
INSTRUÇÕES

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS   21 a 25

Nome do Candidato  Inscrição

ENFERMEIRO - ONCOLOGIA

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSERH/CH-UFPA
EDITAL Nº 03 – EBSERH – ÁREA  ASSISTENCIAL

NÍVEL SUPERIOR – TARDE

COMPOSIÇÃO DO CADERNO 
DE QUESTÕES

Conhecimentos Específicos   26 a 50

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número 
de sua inscrição na folha de Respostas. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o  emprego corresponde 
àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos 
destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer 
divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação  é  a  Folha  de 
Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da 
Folha de Respostas.  A Folha de Respostas deve ser preenchida 
da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 
(três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões,  
desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope 
de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma 
das determinações constantes em Edital, no presente Caderno 
ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



www.institutoaocp.org.br 

CONCURSO PÚBLICO 01/2016 – EBSERH/CH-UFPA

--------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)-----------------------------------------------------------------------------

Gabarito  Rascunho

Questão

Resp.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Questão

Resp.

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50



3 Enfermeiro - Oncologia

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O que é ética hoje?  
Sem uma discussão lúcida sobre a ética não é 

possível agir com ética
 

Marcia Tiburi

 
A palavra ética aparece em muitos contextos de 
nossas vidas. Falamos sobre ética em tom de clamor 
por salvação. Cheios de esperança, alguns com certa 
empáfia, exigimos ou reclamamos da falta de ética, 
mas não sabemos exatamente o que queremos dizer 
com isso. Há um desejo de ética, mas mesmo em 
relação a ele não conseguimos avançar com ética. 
Este é nosso primeiro grande problema.

O que falta na abordagem sobre ética é justamente 
o que nos levaria a sermos éticos. Falta reflexão, 
falta pensamento crítico, falta entender “o que é” agir 
e “como” se deve agir. Com tais perguntas é que a 
ética inicia. Para que ela inicie é preciso sair da mera 
indignação moral baseada em emoções passageiras, 
que tantos acham magnífico expor, e chegar à 
reflexão ética. Aqueles que expõem suas emoções se 
mostram como pessoas sensíveis, bondosas, creem-
se como antecipadamente éticos porque emotivos. 
Porém, não basta. As emoções em relação à política, 
à miséria ou à violência, passam e tudo continua 
como antes. A passagem das emoções indignadas 
para a elaboração de uma sensibilidade elaborada 
que possa sustentar a ação boa e justa - o foco de 
qualquer ética desde sempre - é o que está em jogo.

Falta, para isso, entendimento. Ou seja, 
compreensão de um sentido comum na nossa 
reivindicação pela ética. Falta, para se chegar a isso, 
que haja diálogo, ou seja, capacidade de expor e de 
ouvir o que a ética pode ser. Clamamos pela ética, 
mas não sabemos conversar. E para que haja ética 
é preciso diálogo. E, por isso, permanecemos num 
círculo vicioso em que só a inação e a ignorância 
triunfam.

Na inanição intelectual em voga, esperamos 
que os cultos, os intelectuais, os professores, 
os jornalistas, todos os que constroem a opinião 
pública, tragam respostas. Nem estes podem ajudar 
muito, pois desconhecem ou evitam a profundidade 
da questão. Há, neste contexto, quem pense que ser 
corrupto não exclui a ética. E isso não é opinião de 
ignorantes que não frequentaram escola alguma, 
mas de muitos ditos “cultos” e “inteligentes”. Quem 
hoje se preocupa em entender do que se trata? Quem 

se preocupa em não cair na contradição entre teoria 
e prática? Em discutir ética para além dos códigos de 
ética das profissões pensando-a como princípio que 
deve reger nossas relações?

Exatamente pela falta de compreensão do seu 
fundamento, do que significa a ética como elemento 
estrutural para cada um como pessoa e para a 
sociedade como um todo, é que perdemos de 
vista a possibilidade de uma realização da ética. A 
ética não entra em nossas vidas porque nem bem 
sabemos o que deveria entrar. Nem sabemos como. 
Mas quando perguntamos pela ética, em geral, é 
pelo “como fazemos para sermos éticos” que tudo 
começa. Aí começa também o erro em relação à 
ética. Pois ético é o que ultrapassa o mero uso que 
podemos fazer da própria ética quando se trata de 
sobreviver. Ética é o que diz respeito ao modo de nos 
comportamos e decidirmos nosso convívio e o modo 
como partilhamos valores e a própria liberdade. 
Ela é o sentido da convivência, mais do que o já 
tão importante respeito do limite próprio e alheio. 
Portanto, desde que ela diz respeito à relação entre 
um “eu” e um “tu”, ela envolve pensar o outro, o seu 
lugar, sua vida, sua potencialidade, seus direitos, 
como eu o vejo e como posso defendê-lo.

A Ética permanece, porém, sendo uma palavra vã, 
que usamos a esmo, sem pensar no conteúdo que 
ela carrega. Ninguém é ético só porque quer parecer 
ético. Ninguém é ético porque discorda do que se faz 
contra a ética. Só é ético aquele que enfrenta o limite 
da própria ação, da racionalidade que a sustenta 
e luta pela construção de uma sensibilidade que 
possa dar sentido à felicidade. Mas esta é mais do 
que satisfação na vida privada. A felicidade de que 
se trata é a “felicidade política”, ou seja, a vida justa 
e boa no universo público. A ética quando surgiu 
na antiguidade tinha este ideal. A felicidade na vida 
privada – que hoje também se tornou debate em torno 
do qual cresce a ignorância - depende disso.

