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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - HUAP - UFF

EDITAL 03/2016 - EBSERH/ HUAP-UFF - SUPERIOR

ENFERMEIRO
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

    Ensinamento
Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
  (Adélia Prado) 

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos. 
a)  “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
b)  “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
c)  “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
d)  “tacho” (v.8)/ “água” (v.8) 
e)  “dia” (v.5)/ “noite” (v.5) 

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a: 
a)  utilização do estudo como possibilidade de diferenciação 

social 
b)  valorização do trabalho através da dedicação do pai ao 

“fazer serão”  
c)  importância das atitudes de amor representadas pelo 

cuidado da mãe com o pai 
d)  irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade 

desenvolvida pelo pai 
e)  obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por 

parte dos filhos 

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles: 
a)  o do enunciador e o da mãe 
b)  o da mãe e o do pai 
c)  o do leitor e o da mãe 
d)  o do enunciador e o do leitor
e)  o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que: 
a)  antecipa uma ideia que será apresentada 
b)  faz referência a algo próximo ao leitor 
c)  sinaliza uma referência temporal 
d)  resume elementos de uma enumeração 
e)  retoma um termo citado anteriormente 
 

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:
a)  sujeito 
b)  objeto direto 
c)  complemento nominal 
d)  objeto indireto 
e)  adjunto adnominal 

Texto II 
 

Carnaval de trazer por casa

 Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com 
medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos 
e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 
éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser 
eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 
ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando 
as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas 
que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que 
se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que 
se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 
em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] 
Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na 
noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, 
eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte 
do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 
si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens 
vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 
vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e 
eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia. 
 O outro, o que via nas televisões, não era meu. 

(FREITAS, Eduarda. Revista Carta Capital. Disponível em: http://
www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-

casa/?autor=40. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como: 
a)  juventude e velhice 
b)  televisão e paixão 
c)  organização e desordem 
d)  realidade e fantasia 
e)  rapidez e eternidade 

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 
seguinte figura de estilo: 
a)  ironia  
b)  metáfora 
c)  metonímia 
d)  antítese 
e)  comparação 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes. 

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do 
Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos 

fazia parte do meu código genético.” (1º§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 
justificado por uma relação de regência cujo termo 
regente é: 
a)  eu 
b)  tinha
c)  certeza
d)  aquele 
e)  som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 
análise. Contudo, possuem classificações morfológicas 
distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são: 
a)  pronome relativo e conjunção integrante 
b)  conjunção consecutiva e pronome interrogativo 
c)  pronome relativo e conjunção explicativa 
d)  conjunção integrante e pronome relativo 
e)  conjunção explicativa e pronome relativo 
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade. 
a)  “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
b)  “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c)  “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
d)  “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e)  “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro  

 momento e imprimiu 
5
2  do restante num segundo  

 momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:
a)  225
b)  375
c)  469
d)  360
e)  380
  

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a)  117
b)  87
c)  141
d)  105
e)  112

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra 
da sequencia é:
a)  R
b)  O
c)  A
d)  V
e)  S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:
a)  Marcos não estudou e foi aprovado
b)  Marcos não estudou e não foi aprovado
c)  Marcos estudou ou não foi aprovado
d)  Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
e)  Marcos não estudou ou foi aprovado

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:
a)  os valores lógicos de ambas as proposições forem 

falsos
b)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

verdade
c)  se ambas as proposições tiverem valores lógicos 

verdadeiros
d)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

falso
e)  se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o 

valor lógico da segunda proposição for falso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/

RJ, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e 
poderá manter escritórios, mas não representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação

d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pelo 
Conselho de Administração

b) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 
o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário, não condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação 
complementar, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, 
condicionada a contratação à prévia aprovação em 
concurso público de provas, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas
b) Sedes
c) Filiais
d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.
a) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

b) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração de forma 
não interina

c) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma não interina por 
prazo determinado

d) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma interina ou não

e) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A Constituição Federal não aborda a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados.

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados, no caso dos estados, 
sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

III. São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral
c) Integralidade de assistência
d) Igualdade da assistência à saúde
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor 

sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas em âmbito nacional.

