridas cirúrgicas.
D) Em pacientes hemofílicos.
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QUESTÃO 34
Leia o trecho a seguir, retirado do livro Tratado
de Enfermagem Médico-cirúrgica, 2009, primeiro
capítulo “Prestação de cuidados de saúde e prática de
Enfermagem”:
“Determinadas necessidades básicas para todas as
pessoas. Algumas dessas necessidades são mais
importantes que outras. Quando uma necessidade
essencial é satisfeita, as pessoas frequentemente
experimentam uma necessidade em nível mais elevado
de prioridade. A abordagem das necessidades por
prioridade reflete a hierarquia de necessidade da
pirâmide de Maslow”.
Assinale a alternativa que NÃO está relacionada com a
hierarquia de Maslow.
A) Necessidade fisiológica
B) Autoestima e amor próprio
C) Salário alto e liberdade
D) Proteção e segurança
QUESTÃO 35
Transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) consiste
na ocorrência de sintomas característicos depois de um
evento fisiologicamente estressante, que é considerado
como fora do padrão das experiências humanas
normais. O TEPT também é um dos motivos que levam
ao afastamento do trabalho e que se deve de notificação
compulsória.
Em relação às causas de TEPT, assinale a alternativa
INCORRETA.
A) Estupro
B) Gripe
C) Ataque terrorista
D) Catástrofes naturais
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A
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A
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A
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A
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D

A

B

C

D

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B
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A

B
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D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

A

B

C

D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.

