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402 – Enfermeiro
INSTRUÇÕES
1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das
questões, confira a numeração de todas as páginas.
3. A prova é composta de 40 questões objetivas.

Língua
Portuguesa

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada
uma, sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas
perguntas aos aplicadores de prova.
6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele
corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao
aplicador de prova.
7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.

Matemática

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos,
tampouco o uso de livros e apontamentos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a eliminação do candidato.
9. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de
registro, eletrônicos ou não, tais como agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais,
telefones celulares, tablets, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser desligados
e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o porte e/ou uso
de armas, óculos escuros ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, chapéu,
gorro ou protetores auriculares. Caso dessa exigência sejam descumpridas, o candidato será
excluído do concurso.

Conhecimentos
Específicos

10. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a
transcrição das respostas para o cartão-resposta.
11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova.
Aguarde autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o
consigo.
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto abaixo serve como referência para as questões 01 a 04.
Yaci, a indígena que tem tudo para brilhar nas Olimpíadas
Ela venceu a seletiva de tiro com arco e está na reta final para compor a equipe que representará o Brasil nos jogos
Se muitos indígenas brasileiros ainda utilizam o arco e flecha como instrumento de caça, esse nunca foi o caso de Graziela
Paulino dos Santos, a Yaci. Da etnia Karapanã, ela nasceu e cresceu na comunidade Nova Canaã, na zona rural de Manaus, onde
sempre frequentou a escola e sonhava em fazer faculdade na capital. Arco e flecha? Só nas comemorações do dia do índio mesmo,
quando atirava para celebrar.
Se alguém contasse para ela, há dois anos, que teria chances de um dia compor a equipe olímpica do Brasil de tiro com arco,
ela provavelmente riria descrente. Mesmo assim, quando o projeto Arquearia Indígena da FAS (Fundação Amazônia Sustentável)
chegou à comunidade para selecionar jovens para praticar o esporte, ela resolveu tentar.
Sem praticamente nenhum preparo, competiu com outros adolescentes da região e ficou entre os 12 selecionados que
passaram a receber apoio para treinar em Manaus. “Eu nunca sonhei ser atleta e nem tinha muitas esperanças, então continuei com
a escola. Passava uma semana por mês treinando e depois voltava para estudar”.
Boa aluna, Yaci se dedicava muito e sonhava com o dia em que iria fazer faculdade. Quando terminou o colegial, aproveitou
a oportunidade de viver na Vila Olímpica, seguir treinando e passar no vestibular. Ingressou na universidade de Ciências Contábeis.
Assim como sempre foi dedicada e esforçada nos estudos, Yaci passou a dar tudo de si à arquearia. Durante 2015, treinou
todos os dias, das oito ao meio dia e das três às cinco e meia. E ainda tinha pique para ir para a faculdade à noite. “Eu me dedico
muito e, quando vejo que preciso melhorar em algum ponto, treino para conseguir”, conta. Toda essa dedicação começou a render
frutos em janeiro de 2016, quando participou da primeira seletiva para as Olimpíadas, em São Paulo, e ficou em primeiro lugar.
Competindo contra ela, havia atletas com mais de dez anos de treinamento, mas ela não se amedrontou.
A partir de 3 de março, ela vai encarar mais quatro etapas da seletiva final, em combate de arqueiro contra arqueiro, que
podem garantir a vaga na equipe olímpica. “Eu treino todo dia direitinho e agora vou treinar mais ainda, para dar meu melhor e tentar
essa vaga”, diz Yaci, que não falta a nenhum treino e está cheia de expectativa – mas não quer cantar vitória antes da hora. Para
ela, o arco e flecha representam muito mais que um esporte. “Eu sou uma referência para os jovens da minha comunidade. Mesmo
pobres, com poucas condições e uma vida muito simples, eles estão vendo que dá para ir atrás dos sonhos”.
Ela também se orgulha de estar representando sua comunidade indígena para o resto do país. E para conseguir levar sua
representatividade para os holofotes dos Jogos Olímpicos e conquistar uma medalha, não vai medir esforços. “Eu quero ser atleta
profissional por muitos anos ainda e só trabalhar com contabilidade mais para frente”.
Vamos torcer para que ela consiga!
(Disponível em: <http://azmina.com.br/2016/02/yaci-a-indigena-que-tem-tudo-para-brilhar-nas-olimpiadas/>. Acesso em 01/03/2016.)