II. O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido 
por ações e serviços de saúde do SUS.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:
a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde 

será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da 
Saúde e constituído em lei

b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas de modo que haverá 25% de representação 
de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos 

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional 
com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, 
ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser 
representante dos usuários ou de trabalhadores

d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 
em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal

e) Atuar na formulação e no controle da execução da política 
de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e 
financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação 
aos setores público e privado é competência dos 
Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.
a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa 

com 60 anos ou mais
b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma 

das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do 
idoso

c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
independente do critério de risco, é uma das diretrizes 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 
saúde do idoso

e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que 
visem qualificar a dispensação e o acesso da população 
idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
diz respeito à saúde do idoso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O Decreto número 94.406/87 dispõe sobre o exercício 
da Enfermagem. Sobre este assunto, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
(  ) O exercício da atividade de Enfermagem, observadas 

as disposições da Lei nº 7.498, de 25 de junho 
de 1986, e respeitados os graus de habilitação, é 
privativo de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, 
Auxiliar de Enfermagem e Parteiro e só será permitido 
ao profissional inscrito no Conselho Regional de 
Enfermagem da respectiva região.

(  ) As instituições e serviços de saúde incluirão parcialmente 
a atividade de Enfermagem no seu planejamento.

(  ) A prescrição da assistência de Enfermagem é parte 
integrante do programa de Enfermagem, devendo ser 
aprovado pelo Conselho Regional de Medicina Nacional 
antes de colocado em prática.

a) V,F,F
b) V,V,V
c) F,V,V
d) F,V,F
e) V,V,F

27) Sobre o Código de Ética de Enfermagem, segundo a 
Resolução número 311 de 09/02/2007 do Conselho 
Federal de Enfermagem (COFEN), leia as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta.
I. Para graduar a penalidade e respectiva imposição 

consideram-se a maior ou menor gravidade da infração.
II. Para graduar a penalidade e respectiva imposição 

consideram-se as circunstâncias agravantes e 
atenuantes da infração.

III. São consideradas circunstâncias atenuantes quando o 
infrator realiza atos sob coação e/ou intimidação.

IV. São consideradas circunstâncias agravantes quando o 
infrator tem bons antecedentes criminais.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, III e IV, apenas
b) I e II, apenas
c) I, II e III, apenas
d) II, III e IV, apenas
e) II e III apenas

28) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a 
alternativa correta.
a) O SUS é o sucessor do Instituto Nacional de Assistência 

Médica da Previdência Social (INAMPS)
b) É uma nova formulação política e organizacional para 

o reordenamento dos serviços e ações de saúde 
estabelecida pela Constituição de 1988

c) O SUS é o sucessor do Sistema Unificado e 
Descentralizado de Saúde (SUDS)

d) O SUS não segue a mesma doutrina e os mesmos 
princípios organizativos em todo o território nacional, ou 
seja, existem diferenças dentre as regiões brasileiras

e) O SUS é um serviço ou uma instituição com finalidade 
distinta

29) Sobre os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), 
leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta.
I. No município, o único gestor é o secretário municipal de 

saúde.
II. No estado, o gestor é o secretário estadual de saúde.
III. No nível federal, o gestor é o Ministério da Saúde.
IV. No nível federal, cabe aos gestores programar, executar 

e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde. Isto significa que o governo federal deve ser 
o primeiro e o maior responsável pelas ações de saúde 
para a sua população.

 Estão corretas as afirmativas:
a) II, III e IV, apenas
b) I, II, III e IV
c) I, II e III, apenas
d) II e III, apenas
e) I e IV, apenas

30) Sobre imunidade especifica e inespecífica, assinale a 
alternativa correta.
a) O único componente da imunidade inespecífica é a pele 

e as mucosas
b) A imunidade inespecífica corresponde à proteção contra 

cada agente infeccioso ou antígeno
c) A imunidade inespecífica necessita de estímulos prévios
d) A imunidade inespecífica tem período de latência
e) A imunidade inespecífica é constituída de mecanismos 

de defesa bioquímicos e celulares que já estão presentes 
no organismo antes mesmo de se iniciar o processo 
infeccioso, respondendo, prontamente, a infecção

31) Sobre a limpeza da sala de vacinação, assinale a 
alternativa correta.
a) A limpeza concorrente é completa e inclui todas as 

superfícies horizontais e verticais, internas e externas 
da sala e dos equipamentos

b) A limpeza concorrente da sala de vacinação deve ser 
realizada pelo menos duas vezes por semana

c) O produto usado para a desinfecção da sala de 
vacinação é, de preferência, o hipoclorito a 1%

d) A limpeza terminal da sala de vacinação deve ser 
realizada a cada 2 meses, contemplando a limpeza 
de piso, teto, paredes, portas e janelas, mobiliário, 
luminárias, lâmpadas e filtros de condicionadores de ar

e) Antes de iniciar a limpeza da sala de vacinação, deve-
se varrer o chão, para retirada de sujeiras existentes