Por isso, antes de mais nada, a urgência que se 
tornou essencial hoje – e que por isso mesmo, por 
ser essencial, muitos não percebem – é tratar a ética 
como um trabalho da lucidez quanto ao que estamos 
fazendo com nosso presente, mas sobretudo, com o 
que nele se planta e define o rumo futuro. Para isso 
é preciso renovar nossa capacidade de diálogo e 
propor um novo projeto de sociedade no qual o bem 
de todos esteja realmente em vista.

(http://www.marciatiburi.com.br/textos/somoslivre.htm)
Questões:
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QUESTÃO 01
Assinale a alternativa correta de acordo com o 
texto.

(A) A ética deve ser pensada individualmente, a partir 
de uma reflexão pessoal que não envolva a relação 
com o outro.

(B) As respostas sobre uma vida ética se encontram 
na educação, na opinião pública, nas escolas, com 
os professores, os cultos e os intelectuais.

(C) Os indivíduos não sabem exatamente o que é 
ética porque lhes faltam a crítica e o entendimento 
sobre esse assunto.

(D)  Indignar-se moralmente com o que acontece de 
errado na prática cotidiana seria um exemplo de 
como exercitar ética.

(E) A prática ética se limita ao que é necessário para 
sobreviver.

 

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, ainda há ignorância 
sobre a prática ética porque

(A) apenas os intelectuais têm respostas sobre o 
assunto.

(B) os indivíduos buscam a felicidade política ao invés 
da felicidade individual.

(C) falta aos indivíduos envolver suas emoções com 
essa prática.

(D)  a ética entra em nossas vidas sem termos 
consciência desse processo.

(E)  falta diálogo e entendimento sobre isso.
 

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] Falta, para se chegar a isso [...]”, poderia 
haver crase antes da palavra “isso”, uma vez que, 
pela regência, o verbo “chegar” exige a preposição 
“a”.

(B) Em “[...] emoções em relação à política, à miséria 
ou à violência[...]”, o uso da crase é facultativo 
porque os termos “política”, “miséria” e “violência” 
estão em sequência.

(C) Em “[...] ela diz respeito à relação entre um ‘eu’ e 
um ‘tu’ [...]”, o uso da crase se justifica porque o 
termo regente “respeito” exige preposição “a” e o 
termo regido “relação” é um substantivo feminino 
que pode ser antecedido pelo artigo “a”.

(D)    Em “[...] uma sensibilidade que possa dar sentido 
à felicidade [...]”, o uso da crase se justifica pela 
regência do verbo “possa”.

(E) Em “[...] o que nos levaria a sermos éticos [...]”, 
poderia haver o emprego da crase antes do verbo 
“sermos”, já que antes de verbos o uso da crase é 
facultativo.

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa em que todos os 
vocábulos tenham 6 fonemas.

(A) Continua, passagem, grande.
(B) Contra, quando, avançar.
(C) Alheio, sempre, convívio.
(D)     Depende, exclui, avançar.
(E)     Valores, relação, sentido.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes que não 
frequentaram escola alguma, mas de muitos ditos 
‘cultos’ e ‘inteligentes’ [...]”, as aspas em “cultos” 
e “inteligentes” foram utilizadas para marcar uma 
ironia.

(B) Em “[...] O que falta na abordagem sobre ética 
é justamente o que nos levaria a sermos éticos. 
[...]”, há um eufemismo, marcado pelo termo 
“justamente”. 

(C) Em “[...] Ninguém é ético só porque quer parecer 
ético. [...]”, há hipérbole, marcada pelo termo “só”.

(D)  Em “[...] a urgência que se tornou essencial hoje 
– e que por isso mesmo, por ser essencial, muitos 
não percebem – é tratar a ética como um trabalho 
da lucidez [...]”, os travessões são utilizados para 
marcar uma metáfora.

(E) Em “[...] A felicidade de que se trata é a ‘felicidade 
política’, ou seja, a vida justa e boa no universo 
público. [...]”, o termo “vida justa e boa” marca uma 
antítese.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta.

(A) Em “[...] E isso não é opinião de ignorantes [...]”, 
o sujeito é simples, cujo núcleo é formado pelo 
pronome “isso”.

(B) Em “[...] esperamos que os cultos, os intelectuais, 
os professores, os jornalistas, todos os que 
constroem a opinião pública, tragam respostas 
[...]”, o termo em destaque é complemento nominal 
dos elementos que o antecedem.

(C) Em “[...] Falamos sobre ética em tom de clamor por 
salvação. [...]”, o sujeito é indeterminado.

(D)  Em “[...] evitam a profundidade da questão [...]”, a 
expressão em destaque é predicativo do sujeito.

(E) Em “[...] é preciso diálogo [...]”, o termo “diálogo” 
é um objeto direto que complementa o termo 
“preciso”.
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QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta.

(A) O vocábulo “ética” recebe acento por seguir as 
mesmas regras de acentuação de “violência”, 
“empáfia” e “política”.

(B) Os vocábulos “sensíveis”, “diálogo” e 
“ignorância” recebem acento por seguirem as 
mesmas regras de acentuação.

(C) Os vocábulos “possível” e “códigos” têm a 
acentuação justificada pelo fato de que ambos 
são terminados em uma sílaba constituída por 
consoante-vogal-consoante.

