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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. 



7 Enfermeiro - Terapia Intensiva Pediátrica

(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
Sobre os Bancos de Leite Humano (BLHs), 
assinale a alternativa correta.

(A) O primeiro BLH do Brasil foi implantado em 
outubro de 1943 no então Instituto Nacional de 
Puericultura, atual Instituto Fernandes Figueira 
(IFF). 

(B) A partir de 1995, com o desenvolvimento do 
Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento 
Materno, os BLHs passaram a assumir um novo 
papel no cenário da saúde pública. 

(C) O leite humano, antes de 1999, era distribuído 
preferencialmente na forma de produto cru, sem 
receber qualquer tipo de tratamento. 

(D) Os BLHs têm se configurado como o único 
elemento estratégico da política pública em 
favor da amamentação.

(E) Até os anos 90, a ordenha mecânica ocupava 
lugar de destaque, pois acreditava-se que os 
riscos de contaminação do leite com agentes 
nocivos do ambiente eram minimizados. 

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 27
Quanto à estocagem do Leite Humano 
Ordenhado Cru (LHOC) em casa, assinale a 
alternativa correta.

(A) O frasco com LHOC deve ser mantido em 
posição vertical e conter rótulo com anotação da 
data da última coleta.

(B) Deve-se armazenar o leite separado de outros 
alimentos. Quando não houver disponibilidade 
de armazenagem exclusiva, o leite deve ser 
acondicionado dentro de outro recipiente 
permeável. 

(C) Recomenda-se que o degelo do freezer/
congelador seja realizado quando a camada de 
gelo atingir, no máximo, 2cm.

(D) O leite cru congelado no domicílio deve ser 
transportado para o banco de leite humano no 
prazo máximo de 15 dias após sua obtenção.

(E) Deve-se manter o frasco discretamente vedado 
para evitar que o leite absorva odores e outros 
voláteis desejáveis.

QUESTÃO 28
Em qual das doenças a seguir é   
contraindicada  a  amamentação?

(A) Tuberculose pulmonar abacilífera.
(B) Doença diarreica.
(C) HTLV1.
(D) Malária.
(E) Sífilis tratada.

QUESTÃO 29
Uma criança com varicela chega para ser 
internada na unidade de terapia intensiva 
devido a complicações da doença. Nesse 
momento, a enfermeira deve estar atenta 
quanto às formas de transmissão da doença 
para, assim, procurar realizar o isolamento e 
os cuidados adequados. Sendo assim, quais 
são as formas de transmissão da varicela?

(A) Pessoa a pessoa, por meio de contato direto ou 
de secreções respiratórias (disseminação aérea 
de partículas virais/aerossóis) e, raramente, 
através de contato com lesões de pele.

(B) Somente de pessoa a pessoa através de contato 
com lesões de pele.

(C) Pessoa a pessoa, por meio de contato direto ou 
de secreções respiratórias (disseminação aérea 
de partículas virais/aerossóis) e nunca através 
de contato com lesões de pele.

(D) Somente por meio de objetos contaminados com 
secreções de vesículas e membranas mucosas 
de pacientes infectados.

(E) Somente de pessoa a pessoa através de 
secreções respiratórias (disseminação aérea de 
partículas virais/aerossóis) e por meio de objetos 
contaminados com secreções de vesículas e 
membranas mucosas de pacientes infectados.

QUESTÃO 30
Sobre a parotidite infecciosa, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A) É uma doença viral aguda.
(B) O período de transmissão varia entre 2 a 5 dias 

antes das manifestações clínicas até 9 dias após 
o surgimento dos sintomas.

(C) O agente etiológico é o vírus da família 
Paramyxoviridae, gênero Paramyxovirus, e o 
reservatório é o homem.

(D) É caracterizada por febre e aumento de volume 
de uma ou mais glândulas salivares, geralmente 
a parótida e, às vezes, glândulas sublinguais ou 
submandibulares.

(E) O modo de transmissão é a via aérea, através 
disseminação de gotículas, ou por contato direto 
com saliva de pessoas infectadas

QUESTÃO 31
Sobre a síndrome da rubéola congênita, é 
correto afirmar que

(A) geralmente é uma condição clínica simples.
(B) a infecção da placenta e a viremia fetal ocorrem 

em cerca de 20 a 35% das mulheres grávidas 
infectadas com o vírus da Rubéola.