32) Assinale a alternativa que contemple um exemplo para 
adiamento da vacinação.
a) Usuário que necessita receber imunoglobulina, sangue 

ou hemoderivados
b) Ocorrência de evento adverso em dose anterior de uma 

vacina, a exemplo da reação local (dor, vermelhidão ou 
inflamação no lugar da injeção)

c) Doença neurológica estável ou pregressa com sequela 
presente

d) Antecedente familiar de convulsão ou morte súbita
e) Doença aguda benigna sem febre

33) Assinale a alternativa que contemple um exemplo de 
fator de risco que permite a realização do pré-natal pela 
equipe de atenção básica.
a) Cardiopatias
b) Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas
c) Pneumopatias graves
d) Alterações genéticas maternas
e) Tuberculose
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34) Sobre os fatores relacionados à gestação múltipla, leia 
as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.
I. Maior idade materna (entre os 15 e os 35 anos, há um 

aumento de mais de quatro vezes).
II. Raça Negra.
III. Nuliparidade.
IV. História Familiar pelo lado paterno.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II, III e IV
b) I e II, apenas
c) II apenas
d) II e III, apenas
e) I, III e IV, apenas

35) Sobre o rastreamento para criptorquidia, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
(  ) A migração espontânea dos testículos ocorre geralmente 

nos primeiros 12 meses de vida.
(  ) Se os testículos não forem palpáveis na primeira 

consulta ou forem retráteis, o rastreamento deve ser 
realizado nas visitas rotineiras de puericultura.

(  ) Se aos 15 meses não forem encontrados testículos 
palpáveis no saco escrotal, será necessário encaminhar 
a criança à cirurgia pediátrica.

a) V,F,V
b) V,V,V
c) F,F,V
d) F,V,F
e) V,V,F

36) Apesar das medidas individuais e populacionais 
adotadas no Brasil, mantém-se elevada a prevalência de 
anemia. Sobre os fatores que facilitam ou prejudicam a 
absorção do ferro, leia as afirmativas a seguir e assinale 
a alternativa correta.
I. O ácido ascórbico facilita a absorção do ferro.
II. Os ácidos orgânicos presentes na casca do feijão, nos 

cerais crus e nos farelos prejudicam a absorção do 
ferro.

III. O cálcio prejudica a absorção do ferro. 
IV. Os polifenóis facilitam a absorção do ferro.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas
b) I, III e IV, apenas
c) I apenas
d) I e IV, apenas
e) I e III, apenas

37) Segundo a classificação operacional de casos de 
Hanseníase, assinale a alternativa correta.
a) A baciloscopia positiva classifica o caso como 

multibacilar, independente do número de lesões
b) Hanseníase Paucibacilar (PB) são casos com mais de 

cinco lesões de pele
c) Hanseníase Multibacilar (MB) são casos com até cinco 

lesões de pele
d) A baciloscopia de pele (esfregaço dérmico) não 

pode ser utilizada como exame complementar para a 
classificação dos casos em Paucibacilar ou Multibacilar

e) O resultado negativo da baciloscopia exclui o diagnóstico 
de hanseníase

38) Sobre a Prova Tuberculínica, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) Pessoa reatora ao teste isoladamente é um indicativo 

tão somente da presença de infecção, não sendo 
suficiente para o diagnóstico da doença tuberculose.

(  ) A leitura da prova tuberculínica é realizada 72 a 96 horas 
após a aplicação, medindo-se com régua milimetrada o 
maior diâmetro transverso da área de endurecimento 
palpável.

(  ) Um resultado de 0 a 4 mm, é considerado não reator, ou 
seja, o indivíduo não foi infectado pelo M. tuberculosis 
ou apresenta hipersensibilidade reduzida.

(  ) Um resultado de 10 mm ou mais, é considerado reator 
forte, ou seja, indivíduo infectado pelo M. tuberculosis, 
que pode estar ou não doente, e indivíduos vacinados 
com BCG nos últimos dois anos.

a) V,V,F,F
b) F,V,V,V
c) F,V,F,V
d) V,V,V,V
e) F,F,V,V

39) Sobre a conservação da insulina, segundo a Sociedade 
Brasileira de Diabetes,  analise as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa correta.
I. Os fabricantes recomendam guardar a caneta 

recarregável em geladeira.
II. O frasco lacrado de insulina deve ser conservado sob 

refrigeração, entre 2ºC e 8ºC.
III. O frasco de insulina em uso poderá ser conservado em 

temperatura ambiente de no máximo 30ºC.
a) I, II e III são corretas
b) Apenas II é correta
c) Apenas II e III são corretas
d) I, II e III são incorretas
e) Apenas I é correta

40) Sobre a verificação da pressão arterial, analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo.
(  ) De acordo com a média de dois valores pressóricos 

obtidos, a pressão arterial (PA) deverá ser novamente 
verificada a cada dez anos, se PA menor que 120/80 
mmHg.