01 - De acordo com o texto, é correto afirmar:
a)
b)
c)
►d)
e)

Yaci, junto de outros indígenas, compõe a equipe brasileira indígena de arco e flecha.
A atleta começou a praticar a arquearia quando era criança, mas nunca foi reconhecida, por ser indígena.
A escola teve um papel fundamental no desenvolvimento esportivo de Yaci.
Mesmo sem treinamento prévio, Yaci se destacou no arco e flecha diante de atletas não indígenas.
Yaci acredita que, por ser indígena, possui naturalmente mais talento para esse esporte.

02 - Sobre o texto, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

A atleta acredita que as pessoas da sua comunidade podem se sentir inspiradas a lutar pelos seus sonhos através
do exemplo dela.
A comunidade indígena de onde Yaci vem já tinha revelado outros 12 talentos da arquearia, mas apenas ela é
referência.
Por não acreditar que ia seguir com a carreira esportiva, Yaci, paralelamente aos treinos, estudou e chegou a
passar no vestibular.
Yaci se inspira nos outros atletas indígenas que estão competindo contra ela nas seletivas, afirmando que eles
são um exemplo para a sua comunidade.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

03 - Sobre o gênero textual apresentado, assinale a alternativa correta.
a) Trata-se de um texto argumentativo, o que se evidencia pela presença da opinião autoral presente na última linha do texto.
b) Trata-se de um texto dissertativo, por apresentar diversas opiniões da atleta sobre as questões sociais.
►c) Trata-se de um texto informativo, caracterizado por informações dadas tanto pelo autor quanto pela atleta, por meio de
citações diretas.
d) Trata-se de um texto narrativo, marcado pela presença de uma protagonista e de um narrador que conta a sua história.
e) Trata-se de um texto técnico, o que se percebe pela objetividade das informações apresentadas, sem margem para
subjetividade.
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04 - A respeito dos marcadores do discurso no texto, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com
a coluna da esquerda, associando as expressões sublinhadas com as respectivas relações que elas estabelecem no
texto.
1.
2.
3.

Assim como sempre foi dedicada e esforçada nos estudos, Yaci passou a dar tudo de
si à arquearia.
Eu me dedico muito e, quando vejo que preciso melhorar em algum ponto, treino para
conseguir.
Mesmo pobres, com poucas condições e uma vida muito simples, eles estão vendo que
dá para ir atrás dos sonhos.

( ) Concessão.
( ) Comparação.
( ) Adição.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
b)
c)
►d)
e)

3 – 2 – 1.
2 – 1 – 3.
2 – 3 – 1.
3 – 1 – 2.
1 – 3 – 2.

05 - O texto a seguir, adaptado da revista Mundo Estranho, explicita os passos da criogenia, processo que permite manter
um corpo congelado para uma possível “ressurreição” quando (e se) a tecnologia permitir. Numere os parágrafos de
forma a organizá-los numa progressão textual coerente e lógica.
( ) Em seguida, o corpo, envolto em um saco plástico protetor, é mergulhado em um grande cilindro de nitrogênio
líquido circulante a 196 ºC negativos. A cabeça, presa ao corpo ou avulsa (sim, é possível congelar só a cabeça),
fica no fundo do cilindro, para que, em caso de vazamento, demore mais a descongelar.
( ) No transporte até a clínica, o corpo é colocado em uma manta térmica especial e imerso em um tanque de gelo
até chegar à instituição. A ideia é manter o corpo na temperatura mais baixa possível, para minimizar a atividade
cerebral restante e manter os tecidos preservados por mais tempo.
( ) Na clínica, o sangue do paciente é retirado e, em seu lugar, é inserido um líquido à base de glicerina, evitando que
cristais de gelo se formem no interior das células e rompam as membranas. Esse processo é chamado de
vitrificação e permite que o corpo fique em animação suspensa por longos períodos.
( ) Depois que o coração para de bater, um médico atesta a morte legal do paciente e o processo de criogenia começa.
Um líquido anticoagulante é injetado no corpo e uma máquina continua bombeando sangue e oxigênio
artificialmente para evitar a morte dos tecidos. O ideal é que tudo isso aconteça em, no máximo, 15 minutos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
►c)
d)
e)

3 – 2 – 1 – 4.
2 – 3 – 1 – 4.
4 – 2 – 3 – 1.
4 – 1 – 3 – 2.
2 – 1 – 4 – 3.