(D)  O vocábulo “urgência”, recebe acento por seguir 
as mesmas regras de acentuação de “princípio”, 
“miséria” e “convívio”. 

(E) Os vocábulos “indignação”, “conteúdo” e 
“ninguém” são acentuados porque a sílaba 
tônica apresenta uma vogal nasal.

QUESTÃO 08
Em “[...] A passagem das emoções indignadas 
para a elaboração de uma sensibilidade 
elaborada que possa sustentar a ação boa e 
justa é o que está em jogo. [...]”,

(A) o verbo “é” pode ser colocado no plural para 
concordar com o sujeito “emoções”. Assim, 
a frase ficaria: “[...] A passagem das emoções 
indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaborada que possa sustentar a 
ação boa e justa são o que está em jogo. [...]” 

(B) tem-se um período composto formado pela 
oração principal “A passagem das emoções 
indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaborada é o que está em jogo.” e 
pela oração subordinada “que possa sustentar a 
ação boa e justa”.

(C) o termo “elaborada” poderia estar no plural para 
concordar com “emoções” e “sensibilidade”. 
Assim, a frase ficaria: “[...] A passagem das 
emoções indignadas para a elaboração de uma 
sensibilidade elaboradas que possa sustentar a 
ação boa e justa é o que está em jogo. [...]”

(D)     os termos “passagem”, “indignadas”, 
“elaboração” e “sensibilidade” são adjuntos 
adnominais do núcleo do sujeito “emoções”.

(E) o sujeito da oração “que possa sustentar a 
ação boa e justa” é “a passagem das emoções 
indignadas”.

QUESTÃO 09
Em “[...] Cheios de esperança, alguns com 
certa empáfia, exigimos ou reclamamos da 
falta de ética, mas não sabemos exatamente 
o que queremos dizer com isso. [...]”, o 
vocábulo “empáfia” poderia ser substituído, 
sem causar alteração de sentido, por

(A) presunção.
(B) carência.
(C) dúvida.
(D)     parcimônia.
(E) estranheza.

QUESTÃO 10
O excerto “[...] um novo projeto de sociedade 
no qual o bem de todos esteja realmente 
em vista. [...]” pode ser reescrito, sem gerar 
prejuízos semânticos e morfossintáticos, da 
seguinte maneira:

(A) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o bem 
de todos esteja realmente em vista. [...]”

(B) “[...] um novo projeto de sociedade em que o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(C) “[...] um novo projeto de sociedade cujo o qual o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(D)  “[...] um novo projeto de sociedade sobre cujo o 
bem de todos esteja realmente em vista. [...]”

(E) “[...] um novo projeto de sociedade aonde o bem 
de todos esteja realmente em vista. [...]”
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Considere a sequência de letras do alfabeto 
iniciada pela letra F. Qual é o quinto termo 
dessa sequência?

(A) I.
(B) J.
(C) K.
(D) L.
(E) M.
 

QUESTÃO 12
Uma bola azul tem o mesmo peso que cinco 
bolas brancas e uma bola branca tem o 
mesmo peso que 3 bolas amarelas. Sendo 
assim, a alternativa que apresenta o mesmo 
peso de 4 bolas azuis é

(A) 30 bolas brancas.
(B) 50 bolas amarelas.
(C) 40 bolas brancas.
(D)    10 bolas brancas e 20 bolas amarelas.
(E) 10 bolas brancas e 30 bolas amarelas.
 

QUESTÃO 13
A negação de “Todas as pessoas gostam de 
ler livros de aventura” é

(A) “Existem pessoas que não gostam de ler livros 
de aventura”.

(B) “Nenhuma pessoa gosta de ler livros de 
aventura”.

(C) “Todas as pessoas não gostam de ler livros de 
aventura”.

(D) “Existe apenas uma pessoa que não gosta de ler 
livros de aventura”.

(E) “Existe apenas uma pessoa que gosta de ler 
livros de aventura”.

QUESTÃO 14
Um homem deu de entrada R$ 600,00 em 
uma geladeira e parcelou o restante em 
4 vezes iguais sem juros. Sabendo que a 
entrada corresponde a 40% do valor total da 
geladeira, qual é o valor de cada parcela?

(A) R$ 1500,00.
(B) R$ 575,00.
(C) R$ 375,00.
(D)      R$ 225,00.
(E)      R$ 200,00.

QUESTÃO 15
Para saber sobre a preferência entre dois 
determinados produtos, 300 pessoas foram 
entrevistadas. Sabendo que 2/3 do total de 
pessoas optou pelo produto A, 3/5 do total de 
pessoas optou pelo produto B e 90 pessoas 
optaram pelos 2 produtos (A e B), quantas 
pessoas NÃO optaram por nenhum desses 
dois produtos? 

(A) 80
(B) 50
(C) 10
(D) 9
(E) 0

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
Acerca do regime jurídico da EBSERH, 
disciplinado na Lei n° 12.550/2011, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A Lei nº 12.550/2011 autoriza a União a criar a 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – 
EBSERH, que é uma autarquia federal. 

(B)  É vedado, à EBSERH, criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social.

(C)  A EBSERH terá sede e foro em Brasília, 
Distrito Federal, e poderá manter escritórios, 
representações, dependências e filiais em 
outras unidades da Federação. 

(D)  A EBSERH terá capital social da União, podendo 
admitir sócios, desde que entes públicos, como 
os Estados da federação, por exemplo.

(E)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde.