(  ) De acordo com a média de dois valores pressóricos 
obtidos, a pressão arterial (PA) deverá ser novamente 
verificada a cada dois anos, se PA entre 120 – 139/80 – 
89 mmHg nas pessoas sem outros fatores de risco para 
doença cardiovascular (DCV).

(  ) De acordo com a média de dois valores pressóricos 
obtidos, a pressão arterial (PA) deverá ser novamente 
verificada em mais dois momentos em um intervalo de 
1 – 2 semanas, se PA maior ou igual a 140/90 mmHg 
ou PA entre 120 – 139/80 – 89 mmHg na presença 
de outros fatores de risco para doença cardiovascular 
(DCV)

a) V,F,V
b) V,V,V
c) F,V,V
d) V,V,F
e) F,F,V
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41) Sobre a Sífilis, assinale a alternativa correta.
a) A Sífilis Adquirida não é uma doença de notificação 

compulsória
b) A Sífilis Congênita é uma doença de notificação 

compulsória com periodicidade de notificação semanal
c) A Sífilis em gestante é uma doença de notificação 

compulsória imediata (com periodicidade de notificação 
menor que 24 horas)

d) O tratamento da Sífilis primária é realizado com 
Penicilina G benzatina, 4.800.000UI, IM, 1 vez por  
semana, 2 semanas (dose total de 9.600.000UI)

e) O tratamento da Sífilis tardia (latente e terciária) é 
realizado com Penicilina G benzatina, 2.400.000UI, IM, 
dose única

42) A Resolução do Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN) número 358/2009, descreve que a fase 
da Sistematização da Assistência de Enfermagem 
(SAE) denominada _________________ é o processo 
deliberado, sistemático e contínuo de verificação 
de mudanças nas respostas da pessoa, família ou 
coletividade humana em um dado momento do 
processo saúde doença, para determinar se as 
ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o 
resultado esperado e de verificação da necessidade 
de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo 
de Enfermagem. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.
a) Histórico de Enfermagem
b) Prognóstico de Enfermagem
c) Avaliação de Enfermagem
d) Prescrição de Enfermagem
e) Evolução de Enfermagem

43) Assinale a alternativa que contemple o que ocorre na 
Fase de Adesão e Diagnóstico na operacionalização da 
Rede de Atenção às Urgências.
a) Instituição do Grupo Condutor Municipal em cada 

Município que compõe a Comissão Intergestores 
Regional (CIR), com apoio institucional da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES)

b) Elaboração da proposta de Plano de Ação Regional, 
com detalhamento técnico de cada componente da 
Rede, contemplando o desenho da Rede Atenção às 
Urgências, metas a serem cumpridas, cronograma de 
implantação, mecanismos de regulação, monitoramento 
e avaliação, o estabelecimento de responsabilidades e o 
aporte de recursos pela União, Estado, Distrito Federal 
e Municípios envolvidos

c) Elaboração dos Planos de Ação Municipais dos 
Municípios integrantes da Comissão Intergestores 
Regional (CIR), em consonância com o Plano de Ação 
Regional

d) Qualificação dos Componentes da Rede de Atenção 
às Urgências será definida na portaria específica 
de cada um dos Componentes, onde constarão as 
responsabilidades que deverão ser cumpridas e as 
ações que serão desenvolvidas

e) Apresentação da Rede de Atenção às Urgências 
nos Estados e no Distrito Federal e instituição de 
Grupo Condutor Estadual da Rede de Atenção às 
Urgências, formado pela Secretaria Estadual de Saúde 
(SES), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde 
(COSEMS) e apoio institucional do Ministério da Saúde

44) Sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente 
(PNSP), leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. O PNSP tem por objetivo geral contribuir para a 

qualificação do cuidado em saúde em todos os 
estabelecimentos de saúde do território nacional.

II. O Comitê de Implementação do Programa Nacional 
de Segurança do Paciente (CIPNSP) é composto por 
representantes apenas do Ministério da Saúde. 