MATEMÁTICA
06 - O valor da expressão numérica −𝟏 + 𝟐 − 𝟑 + 𝟒 − 𝟓+. . . +𝟐𝟎𝟏𝟔 é:
a)
b)
►c)
d)
e)

1001.
1007.
1008.
1010.
1012.

07 - Considere as seguintes afirmativas a respeito de números inteiros:
1.
2.
3.
4.

Todos os números da sequência 1, 17, 171, 1717, 17171,... são ímpares.
O resto na divisão de um número par por 3 nunca é zero.
Se o produto de dois inteiros é zero, então um deles é zero.
A soma de um número par com um número ímpar pode ser par.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
►e)

Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
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08 - A que porcentagem de um ano (não bissexto) corresponde, aproximadamente, o mês de junho?
a)
►b)
c)
d)
e)

3,65%.
8,2%.
73%.
82%.
85%.

09 - Um atleta correndo à velocidade de 8 km/h gasta em torno de 11 calorias por minuto. Mantendo esse ritmo, quantas
calorias ele gastará se percorrer 20 km?
►a)
b)
c)
d)
e)

1650.
1820.
1950.
1990.
1991.

10 - A soma das idades de André e de seu filho Bernardo é igual a 36. Sabendo que a idade de Bernardo corresponde a
20% da idade de André, qual a diferença entre as idades de André e Bernardo?
a)
►b)
c)
d)
e)

20.
24.
25.
28.
29.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11 - A Política Nacional da Atenção Básica é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão,
democráticas e participativas. A Atenção Básica orienta-se, entre outros, pelos seguintes princípios:
►a)
b)
c)
d)
e)

universalidade – continuidade do cuidado – responsabilização – participação social.
acessibilidade – assistência integral – autonomia – controle social.
intersetorialidade – vínculo – dinâmica territorial – humanização.
vulnerabilidade – territorialidade – referência e contrarreferência.
inserção sociocultural – equidade – perfil epidemiológico – vulnerabilidade.

12 - De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a participação no gerenciamento dos insumos
necessários para o adequado funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) constitui atribuição prevista para
profissionais integrantes da equipe de saúde. Assinale a alternativa que apresenta os profissionais da saúde que
participam do gerenciamento de insumos necessários ao funcionamento das UBS, conforme identificados na PNAB.
a)
b)
c)
d)
►e)

Médico, enfermeiro, assistente social e secretário de saúde.
Enfermeiro, gerente da UBS e agente comunitário de saúde.
Auxiliar de enfermagem, coordenador do Conselho Municipal de Saúde e fisioterapeuta.
Cirurgião-dentista, enfermeiro, assistente social e visitador sanitário.
Enfermeiro, médico e técnico de saúde bucal.

13 - Suponha que, no município onde você atua como enfermeiro no Programa Saúde na Escola (PSE), ocorreu um
problema na alimentação do Sistema de Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (SCNES). O problema
inviabilizou a transferência dos arquivos de responsabilidade do município. Você sabe que o recebimento dos recursos
provenientes do Fundo Nacional de Saúde (FNS/SE/MS) depende da remessa desses dados, mediante a transferência
dos arquivos para o SCNES. Tal problema está previsto na Política Nacional de Atenção Básica, com a respectiva
solução e condição. Assinale a alternativa que corresponde à forma efetiva de viabilizar o repasse do Fundo Nacional
de Saúde para o município, apesar do problema na transmissão dos dados, conforme previsto na Política Nacional de
Atenção Básica.
a)

Enviar ao Gabinete do Ministro da Saúde uma solicitação para crédito retroativo dos incentivos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, cuja retroatividade seria limitada aos três últimos meses.
b) Enviar ao Fundo Nacional de Saúde uma solicitação para crédito retroativo dos incentivos financeiros do Fundo Nacional
de Saúde, cuja retroatividade seria limitada aos doze últimos meses.
►c) Enviar à Secretaria de Atenção à Saúde uma solicitação para crédito retroativo dos incentivos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, cuja retroatividade seria limitada aos seis últimos meses.
d) Enviar à Secretaria de Atenção à Saúde uma solicitação para crédito retroativo dos incentivos financeiros do Fundo
Nacional de Saúde, cuja retroatividade seria limitada aos três últimos meses.
e) Enviar uma solicitação de crédito retroativo diretamente ao Fundo Nacional de Saúde, cuja retroatividade seria limitada
aos seis últimos meses.
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14 - De acordo com a Lei nº 8.080/90, art. 3º, a saúde tem, como fatores determinantes e condicionantes, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente e o trabalho, entre outros. A instância responsável no Sistema Único
de Saúde pelas ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas
de prevenção e controle das doenças ou agravos, conforme consta no art. 6º, § 2º, da lei supracitada, é:
a)
►b)
c)
d)
e)