QUESTÃO 17
No tocante ao funcionamento e à 
administração da EBSERH, de acordo com as 
disposições da Lei n° 12.550/2011, é correto 
afirmar que

(A)  o lucro líquido da EBSERH será totalmente 
reinvestido para atendimento do objeto social da 
empresa. 

(B)  o regime de pessoal permanente da EBSERH 
será o estatutário. 

(C)  a EBSERH, para fins de sua implantação, está 
autorizada a contratar, mediante processo 
seletivo simplificado, pessoal técnico e 
administrativo por tempo determinado. 
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(D)  a EBSERH não pode patrocinar qualquer 
entidade de previdência privada.

(E)  os editais de concursos públicos para o 
preenchimento de emprego no âmbito da 
EBSERH não poderão estabelecer, como título, 
o tempo de exercício em atividades correlatas 
às atribuições do respectivo emprego. 

 
 
QUESTÃO 18

Nos termos do Decreto n° 7.661/2011, cabe 
ao Conselho Consultivo, EXCETO

(A)  opinar sobre as linhas gerais das políticas, 
diretrizes e estratégias da EBSERH, 
orientando o Conselho de Administração e a 
Diretoria Executiva no cumprimento de suas 
atribuições. 

(B)  propor linhas de ação, programas, estudos, 
projetos, formas de atuação ou outras medidas, 
orientando para que a EBSERH atinja os 
objetivos para os quais foi criada. 

(C)  acompanhar e avaliar periodicamente o 
desempenho da EBSERH. 

(D)  assistir à Diretoria e ao Conselho de 
Administração em suas funções, sobretudo na 
formulação, implementação e avaliação das 
estratégias de ação da EBSERH.

(E)  analisar, ao menos trimestralmente, o balancete 
e demais demonstrações financeiras elaboradas 
periodicamente pela EBSERH.

 
QUESTÃO 19

A respeito dos órgãos de administração 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  O órgão de orientação superior da EBSERH é o 
Conselho Fiscal. 

(B)  O Presidente da EBSERH poderá acumular 
a função de Presidente do Conselho de 
Administração. 

(C)  O prazo de gestão dos membros do Conselho 
de Administração será de dez anos, com uma 
recondução. 

(D)  Compete ao Conselho de Administração fixar as 
orientações gerais das atividades da EBSERH.

(E)  O Conselho de Administração somente 
deliberará com a presença de dois terços de 
seus membros.

QUESTÃO 20
A respeito dos órgãos de fiscalização 
previstos no Regimento Interno da EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)  Os órgãos de fiscalização da EBSERH são o 
Conselho Fiscal e o Comitê Interno de Gestão 
do Rehuf. 

(B)  O mandato dos membros do Conselho Fiscal 
será de dez anos sem recondução. 

(C)  Em caso de renúncia, falecimento ou 
impedimento, os membros efetivos do Conselho 
Fiscal serão substituídos pelos seus suplentes, 
até a nomeação de novo membro.

(D)  Auditores internos podem cumular função de 
gestão da EBSERH.

(E)  A Auditoria Interna não tem autonomia para 
solicitar, às áreas da Sede ou das filiais, 
ou a unidades a ela vinculadas, quaisquer 
informações, devendo solicitar ao Presidente 
que o faça.
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QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, a proposta de orçamento da 
seguridade social será elaborada

(A) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, previdência social e assistência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias, 
assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos.

(B) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, educação, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, ficando a gestão dos recursos 
de cada área sob a competência exclusiva do 
Ministério da Saúde.

(C) pelo órgão responsável pela previdência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias 
para saúde e assistência social, ficando a gestão 
dos recursos sob a competência exclusiva do 
Ministério da Previdência Social.

(D) pelo órgão responsável pela previdência 
social, tendo em vista as metas e prioridades 
estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias 
para saúde, educação e assistência social 
assegurada a cada área a gestão de seus 
recursos.

(E) de forma integrada pelos órgãos responsáveis 
pela saúde, educação, previdência social e 
assistência social, tendo em vista as metas e 
prioridades estabelecidas na lei de diretrizes 
orçamentárias, assegurada a cada área a gestão 
de seus recursos.

 

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Resolução            
n°  453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
acerca da estrutura e funcionamento dos 
Conselhos de Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) O Conselho de Saúde contará com uma 
secretaria-executiva coordenada por pessoa 
preparada para a função, para o suporte técnico 
e administrativo, subordinada ao Plenário do 
Conselho de Saúde, que definirá sua estrutura 
e dimensão.

(B) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, 
no mínimo, a cada 90 (noventa) dias e, 
extraordinariamente, quando necessário, terá 
como base o seu Regimento Interno. A pauta 
e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 20 (vinte) dias.

(C) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde 
são abertas ao público e deverão acontecer 
em espaços e horários que possibilitem a 
participação da sociedade.

(D) Os Conselhos de Saúde, com a devida 
justificativa, buscarão auditorias externas e 
independentes sobre as contas e atividades do 
Gestor do SUS.

(E) Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em 
relação à sua estrutura administrativa e ao 
quadro de pessoal.

 

QUESTÃO 23
De acordo com o que dispõe a Lei Orgânica 
da Saúde - Lei nº 8.080/1990, o Conselho 
Nacional de Secretários de Saúde (Conass) 
e o Conselho Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde (Conasems)

(A) receberão recursos do orçamento geral da 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde, 
para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, podendo ainda celebrar convênios 
com a União.

(B) receberão recursos do orçamento geral da 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde, 
para auxiliar no custeio de suas despesas 
institucionais, sendo vedada a celebração de 
convênios com a União e com os estados.