(C) os principais sinais e sintomas da infecção 
intrauterina pela rubéola são o aborto 
espontâneo, prematuridade, baixo peso, 
malformação congênita de grandes órgãos e 
sistemas.

(D) o modo de transmissão da rubéola é a infecção 
adquirida por aleitamento materno.

(E) o vírus da rubéola tem tropismo por células já 
formadas e quanto mais elevada for a idade 
gestacional mais elevadas são as taxas de 
malformações congênitas.

QUESTÃO 32
O câncer na infância e na adolescência 
difere em vários aspectos do câncer na idade 
adulta. Sobre o câncer na pediatria, informe 
se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 
afirma a seguir e assinale a alternativa com a 
sequência correta.

(   ) Os tumores em geral são de origem 
embrionária, mais agressivos, de 
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evolução mais rápida e, muitas vezes, 
já estão em estágio avançado no 
momento do diagnóstico.

(   ) No processo de carcinogênese dos 
tumores pediátricos, os fatores 
ambientais exercem pouca ou nenhuma 
influência, dificultando as medidas de 
prevenção primária.

(   ) O que dificulta, em muitos casos, a 
suspeita e o diagnóstico do câncer nas 
crianças e nos adolescentes é o fato 
de sua apresentação clínica ocorrer 
através de sinais e sintomas que 
são comuns a outras doenças mais 
frequentes.

(   ) O diagnóstico precoce é uma medida 
de  prevenção secundária, que 
possui grande potencial na mudança 
da realidade para as crianças e 
adolescentes com câncer.

(A) F – F – F – F.
(B) V – F – F – V.
(C) F – F – V – V.
(D) V – F – V – V.
(E) V – V – V – V.

QUESTÃO 33
Quanto aos sons dos pulmões e vias aéreas, 
assinale a alternativa correta.

(A) Estridor – Som de suspiro grave ou agudo, 
ouvido na expiração, indica obstrução das vias 
aéreas inferiores. 

(B) Sibilos – Som que pode ser seco ou úmido e 
normalmente está associado à doença do tecido 
pulmonar.  

(C) Gorgolejo – Som de borbulha ouvido durante a 
inspiração ou expiração. 

(D) Creptações – Som curto e grave ouvido durante 
a expiração.

(E) Gemido – Som respiratório grosseiro, em geral 
mais agudo, normalmente ouvido na inspiração.

QUESTÃO 34
As medicações utilizadas em terapia 
intensiva são de extrema importância. Por 
esse motivo, o profissional deve estar atento 
à utilização dessas medicações. Com relação 
às medicações, assinale a alternativa correta.

(A) Bicarbonato de sódio – broncodilatador indicado 
na asma.   

(B) Dopamina – Vasopressor inotrópico, indicado 
para disfunção ventricular, inclusive choque 
cardiogênico.

(C) Dobutamina – antiarrítmico, indicado na 
taquicardia ventricular com pulso.

(D) Amiodarona – agente beta-adrenérgico seletivo 
indicado para disfunção ventricular.

(E) Sulfato de Magnésio – agente alcalinizante 
indicado para acidose metabólica e hipercalemia.

QUESTÃO 35
Sobre a epinefrina, assinale a alternativa 
correta.

(A) É uma inibidora da fosfodiesterase, inodilatadora 
e indicada na disfunção miocárdica. 

(B) É anticolinérgica e indicado na asma. 
(C) É vasodilatadora, anti-hipertensivo e indicada 

na insuficiência cardíaca congestiva. 
(D) É  diurética de alça indicada   no edema 

pulmonar.
(E) É uma catecolamina, vasopressora, inotrópica 

indicada no choque. 

QUESTÃO 36
Na criança, são sinais de choque anafilático, 
EXCETO

(A) ansiedade ou agitação. 
(B) urticária. 
(C) angioedema. 
(D) hipertensão.
(E) taquicardia. 