a Vigilância Sanitária.
a Vigilância Epidemiológica.
a Coordenação da Saúde do Trabalhador.
a Coordenadoria de Obras Públicas e Saneamento Básico.
o Conselho Nacional de Saúde.

15 - Considere as seguintes ações desenvolvidas por profissionais da saúde: discussão de casos, atendimento conjunto
ou não, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território
e na saúde de grupos populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde
e discussão do processo de trabalho das equipes.
Assinale a alternativa que corresponde ao local onde essas ações são realizadas.
a)
b)
c)
d)
►e)

Unidade Básica de Saúde.
Centro Especializado de Atendimento à Saúde.
Academia de Saúde.
Consultório de Rua.
Núcleo de Apoio à Saúde da Família.

16 - De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, em relação ao cálculo do número de equipes de Saúde da Família
(eSF), “recomenda-se que o número de pessoas por equipe considere o grau de vulnerabilidade das famílias daquele
território, sendo que, quanto maior o grau de vulnerabilidade, menor deverá ser a quantidade de pessoas por equipe”.
Na PNAB, consta um número máximo de pessoas a ser atendido para cada eSF e um número apresentado como a
média recomendada.
Assinale a alternativa que corresponde, respectivamente, ao número de eSF, com base no número máximo de
habitantes por equipe, e a média recomendada, para uma cidade com 900.000 habitantes.
a)
b)
c)
►d)
e)

900 e 450 eSF.
300 e 225 eSF.
250 e 450 eSF.
225 e 300 eSF.
200 e 300 eSF.

17 - A hipoglicemia é uma das principais complicações do diabetes mellitus. A identificação imediata do conjunto de sinais
e sintomas que caracterizam a hipoglicemia constitui medida de segurança contra o agravamento do quadro
hipoglicêmico. Sabe-se que os sinais e sintomas da hipoglicemia manifestam-se por descarga adrenérgica (tremores,
sudorese intensa, palidez, palpitações e fome intensa) e em decorrência da neuroglicopenia (visão borrada, diplopia,
tonturas, cefaleia, ataxia, distúrbios comportamentais, convulsão, perda da consciência e coma). No entanto, os sinais
e sintomas decorrentes da descarga adrenérgica, frequentemente, manifestam-se nas seguintes situações,
EXCETO em:
a)
b)
►c)
d)
e)

gestação de alto risco e toxemia gravídica.
diabetes mellitus do tipo 1 e diabetes mellitus do tipo 2.
quadro inicial de diabetes mellitus e idosos.
quadro inicial de diabetes mellitus e crianças.
diabetes mellitus de longa data e gestantes.

18 - Para a efetivação do Programa de Diabetes e Hipertensão Arterial, está prevista a participação de uma equipe mínima
de profissionais de saúde com as respectivas atribuições de cada profissional. O enfermeiro é um dos integrantes
dessa equipe.
Assinale a alternativa que corresponde a uma das atribuições específicas do enfermeiro que atua no Programa de
Diabetes e Hipertensão Arterial.
►a) Desenvolver atividades educativas de promoção de saúde com todas as pessoas da comunidade, bem como atividades
educativas individuais ou em grupo com os pacientes hipertensos e diabéticos.
b) Verificar o comparecimento dos pacientes diabéticos e hipertensos às consultas agendadas na unidade de saúde.
c) Encaminhar para unidades de referência secundária os casos de diabetes gestacional, gestantes diabéticas e os que
necessitam de consulta especializada.
d) Verificar os níveis da pressão arterial, peso, altura e circunferência abdominal em indivíduos da demanda espontânea da
unidade de saúde.
e) Rastrear a hipertensão arterial em indivíduos com mais de 20 anos, pelo menos uma vez ao ano, mesmo naqueles sem
queixa.