III. O Ministério da Saúde instituirá incentivos financeiros 
para a execução de ações e atividades no âmbito do 
PNSP, conforme normatização específica, mediante 
prévia pactuação na Comissão Intergestores Tripartite 
(CIT).

IV. Segurança do Paciente é a redução, a um mínimo 
aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao 
cuidado de saúde.

 Estão corretas as afirmativas:
a) I, II e III, apenas
b) I, II, III e IV
c) I apenas
d) I, III e IV, apenas
e) I e IV, apenas

45) A sondagem vesical consiste na introdução de um 
cateter estéril através da uretra até a bexiga, com 
o objetivo de drenar a urina. Sobre as finalidades da 
sondagem vesical, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) Esvaziar a bexiga dos pacientes com poliúria.
(  ) Controlar volume urinário.
(  ) Preparar para as cirurgias, principalmente as 

abdominais.
(  ) Promover drenagem urinária dos pacientes com 

incontinência urinária.
a) F,V,V,V
b) V,V,V,V
c) F,V,F,V
d) V,F,V,F
e) V,V,F,F

46) Para um paciente internado em uma enfermaria de 
clínica médica,  consta na prescrição: 2 litros de KMnO4 a 1:40.000, a partir de comprimidos de KMnO4 de 50mg. 
Precisa-se de ________ de KMnO4, que corresponde 
a _____________ de 50mg para preparar 2 litros na 
concentração de 1:40.000. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna.
a) 0,30g ou 300mg; 6 comprimidos
b) 0,10g ou 100mg; 2 comprimidos
c) 0,20g ou 200mg; 4 comprimidos
d) 0,025g ou 25mg; ½ comprimido
e) 0,05g ou 50mg; 1 comprimido

47) A traqueostomia é um procedimento cirúrgico realizado 
em situação de emergência ou programado, que 
consiste em uma abertura na traqueia para colocação 
de uma cânula que ajuda na passagem do ar. Sobre 
os cuidados específicos de enfermagem no pós-
operatório, assinale a alternativa correta.
a) Nunca desinsuflar o balonete das cânulas descartáveis
b) Manter o ambiente limpo e seco, ou seja, não umidificar 

o local
c) Colocar o paciente em posição de trendelemburg 

reversa para facilitar a ventilação, minimizar a ocorrência 
de edema no local da cirurgia

d) Monitorar a frequência respiratória e a traqueostomia 
para detectar sangramentos que possam dificultar a 
respiração

e) A cânula metálica interna deve ser trocada ou limpa ao 
menos uma vez por semana
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48) O tratamento da catarata é unicamente cirúrgico e está 
indicado quando o paciente passa a ter limitações para 
realizar suas atividades habituais, comprometendo sua 
qualidade de vida. Sobre os cuidados específicos de 
enfermagem no pós-operatório, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) Utilizar os colírios prescritos pelo cirurgião após a 

retirada do curativo.
(  ) Evitar o contato direto com a água, realizando a higiene 

conforme recomendado pelo cirurgião.
(  ) Minimizar a exposição do olho operado a ambientes 

poluídos, poeiras e vapores.
(  ) Não há necessidade de reduzir as atividades físicas e 

tarefas domésticas.
a) V,V,V,F
b) V,F,V,F
c) F,V,F,V
d) V,V,V,V
e) V,F,V,V

49) Assinale a alternativa que contemple a caracterização 
de gastrosplastia, segundo a classificação de feridas e 
quanto ao conteúdo microbiano.
a) Contaminada
b) Potencialmente contaminada
c) Infectada
d) Limpa
e) Asséptica

50) A Portaria número 963, de 27 de maio de 2013, redefine 
a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Segundo a composição mínima das 
Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar 
(EMAD) do tipo 1, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequencia correta de cima 
para baixo.
(  ) Profissionais médicos, com somatório de carga horária 

semanal (CHS) de, no mínimo, 40 (quarenta) horas de 
trabalho.

(  ) Profissional enfermeiro, com CHS de, no mínimo, 30 
(trinta) horas de trabalho.

(  ) Profissional fisioterapeuta e/ou assistente social, com 
somatório de CHS de, no mínimo, 30 (trinta) horas de 
trabalho.

(  ) Auxiliares/técnicos de enfermagem, com somatório 
de CHS de, no mínimo, 120 (cento e vinte) horas de 
trabalho.

a) F,V,F,V
b) V,V,V,V
c) V,F,V,V
d) V,F,V,F
e) F,V,V,V
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