QUESTÃO 37
Criança de 7 anos é internada em unidade 
de terapia intensiva, com taquicardia, 
preenchimento capilar diminuído, pulsos 
periféricos oscilantes, pele moteada, 
hipotensão e oligúria. Essa criança, 
provavelmente, está em choque

(A) séptico. 
(B) cardiogênico. 
(C) obstrutivo. 
(D) hipovolêmico.
(E) compensado.
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QUESTÃO 38
Criança com idade pré-escolar chega ao 
pronto-socorro com taquipneia, esforço 
respiratório/inspiratório elevado, rouquidão, 
estridor e entrada de ar deficiente na 
auscutação. O enfermeiro prontamente 
deduz que esse pré-escolar está com

(A) doença do tecido pulmonar. 
(B) obstrução das vias aéreas superiores. 
(C) tuberculose. 
(D) choque hipovolêmico.
(E) obstrução das vias aéreas inferiores. 

QUESTÃO 39
Com relação ao caso apresentado na questão 
anterior, nº38, o enfermeiro deve tomar 
determinadas medidas de cuidados com o 
pré-escolar. Quais são essas medidas?

(A) Não realizar aspiração nasal ou oral, pois tal 
atitude está contraindicada. 

(B) Colocar o pré-escolar em posição de 
trendelenburg. 

(C) Iniciar o uso de isoniazida e rifampicina, 
conforme prescrição médica. 

(D) Administrar soro fisiológico em grande volume 
de forma rápida, conforme prescrição médica.

(E) Tentar minimizar a agitação da criança. 

QUESTÃO 40
A punção arterial está indicada nas seguintes 
situações, EXCETO 

(A) coleta de gasometria. 
(B) monitorização da necessidade de FiO2 de 

acordo com a PaO2 medida. 
(C) administração de medicamentos mesmo com 

via intravenosa pérvia. 
(D) impossibilidade de cateterização da arteria 

umbilical.
(E) teste de hiperóxia. 

QUESTÃO 41
Alguns recém-nascidos (RN) internados nas 
unidades de terapia intensiva fazem uso da 
fototerapia e alguns cuidados devem ser 
tomados pela enfermagem nesses casos. 
Referente ao assunto, informe se é verdadeiro 
(V) ou falso (F) o que se afirma a seguir 
e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

(   ) É necessário proteger os olhos com 
cobertura radiopaca por meio de 
óculos de proteção adequados.

(   ) É  necessário prática da 
descontinuidade da fototerapia 
durante a alimentação,  inclusive com 
a retirada da cobertura dos olhos.

(   ) É necessário verificar a temperatura 
corporal a cada três horas, para 
detectar hipotermia ou hipertermia, e o 
peso diariamente.

(   ) É necessário diminuir a oferta hídrica, 
pois a fototerapia com lâmpada 
fluorescente ou halógena pode 
provocar elevação da temperatura, com 
consequente aumento do consumo de 
oxigênio e do fluxo sanguíneo na pele, 
culminando em menor perda insensível 
de água.

(A) F – V – F – V. 
(B) V – F – F – V. 
(C) V – F – V – V.  
(D) V – V – V – F.
(E) V – V – V – V.

QUESTÃO 42
Criança está internada na UTI pediátrica, com 
história de febre sem causa determinada, 
perda de peso e sudorese noturna. Ao 
exame físico, possui hepatoesplenomegalia, 
adenomegalia supraclavicular e um 
hemograma com anemia. Qual é o provável 
diagnóstico dessa criança?

(A) Tuberculose pulmonar. 
(B) Coqueluche. 
(C) Dengue. 
(D) Linfoma.
(E) Brucelose. 

QUESTÃO 43
Dentre as Cardiopatias com fluxo sistêmico 
dependente do canal arterial, inclui-se a 

(A) tetralogia de Fallot com atresia pulmonar.
(B) síndrome de hipoplasia do coração 

esquerdo. 
(C) atresia pulmonar com comunicação 

interventricular. 
(D) atresia tricúspide.
(E) ventrículo único com atresia pulmonar. 
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QUESTÃO 44
A asfixia perinatal é a principal causadora 
da encefalopatia hipóxico-isquêmica. Para 
diagnosticar asfixia perinatal, é necessária a 
ocorrência de manifestações neurológicas e 
de disfunção multissistêmica, conforme qual 
dos critérios a seguir?

(A) Manifestações neurológicas no período neonatal 
(convulsões, hipotonia, hiporreflexia, coma, 
entre outras). 