7

19 - A pressão arterial elevada crônica leva à lesão vascular, devido a modificações na geometria das artérias, desde a
diminuição da luz e espessamento das paredes até rupturas, acarretando possíveis lesões do coração, rins e cérebro.
Assinale a alternativa que reúne somente situações decorrentes de lesões cerebrais.
a)
b)
►c)
d)
e)

Hipertensão intraglomerular e intracraniana, trombose cerebral e hemorragia cerebral.
Hipertrofia do miocárdio, isquemia cerebral e hipertensão intracraniana.
Microaneurisma de Charcot-Bouchard, rarefação da substância branca, microinfartos cerebrais e demência.
Insuficiência renal crônica, insuficiência respiratória aguda e insuficiência cardíaca congestiva.
Demência, microinfartos cerebrais e traumatismo craniano.

20 - A prevenção do pé diabético implica a adoção de um conjunto de medidas preventivas. Sobre o assunto, considere as
seguintes medidas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uso de sapatos sem meias.
Atenção ao surgimento de calos, rachaduras, alterações de cor ou úlceras nos pés.
Caminhada com os pés descalços.
Uso de calçados que não apertem.
Lavagem diária dos pés, com água morna e sabão neutro.
Escalda-pés semanal, seguido da aplicação de cremes à base de lanolina, atentando para a aplicação em
quantidade maior entre os dedos.
Corte de unhas de forma reta, horizontalmente.
Remoção de calos e unhas encravadas por conta própria.

São medidas para prevenção de complicações do pé diabético:
a)
►b)
c)
d)
e)

1, 3, 4 e 7 apenas.
2, 4, 5 e 7 apenas.
3, 5, 7 e 8 apenas.
1, 2, 4, 6 e 8 apenas.
2, 3, 5, 6 e 8 apenas.

21 - A queimação, o formigamento, as pontadas tipo agulhadas ou choques lancinantes, a alodinia, a hiperalgesia, a
alternância de esfriamento e aquecimento das extremidades e as cãibras acompanhadas de fraqueza muscular
constituem os sintomas da neuropatia diabética simétrica sensitivo-motora distal.
Assinale a alternativa que corresponde ao significado de alodinia.
►a)
b)
c)
d)
e)

Sensação de dor ao receber um estímulo que normalmente não provoca dor.
Grau leve de paralisia e parestesia associadas.
Perda total da capacidade tátil.
Complicação mais grave do diabetes mellitus, evoluindo para amputação de membros inferiores.
Sensação dolorosa intensa após um estímulo álgico, representando uma resposta exagerada à modalidade de estímulo
aplicada.

22 - Quando escreve sobre a prevenção como exemplo de benefícios da integralidade em saúde, no livro “Atenção primária:
equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia”, Barbara Stalfield afirma que “muitas atividades clínicas
de prevenção estão relacionadas a enfermidades específicas; outras são mais orientadas, geralmente, à melhora da
capacidade de recuperação contra uma variedade de ameaças à saúde”.
Com base nessa citação, observa-se que a autora estabelece duas categorias de prevenção em saúde, sendo uma
relacionada à prevenção de enfermidades específicas (categoria 1) e outra mais ampla, envolvendo a prevenção de
vários agravos à saúde (categoria 2). Em relação ao aleitamento materno, é correto afirmar que:
a)
b)
c)
►d)
e)

constitui exemplo relacionado com as duas categorias descritas.
não constitui exemplo relacionado com as duas categorias descritas.
constitui exemplo relacionado com a categoria 1.
constitui exemplo relacionado com a categoria 2.
constitui exemplo de ação com finalidade preventiva em saúde das categorias 1 e 2, somente na neonatologia.

23 - Sabe-se que a atenção primária/básica em saúde distingue-se de outros tipos de atenção pelas características clínicas
dos pacientes e seus problemas, incluindo variedade de diagnósticos ou problemas de saúde identificados. Como a
atenção primária/básica é o ponto de primeiro contato dentro do sistema de atenção à saúde, os profissionais de saúde
encontram uma série muito mais ampla de problemas apresentados do que no caso da atenção subespecializada.
Desse modo, a atenção primária/básica é definida pelo Instituto Americano de Medicina como sendo a oferta de
serviços de atenção à saúde integrados e acessíveis por meio de clínicos que sejam responsáveis por atender um
amplo espectro de necessidades pessoais de atenção à saúde, desenvolvendo uma parceria constante com os
pacientes e trabalhando no contexto da família e da comunidade.
Contexto da família e da comunidade é o entendimento das condições de vida:
a)
b)
c)