(C) não receberão recursos do orçamento geral da 
União, mas podem celebrar convênios com a 
União por meio do Fundo Nacional de Saúde.

(D) não receberão recursos do orçamento geral da 
União quando celebrarem convênios, por meio 
do Fundo Nacional de Saúde, com qualquer 
ente da federação.

(E) receberão recursos do orçamento geral da 
União somente quando celebrarem convênios 
por meio do Fundo Nacional de Saúde.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S
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QUESTÃO 24
Para efeito do Decreto Presidencial nº 7.508, 
de 28 de junho de 2011, considera-se “Mapa 
da Saúde”

(A) as instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS.

(B) o espaço geográfico contínuo constituído 
por agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de comunicação 
e infraestrutura de transportes compartilhados, 
com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços 
de saúde.

(C) a descrição geográfica da distribuição de 
recursos humanos e de ações e serviços de 
saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada, considerando-se a capacidade instalada 
existente, os investimentos e o desempenho 
aferido a partir dos indicadores de saúde do 
sistema.

(D) o documento que estabelece: critérios para o 
diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o 
tratamento preconizado, com os medicamentos 
e demais produtos apropriados, quando couber; 
as posologias recomendadas; os mecanismos 
de controle clínico; e o acompanhamento e a 
verificação dos resultados terapêuticos, a serem 
seguidos pelos gestores do SUS.

(E) o conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe o Decreto 
Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, 
acerca da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais – RENAME, assinale a alternativa 
correta.

(A) O Ministério da Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 
nacional, observadas as diretrizes pactuadas 
pela Comissão Intergestores Bipartite – CIB.

(B) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o 
órgão competente para dispor sobre a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pelo Ministério da Previdência Social.

(C) A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é o 
órgão competente para dispor sobre a RENAME 
e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 26
Assinale a alternativa que apresenta 
atribuições privativas do(a) enfermeiro(a).

(A) Cuidados diretos a pacientes com risco de vida; 
cuidados diretos a crianças em geral. 

(B) Prescrição da assistência de enfermagem; 
cuidados diretos a pacientes menores de 15 
anos.

(C) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes 
graves e com risco de vida; consulta e prescrição 
de enfermagem.

(D) Organização e direção de serviços de 
enfermagem; assistência de enfermagem a 
gestantes, parturientes e puérperas.

(E) Prescrição de medicamentos; execução do  
parto sem distocia.

QUESTÃO 27
É atividade de um auxiliar de enfermagem

(A) ministrar medicamento exclusivamente por via 
oral. 

(B) ministrar medicamento por via oral e 
parenteral. 

(C) ministrar medicamentos exclusivamente por via 
parenteral.

(D) emitir parecer sobre matéria de Enfermagem.
(E) realizar episiorrafia.

em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pelo Ministério da Saúde.

(D) O Ministério da Previdência Social é o órgão 
competente para dispor sobre a RENAME e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite 
– CIB.

(E) O Ministério da Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a RENAME e os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito 
nacional, observadas as diretrizes pactuadas 
pela Comissão Intergestores Tripartite – CIT.
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QUESTÃO 28
O Sistema Único de Saúde, nos últimos 
30 anos, vem se desenvolvendo para 
atender seus princípios de universalidade, 
integralidade e igualdade. Sendo assim, 
são fundamentais e necessários arranjos 
organizacionais de ações e serviços de 
saúde de diferentes densidades tecnológicas 
que, integrados por meio de apoio técnico, 
logístico e de gestão, busquem garantir a 
integralidade do cuidado. Esses arranjos 
organizacionais se referem

(A) às Redes de Atenção à Saúde (RAS)
(B) aos distritos de saúde
(C) aos Sistemas Unificados e Descentralizados de 

Saúde (SUDS)
(D) aos distritos sanitários
(E) ao Programa de Saúde da Família (PSF)

QUESTÃO 29
O Pacto Pela Vida é um conjunto de 
compromissos sanitários, resultado da 
análise da situação de saúde do país e das 
prioridades dos governos federal, estadual 
e municipal. Em 2006, essas prioridades 
estabelecidas, com relação ao câncer, foram 
voltadas para

(A) câncer de pele.
(B) câncer infantil.
(C) câncer de colo de útero e mama.
(D) câncer de pulmão.
(E) câncer de pulmão e próstata.

QUESTÃO 30
Paciente de 72 anos, diabético, portador 
de úlcera neuroisquêmica – neuropática, 
internado para terapia tópica da mesma. 
Consideradas as inovações para o tratamento 
de ferimentos crônicos, uma ótima 
cicatrização requer da cobertura escolhida:

(A) umidade, aderência, permeabilidade, toxicidade 
e isolamento térmico. 

(B) umidade, não aderência, permeabilidade, não 
toxicidade, isolamento térmico. 

(C) umidade, não aderência, impermeabilidade, não 
toxicidade, isolamento térmico. 

(D) umidade, permeabilidade e alterações térmicas.
(E) umidade, aderência e impermeabilidade.

QUESTÃO 31
Enfermeiro(a) da UTI de Adultos, ao assumir 
o plantão, delega a confecção da escala diária 
de trabalho para o auxiliar de enfermagem 
que primeiro chegou no plantão. Com relação 
à conduta tomada pelo(a) enfermeiro (a), qual 
alternativa é a correta.

(A) o(a) enfermeiro(a) pode delegar esse tipo de 
tarefa para quem ela escolher dentro da equipe 
de enfermagem.