(B) Alcalemia metabólica ou mista profunda 
(pH > 7,0) em sangue arterial de cordão 
umbilical. 

(C) Escore de Apgar de 5 – 8 por mais de cinco 
minutos. 

(D) Disfunção orgânica em apenas um órgão.
(E) Manifestações renais.

QUESTÃO 45
Convulsões são manifestações epilépticas 
motoras positivas (contraturas tônicas, 
clônicas ou mioclônicas). Quanto à 
classificação dessas convulsões, assinale a 
alternativa correta.

(A) Sutis - extensão ou flexão (mais rara) dos quatro 
membros com desvio ocular para cima. São 
mais duradouras que os espasmos. 

(B) Clônicas - Contrações isoladas ou repetitivas, 
semelhantes a choques (muito breves) de um 
grupo muscular único. 

(C) Tônicas focais - sucção, mastigação, desvio 
ocular tônico ou nistagmiforme, olhar fixo, 
piscadelas, contrações mentonianas. 

(D) Mioclônicas - Tremores, os quais apresentam 
tempos iguais de contração e relaxamento.

(E) Espasmos - Contrações do tipo “susto” em 
flexão ou extensão. Diferem das mioclonias pela 
duração maior e o padrão tônico. 

QUESTÃO 46
Criança com hipertonias musculares 
generalizadas, febre baixa, hiperreflexia 
profunda e contraturas paroxísticas que se 
manifestam à estimulação. Mãe relata que 
acerca de sete dias a criança, após brincar 
na rua, apareceu com ferida no pé esquerdo. 
Qual é a provável doença dessa criança?

(A) Sarampo. 
(B) Botulismo. 
(C) Tracoma.
(D) Tétano.
(E) Raiva.

QUESTÃO 47
Mãe refere que o filho, em idade escolar, 
iniciou, há um dia, com febre de 38,5ºC, 
dor suprapúbica, desconforto perineal e 
incontinência urinária. Qual é o provável 
diagnóstico dessa criança?

(A) Balanopostite. 
(B) Infecção do trato urinário. 
(C) Malária. 
(D) Febre reumática.
(E) Impetigo. 

QUESTÃO 48
Com relação à diarreia aguda, assinale a 
alternativa correta.

(A) A desidratação é a complicação mais frequente 
e mais temida, ocorrendo mais em crianças 
maiores de 10 anos, devido às características 
da composição corpórea das crianças nessa 
faixa etária.  

(B) A maioria das crianças recebe tratamento 
hospitalar com cinco à dez dias de 
internação. 

(C) Podem ser causas da diarreia as infecções virais, 
alimentares, parasitárias e bacterianas. 

(D) A maioria das crianças com diarreia 
aguda necessita de exames laboratoriais 
especializados.

(E) Ao exame físico de uma criança com diarreia, é 
desnecessária a avaliação da prega cutânea e 
do preenchimento capilar.
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QUESTÃO 49
A Enfermagem, como integrante da equipe 
multidisciplinar da UTI, participa ativamente 
das ações assistenciais que envolvem 
o suporte invasivo e não invasivo nos 
pacientes em Ventilação Mecânica (VM). Com 
relação aos cuidados com o paciente em VM, 
é correto afirmar que é necessário

(A) utilizar o sistema de aspiração fechado para 
aspiração traqueal em pacientes instáveis 
hemodinamicamente, para evitar dessaturação 
em pacientes de risco 

(B) elevar a cabeceira e fixar o circuito no suporte 
do ventilador sem folga para que, caso ocorra 
deslocamento do paciente no leito, o dispositivo 
ventilatório não sofra tração do circuito. 

(C) manter elevada a cabeceira da cama dos 
pacientes ventilados para uma posição entre 0º 
a 10º no máximo. 

(D) realizar avaliação dos sinais vitais, análise e 
registro dos parâmetros do ventilador mecânico 
somente após a realização do banho de leito e 
da mudança de decúbito.

(E) manter a pressão do balonete da prótese 
traqueal entre 8 a 12 mmHg. 

QUESTÃO 50
Faz parte da anatomia cardíaca

(A) as glândulas palatinas. 
(B) o túbulo coletor. 
(C) o cálice menor. 
(D) a ulna.
(E) as fibras de Purkinge.
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