de idosos, com base nas tradições e antecedentes culturais, referentes à cidade em que vivem.
de idosos e crianças, dos hábitos de saúde e dos antecedentes culturais referentes à cidade em que vivem.
da população de baixa renda, da dinâmica familiar e dos antecedentes culturais referentes ao tipo de habitação em que
moram.
d) de gestantes, idosos e crianças, da escolaridade e dos antecedentes culturais referentes ao estado em que vivem.
►e) dos usuários de saúde, da dinâmica familiar e dos antecedentes culturais referentes à comunidade na qual os usuários
vivem.
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24 - Na atuação do enfermeiro e da enfermeira como educadores em saúde, Paulo Freire constitui referência básica, por
caracterizar a ação dialógica como uma ação cultural norteada por quatro princípios: a colaboração, a união para a
libertação, a organização e a síntese cultural.
Assinale a alternativa que corresponde ao papel do enfermeiro que desenvolve ações educativas com pertinência e
competência, de acordo com a concepção freiriana de educação.
a)
b)

Ter uma visão inter-relacional, vinculada ao poder biomédico.
Desenvolver ações de saúde assistencialistas, respeitando os aspectos burocráticos estabelecidos, compreendendo as
situações desumanizantes e analisando as razões da falta de recursos para a saúde.
c) Promover ações de cuidado que fortaleçam a autonomia da equipe de enfermagem para a tomada de decisões.
d) Trabalhar os modelos normativos, observando estritamente os protocolos estabelecidos pelo sistema de saúde.
►e) Incluir a sensibilidade, o lúdico, a escuta sensível, a beleza e o bem-estar como exigências humanizantes da prática do
cuidar.
25 - Com base no Decreto-Lei nº 94.406/87, que regulamenta o exercício da enfermagem no Brasil, no que se refere a
atribuições do enfermeiro, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.
5.

A direção dos serviços de saúde constitui atribuição privativa do enfermeiro.
A coordenação dos programas de educação em saúde deve ser exercida, exclusivamente, por enfermeiros.
A implementação do processo de enfermagem é atividade compartilhada entre todos os integrantes da equipe de
saúde.
A prescrição da assistência de enfermagem é atribuição privativa do enfermeiro.
O parto normal sem episiotomia é atribuição privativa do enfermeiro.

Assinale a alternativa correta.
►a)
b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 4 e 5 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3, 4 e 5 são verdadeiras.

26 - Em relação à operacionalização da Atenção Primária à Saúde que envolve as três esferas de governo, considere as
seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O Programa Nacional de Imunização (PNI) tem como missão a erradicação, controle e eliminação de doenças
imunopreveníveis.
É de competência da esfera estadual a coordenação do PNI, com definição de calendários e campanhas nacionais
de vacinação, normatizações técnicas e estratégias.
Ao Ministério da Saúde compete prestar assistência técnica aos estados e municípios no processo de implantação
e expansão do Programa de Saúde da Família.
As diretrizes e ações de vigilância em saúde incluem ações definidas em legislações estaduais que apontam a
gestões compartilhadas entre os municípios e Distrito Federal.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

27 - No que diz respeito à saúde da criança, as vacinas e medicamentos são, com certeza, um grande sucesso no controle
de doenças na infância. Em relação à segurança na administração de vacinas/medicamentos, eventos adversos podem
ocorrer. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.
a)

Eritema nodoso, prurido e dermatite de contato são consideradas as mais severas complicações dessa natureza no uso
de drogas injetáveis.
b) A droga anfotericina B pode ser administrada por via intramuscular ou via endovenosa sem risco alérgico.
c) Após 72 horas de administração de drogas/vacinas, não existe mais nenhum risco de complicações sistêmicas decorrentes
das mesmas.
►d) Efeitos graves de natureza alérgica, como urticária, rush cutâneo e choque anafilático, podem ocorrer após administração
de vacinas.
e) Síndrome ictérico-hemorrágica ocorre nos primeiros 10 dias após aplicação.
28 - No controle das doenças crônicas, compete ao enfermeiro em equipes de saúde:
a) cuidar dos equipamentos (tensiômetros e glicosímetros) e solicitar sua manutenção, quando necessária.
►b) realizar consulta de enfermagem, abordando fatores de risco, tratamento não medicamentoso, adesão e possíveis
intercorrências ao tratamento, encaminhando o indivíduo ao médico quando necessário.
c) aferir os níveis da pressão arterial, na triagem de enfermagem, verificar peso, altura e circunferência abdominal, em
indivíduos da demanda espontânea da unidade de saúde.
d) tomar a decisão terapêutica, definindo o início do tratamento com droga.
e) participar de decisões acerca de tratamentos terapêuticos propostos pela equipe de saúde.
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29 - Na fase gestacional, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) pode ser um agravante de risco à mulher. Sobre o assunto,
considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