(B) o(a)enfermeiro(a) pode delegar qualquer tarefa 
de sua escolha. 

(C) tendo sido delegada uma tarefa, o(a) 
enfermeiro(a) não tem responsabilidade pelo 
seu acompanhamento. 

(D) o(a) enfermeiro(a) deve certificar-se de que 
a pessoa para quem delega a tarefa possui 
autoridade legal para realização da mesma. 

(E) escala de serviço diária é a única atividade 
dentro de uma UTI que não pode ser delegada 
pelo(a) enfermeiro(a).

QUESTÃO 32
Existem vinculações teóricas na            
construção das competências voltadas 
para a prática profissional na Enfermagem, 
atrelando-se ao conceito de pensamento 
crítico como na construção do Processo 
de Enfermagem. A competência clínica, por 
sua vez, compreende mais que a habilidade 
de tomar decisões, é a habilidade de 
unir conhecimento formal e experiência 
clínica, além de representar um processo 
de desenvolvimento cognitivo, psicomotor 
e afetivo. Nesse sentido, o processo de 
enfermagem se constitui de fases dinâmicas 
e flexíveis interrelacionadas. São elas:

(A) Apenas histórico, diagnóstico de enfermagem, 
avaliação. 

(B) Apenas histórico, planejamento, avaliação.
(C) Apenas histórico, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento e avaliação .
(D) Histórico, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento, implementação e avaliação.
(E) Apenas histórico, diagnóstico de enfermagem, 

planejamento, implementação.

QUESTÃO 33
Paciente de 35 anos, masculino, vendedor, 
procedente de São Paulo, é atendido no 
pronto-socorro com quadro de dispneia 
grave, baixa frequência respiratória e 
respiração superficial. O não controle desse 
agravo de saúde poderá levar o paciente
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(A) à acidose respiratória. 
(B) à acidose metabólica. 
(C) à alcalose respiratória. 
(D) à alcalose metabólica.
(E) ao desequilíbrio hidroeletrolítico.

QUESTÃO 34
Considerando o efeito das infusões 
intravenosas no paciente crítico, relacione 
as colunas e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

1. Solução isotônica.
2. Solução hipertônica.
3. Solução hipotônica.

(   ) A pressão osmótica “puxa” a água 
para dentro da célula a partir do líquido 
extracelular.

(   ) A pressão osmótica é idêntica dentro e 
fora da célula, de modo que ela não se 
“enruga” ou “incha” com o movimento 
do líquido.

(   ) “Puxa” o líquido para fora das células 
e para dentro do líquido extracelular, 
mais altamente concentrado.

(A) 3 – 1 – 2.
(B) 1 – 2 – 3.
(C) 3 – 2 – 1.
(D) 2 – 1 – 3.
(E) 2 – 3 – 1.

QUESTÃO 35
O atendimento do paciente cirúrgico se 
dá desde o período pré-operatório até o 
pós-operatório. O período intraoperatório 
compreende

(A) desde a transferência do paciente para sala de 
cirurgia até sua admissão na RPA .

(B) desde a entrada do paciente no CC até sua 
saída da RPA. 

(C) desde a transferência do paciente para sala de 
cirurgia até sua saída da RPA. 

(D) desde a entrada do paciente no CC até sua 
admissão na RPA.

(E) desde a entrada do paciente no CC até sua 
saída do CC.

QUESTÃO 36
Paciente do sexo feminino, 72 anos, 
analfabeta, com dor crônica de difícil controle 
por artrose generalizada. Nesse caso, a 
melhor forma de avaliar o 5º sinal vital é

(A) aplicar um questionário.
(B) fazer uma entrevista. 
(C) usar o diagrama corporal. 
(D) usar escala numérica.
(E) usar escala de quantificação por faces.

QUESTÃO 37
A prevenção do câncer engloba ações para 
reduzir os riscos da doença se desenvolver. 
Em relação ao assunto, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 
a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

(   ) O tabagismo é o maior fator de risco 
evitável de adoecimento e morte no 
mundo.

(   ) Alimentação e nutrição inadequadas 
influenciam pouco no desenvolvimento 
do câncer.

(   ) O combate à obesidade é uma ação de 
prevenção relacionada exclusivamente 
ao câncer de mama.

(   ) O álcool, por meio de seu metabólito, o 
acetaldeído, pode ser um promotor da 
formação de tumores.

(A) F – V – V – F.
(B) V – F – F – V.
(C) V – V – V – F.
(D) F – F – V – V.
(E) V – V – F – F.
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QUESTÃO 38
A realização do Exame de Papanicolaou é 
a principal estratégia para detectar lesões 
precursoras do câncer de colo de útero. 
Assim, em nosso país, a realização desse 
exame está recomendada

(A) anualmente para toda mulher com vida sexual 
ativa, independentemente de sua idade.

(B) anualmente para toda mulher de 20 a 50 anos, 
que tem ou teve vida sexual ativa.

(C) a cada 3 anos, para mulheres de 25 a 64 anos, 
que têm ou tiveram vida sexual ativa, se os dois 
primeiros exames anuais estiveram normais.

(D) anualmente para mulheres que têm ou tiveram 
vida sexual ativa e apresentaram infecção de 
baixo grau pelo HPV em um primeiro exame.

(E) anualmente para mulheres de 25 a 64 anos, que 
têm ou tiveram vida sexual ativa e apresentaram 
infecção de alto grau pelo HPV. 