A HAS pode levar ao óbito fetal e da mãe, bem como resultar em prematuridade do feto.
A HAS tende a se mascarar no período gestacional.
Com a evolução da doença, pode acontecer convulsão, coma e doença hipertensiva gravídica, podendo aparecer
proteinúria com comprometimento renal.
É comum ocorrer na HAS polidramnia na 4.ª semana de gestação.

Assinale a alternativa correta.
a)
►b)
c)
d)
e)

Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

30 - Em relação aos contraceptivos disponíveis, é correto afirmar:
a)
b)
c)

A vasectomia é a melhor opção de contracepção.
O coito interrompido é mais apropriado para jovens que não desejam tomar medicamentos.
A esterilização tubária laparoscópica é um método indicado para mulheres que apresentam problemas relacionados ao
uso de hormônios.
►d) Os contraceptivos implantados apresentam como complicação sangramento irregular, ganho de peso e acne.
e) O uso de pílulas combinadas faz com que haja a interrupção da menstruação.
31 - Em relação à promoção da saúde da mulher, Papanicolau é um exame importante. Sobre a importância desse exame,
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
( ) É um exame realizado regularmente, para a detecção de câncer de colo de útero e das trompas.
( ) Um resultado negativo significa que a mulher não necessita fazer novo exame nos 5 anos seguintes.
( ) A iniciação sexual precoce, vários parceiros, tabagismo e doenças sexualmente transmissíveis são fatores de
risco para essa patologia.
( ) O processo de instalação desse tipo de câncer pode durar anos, mas, com diagnóstico precoce, pode-se atingir
100% de cura.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

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

32 - Um paciente idoso e diabético chega à Unidade de Saúde depletado, em confusão mental. A família relata que tem feito
uso regular de insulina, conforme prescrição médica. Também relata uma diminuição do volume urinário e do apetite.
O médico prescreve um soro para hidratação até que possa ser encaminhado para uma unidade hospitalar e para dar
continuidade à investigação do estado clínico. É prescrito soro fisiológico 0,9%, 500 ml, para correr em via endovenosa
(EV) em 6 horas. Nesse caso, o número de gotas por minuto é de:
a)
b)
►c)
d)
e)

20.
25.
28.
30.
35.

33 - Prescreveu-se, para uma pessoa, SG 5% 1000 ml + 1 ampola de vitamina C 10% (10 ml). Em um frasco de solução final
de 1000 ml, quantos gramas de glicose e de vitamina C há, respectivamente?
►a)
b)
c)
d)
e)

50 e 0,5.
50 e 10.
55 e 15.
100 e 10.
150 e 0,5.

34 - Em todo o mundo, as hepatites virais têm grande importância, pelo número de indivíduos atingidos e pela possibilidade
de complicações das formas agudas e crônicas. Sobre o assunto, é correto afirmar:
a)

A transmissão do vírus da hepatite B se faz por via exclusivamente parenteral, motivo pelo qual a utilização de produtos
descartáveis nas unidades de tratamento são uma forma de controle dessa doença.
b) O vírus da hepatite A apresenta fatores de risco bem definidos e uma população alvo de escolha, a dos doentes crônicos,
desnutridos e com nível socioeconômico mais baixo.
c) Os vírus da hepatite C e D circulam essencialmente nas regiões Centro-Oeste e Sul do Brasil, sendo necessárias vacinas
específicas para cada tipo de vírus.
d) A transmissão do vírus da hepatite A ocorre por via parenteral e sexual.
►e) A hepatite B é uma doença sexualmente transmissível, podendo essa transmissão se dar verticalmente, de mãe para filho.
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35 - As doenças sexualmente transmissíveis (DST) têm importante repercussão no ciclo gravídico puerperal, podendo
resultar em abortamento, infecções intrauterinas e neonatais, malformações ou óbito por complicações. Em relação
ao tema, assinale a alternativa correta.
a)