QUESTÃO 39
O câncer de próstata é o segundo mais 
incidente em homens no mundo e o primeiro 
no Brasil. Referente ao assunto, assinale a 
alternativa correta.

(A) O Ministério da Saúde não recomenda a 
organização de rastreamento do câncer de 
próstata (dosagem de PSA e toque retal), 
considerando os prós e contras dessa prática.

(B) O Ministério da Saúde recomenda dosagem 
anual do PSA e realização de toque retal para 
todo homem com mais de 40 anos.

(C) O Ministério da Saúde recomenda dosagem 
anual do PSA e realização de toque retal para 
todo homem com mais de 50 anos.

(D) O Ministério da Saúde recomenda dosagem 
anual do PSA e realização de toque retal para 
todo homem com mais de 60 anos (idosos).

(E) Novembro Azul, mês emblemático para saúde 
do homem, é uma estratégia para aumentar a 
realização de PSA e toque retal na população 
masculina em geral.

QUESTÃO 40
De acordo com a Política Nacional de 
Prevenção e Controle do Câncer, para as 
mulheres sem risco elevado para câncer 
de mama, a realização da mamografia está 
recomendada

(A) anualmente para mulheres de 50 a 69 
anos. 

(B) anualmente para mulheres acima de 40 
anos. 

(C) a cada 2 anos para mulheres de 41 a 60 anos.
(D) anualmente para mulheres acima de 50 anos.
(E) a cada 2 anos para mulheres de 50 a 69 anos.

QUESTÃO 41
Paciente masculino de 32 anos, portador 
de Leucemia Linfocítica Aguda (LLA), no 
segundo dia pós-quimioterapia, é internado, 
sem febre e com queixa de vômitos intensos, 
sonolência, oligúria e fraqueza muscular. 
Qual é a conduta de enfermagem que melhor 
se adequa a essa situação?

(A) Instituir isolamento protetor, pois o paciente 
pode estar desenvolvendo Neutropenia Febril.

(B) Iniciar controle rigoroso de diurese, pois o 
paciente pode estar apresentando Síndrome de 
Lise Tumoral.

(C) Manter paciente em posição elevada, pois o 
paciente pode estar desenvolvendo Síndrome 
de Veia Cava Superior.

(D) Manter a cabeceira a 30 graus, pois o paciente 
deve estar desenvolvendo Hipertensão 
Intracraniana.

(E) Puncionar veia calibrosa para hidratação 
imediata, pois o paciente deve estar com 
Hipercalcemia Maligna.

QUESTÃO 42
O processo infeccioso pode 
ser                   desencadeado por  diversos 
aspectos relevantes, dentre eles, a 
suscetibilidade do hospedeiro, em  que  
o  imunocomprometimento do organismo 
é  fator fundamental. Com o  objetivo de   
prevenir infecções em pacientes oncológicos 
dentro do ambiente hospitalar, em um hospital 
público geral de grande porte, onde 80% 
das unidades de internação têm pacientes 
oncológicos, a Educação Continuada e a 
Comissão de Controle de infecção Hospitalar 
- CCIH discutem a medida mais apropriada 
para minimizar as taxas de infecção. Qual é 
essa medida?

(A) Proibir flores e plantas em geral nas unidades 
de pacientes oncológicos, visto que somente 
Aspergilus infecta esses pacientes.

(B) Manter filtro HEPA em toda unidade em que 
houver paciente oncológico.  

(C) Instituir isolamento protetor em toda unidade 
onde houver paciente oncológico.

(D) Incentivar a lavagem das mãos e outras práticas 
padronizadas na instituição para diminuir a 
transmissão das infecções.

(E) Determinar o uso máscara em toda unidade em 
que houver paciente oncológico.
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QUESTÃO 43
Segundo estimativas, 65% dos pacientes em 
tratamento antineoplásico desenvolverão 
anemia em algum momento do tratamento. 
Quando a hemoglobina atinge valores 
inferiores a 10g/dl, a transfusão sanguínea 
pode ser o tratamento de escolha. Assim, nas 
transfusões de concentrado de hemácias, é 
correto

(A) fazer o controle dos sinais vitais antes e no final 
da infusão, visto que a infusão é rápida (máximo 
em 30 minutos).

(B) fazer o controle dos sinais vitais antes e durante 
a infusão e usar acesso calibroso devido 
à constituição coloidal da substância a ser 
infundida, visto que o tempo de infusão será de 
2 a 4 horas.

(C) usar acesso venoso calibroso devido à infusão 
ser de substância homogênea que se infunde de 
2 a 4 horas.

(D) aferir sinais vitais antes e durante a infusão e 
não utilizar cateter venoso central totalmente 
implantado (CVCTI) em nenhuma hipótese 
devido à inutilização do sistema com a passagem 
de hemácias por ele.

(E) aferir sinais vitais somente no fim da infusão que 
deverá ocorrer em até 30 minutos.

QUESTÃO 44
As incorporações tecnológicas em saúde,              
a hardware e a software, ambas importantes 
e complementares para diagnóstico e 
tratamento oncológico, envolvem a prática 
do(a) enfermeiro(a). Referente ao exposto, é 
correto afirmar que

(A) é essencial que o(a) enfermeiro(a) esteja 
preparado para uso dos recursos tecnológicos 
existentes, independente dos valores humanos 
envolvidos.

(B) as tecnologias software, amplamente adotadas 
pelos(as) enfermeiros(as) no cuidado dos 
pacientes, são pouco utilizadas nas fases 
de tratamento e reabilitação de pacientes 
oncológicos.

(C) métodos físicos utilizados pelos(as) 
enfermeiros(as), como massagem, aplicação de 
calor e frio, são essenciais para o cuidado do 
paciente oncológico, mas não fazem parte das 
tecnologias em saúde. 

(D) enfermeiros(as) não necessitam de atualização 
científico-tecnológica quanto aos aspectos 
hardware, já que não os utilizarão em sua prática 
para cuidar de clientes oncológicos.

(E) em qualquer circunstância a presença cuidadora 
do(a) enfermeiro(a), jamais deve ser substituída 
pela tecnologia hardware ou software, por mais 
avançadas que sejam.

QUESTÃO 45
Dentre as ferramentas gerenciais do            
serviço de enfermagem, estão os Manuais de 
Enfermagem. São características, EXCETO 

(A) deve ser instrumento de consulta frequente e de 
fácil acesso. 

(B) deve ser analisado e atualizado com frequência.
(C) deve ensinar como realizar o trabalho sem 

refletir as diretrizes institucionais. 
(D) deve ser distribuído pelo gestor.
(E) deve conter a descrição dos cuidados de 

enfermagem de acordo com a clientela assistida.

QUESTÃO 46
A gerente do serviço solicita à enfermeira 
coordenadora de uma UTI de 4 leitos que 
proponha a distribuição percentual do total 
de profissionais de enfermagem do setor, 
os quais serão 18 colaboradores. O correto, 
segundo o dimensionamento de pessoal, é

(A) 10 enfermeiros e 8 técnicos de 
enfermagem. 

(B) 6 enfermeiros, 6 técnicos de enfermagem e 6 
auxiliares de enfermagem. 

(C) 4 enfermeiros, 8 técnicos de enfermagem e 6 
auxiliares de enfermagem.

(D) 6 enfermeiros e 12 técnicos de enfermagem.
(E) 5 enfermeiros e 13 auxiliares de 

enfermagem. 

QUESTÃO 47
Paciente do sexo masculino apresenta tumor 
de língua e está em tratamento radioterápico. 
Com relação aos efeitos agudos esperados, 
é correto afirmar que

(A) a radiodermite não é esperada nesse caso.
(B) cáries por radiação e osteorradionecroses são 

efeitos esperados, mas de menor importância 
clínica para esse paciente.

(C) a xerostomia é comum, mas não tem como ser 
tratada.

(D) mucosite e xerostomia são os principais efeitos 
esperados nesse caso.

(E) não existe prevenção para cáries de radiação.
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QUESTÃO 48
A imunoterapia e os moduladores de 
resposta biológica são estratégias para 
fortalecer o sistema imunológico e produzir 
respostas antitumoral. As drogas que fazem 
parte dessas modalidades de tratamento do 
câncer são:

(A) Bacilo Calmette Guérim (BCG) e Levamisol, 
exclusivamente.

(B) Interleucina 2 e Interferon exclusivamente.
(C) Anticorpos Monoclonais e Fatores de Necrose 

tumoral, exclusivamente.
(D) Bacilo Calmette Guérim (BCG), Levamisol, 

Interleucina 2, Interferon, Fatores de 
Necrose Tumoral, Anticorpos Monoclonais, 
exclusivamente.

(E) Bacilo Calmette-Guérin (BCG), Levamisol, 
Interleucina 2, Interferon, Fatores de Necrose 
Tumoral, Anticorpos Monoclonais e Inibidores 
de Tirosina Quinase.

QUESTÃO 49
Enfermeira coordenadora da Central de 
Preparo de Quimioterapia é solicitada, pela 
Comissão de Qualidade da instituição, 
para responder sobre a necessidade de 
intervenções nas unidades onde os pacientes 
oncológicos receberão os quimioterápicos 
(internados ou em regime ambulatorial). Qual 
é a resposta correta que a enfermeira deve 
dar?

(A) São necessários caixas rígidas para transporte 
das drogas citostáticas preparadas, Kit 
derramamento em todos locais onde houver 
drogas citostáticas (preparadas ou armazenadas 
antes do preparo), lixos identificados e com sacos 
laranja para o descarte de todo material usado 
no preparo e administração dos medicamentos 
quimioterápicos.

(B) Não são necessárias intervenções para além da 
central de preparo.

(C) São necessários Kit derramamento e lixos 
identificados e com saco laranja somente no 
Ambulatório de Quimioterapia. 

(D) São necessários somente Kit derramamento 
nas unidades de internação onde o paciente 
receberá as drogas citostáticas.

(E) São necessários somente lixos identificados 
e com saco laranja em todo local onde houver 
quimioterápico antineoplásico (preparado ou 
armazenado). 

QUESTÃO 50
São funções do(a) enfermeiro(a) da Central 
de Material Esterilizado (CME), EXCETO

(A) gerenciar as unidades que utilizam os produtos 
de saúde esterilizados no cuidado dos 
pacientes. 

(B) planejar, coordenar, executar, supervisionar 
e avaliar todas as etapas relacionadas ao 
processamento dos produtos para saúde.

(C) participar da elaboração dos Procedimentos 
Operacionais Padrão (POP) para as etapas do 
processamento de produtos para saúde. 

(D) propor e utilizar indicadores de controle de 
qualidade do processamento de produtos para 
saúde, sob sua responsabilidade.

(E) avaliar a qualidade dos produtos para saúde 
fornecidos por empresas processadoras 
terceirizadas. 
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