O enfermeiro tem por obrigação realizar a função de orientar para a não gestação em mulheres em risco social e que
apresentam alguma DST.
b) Ações com prescrição e de educação para o uso de medicação devem ser realizadas pelo enfermeiro.
c) Ações de educação em saúde realizadas pelo enfermeiro contemplam o direcionamento para tratamento medicamentoso
à gestante em ambiente hospitalar controlado.
d) Ações de educação quanto ao uso de medicamentos em gestantes portadoras de DST podem ser transferidas do
enfermeiro para o técnico de enfermagem.
►e) Ações que demonstrem conhecimento, sensibilidade e compreensão cultural em determinadas comunidades podem
ajudar o enfermeiro nos encaminhamentos à gestante com DST.
36 - A hipertensão arterial sistêmica (HAS) e o diabetes mellitus (DM) são considerados agravos de saúde pública. Sobre o
assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas:
(
(
(
(

)
)
)
)

Complicações crônicas de HAS e DM podem ser evitadas ou postergadas com tratamento e controle adequados.
HAS e DM apresentam fatores de risco comuns, como obesidade, dislipidemia e sedentarismo.
HAS e DM são doenças distintas e que não apresentam aspectos comuns.
HAS e DM são doenças de difícil diagnóstico na população de forma geral, porque dependem de controle rigoroso
e exames especializados para certificação.

Assinale alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
b)
c)
d)
►e)

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

37 - No diabetes mellitus, os pacientes podem apresentar alterações urinárias. Sobre o assunto, numere a coluna da direita
de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda.
1.
2.
3.
4.

Poliúria.
Oligúria.
Anúria.
Disúria.

(
(
(
(

)
)
)
)

Volume urinário inferior a 50 ml em 24 horas.
Dor ao urinar.
Eliminação de grandes volumes urinários em 24 horas.
Volume de urina inferior a 400 ml em 24 horas.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

3 – 4 – 1 – 2.
4 – 2 – 1 – 3.
1 – 3 – 4 – 2.
3 – 4 – 2 – 1.
1 – 2 – 4 – 3.

38 - A vigilância em saúde tem por objetivo a observação e análise permanentes da situação de saúde da população,
articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde. Em relação às
doenças cardiovasculares, é correto afirmar:
►a) Entre as doenças cardiovasculares, o acidente vascular encefálico (AVE) e o infarto agudo do miocárdio (IAM) são as mais
prevalentes.
b) A promoção, prevenção e controle de doenças e agravos à saúde devem ser tratados de maneira diferenciada e não
articulada, já que são espaços diferenciados de atendimento.
c) Dos conceitos de doenças cardiovasculares, excluem-se as doenças como morte súbita e edema agudo do pulmão.
d) Na vigilância em saúde, as doenças cardiovasculares devem ser acompanhadas por meio de campanhas locais, já que
variam conforme a especificidade de cada região.
e) As doenças cardiovasculares não fazem parte do rol de doenças que afligem uma determinada parcela da população,
especificamente homens acima dos 40 anos de idade.
39 - Em relação à gestante diabética, assinale a alternativa correta.
a)

Na gestação, o diagnóstico de diabetes é mais incomum, porque as situações fisiológicas podem mascarar sinais e
sintomas.
b) O rastreamento do diabetes mellitus gestacional é realizado entre a 20ª e 30ª semanas de gravidez.
c) Os sintomas clássicos de diabetes mellitus gestacional não estão explícitos quando valores de glicemia de jejum são iguais
ou superiores a 150 mg/dl.
►d) Testes são considerados positivos quando a glicemia de jejum for = 85 mg/dl ou a glicemia uma hora após 50 g de glicose
for = 140 mg/dl.
e) Testes de glicemia em jejum não devem sem aplicados às gestantes em nenhuma situação.
40 - Em relação às hepatites B e C, são considerados população de risco:
a)
b)
►c)
d)
e)

idosos, jovens adultos e usuários de drogas inaláveis.
portadores de deficiências física e mental em tratamento medicamentoso.
coletores de lixo hospitalar e domiciliar, hemodialisados e profissionais do sexo.
profissionais de funerárias, feirantes e domésticas.
professores e crianças de 0 a 10 anos.

