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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto
A mentirosa liberdade

 Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e 
mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, 
para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na 
alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam 
os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem 
enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo 
de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não 
participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não 
ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no 
celular. Medo de não ser livres. 
 Na verdade, estamos presos numa rede de falsas 
liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas 
vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que 
constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em 
liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda 
como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não 
conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a 
pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e 
a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, 
de tanta tensão, nos escapa. [...]
 Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo 
cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? 
Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda 
não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: 
Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E 
não tem aquele carro? Nunca esteve naquele resort?
 Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo 
mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem 
se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões 
próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que 
nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, 
como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. 
Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas 
leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem 
ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível 
estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem 
um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas 
obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e 
mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. 
Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de 
fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com 
todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não 
temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm 
a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar 
a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria 
mesmo de ter feito. 

(LUFT, Lya. Veja, 25/03/09, adaptado) 

1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se 
compreender que o título faz menção a uma ideia de 
liberdade que: 
a)  está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.  
b)  impede as escolhas devido à violência social. 
c)  limita os cidadãos em função dos deveres legais. 
d)  é motivada por valores morais e individuais. 
e)  está condicionada por padrões culturais. 

2) Em “Medicados como somos (a pressão, a gordura, 
a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, 
a solidão e o medo tratados a remédio)” (2º§), pode-
se inferir o posicionamento da autora que, nesse 
fragmento, representa a medicação como uma prática: 
a)  ineficiente 
b)  preventiva
c)  exagerada
d)  acertada
e)  restritiva 

3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro 
período do texto, ilustra a expressividade da linguagem 
por meio da seguinte figura de estilo: 
a)  metáfora 
b)  eufemismo 
c)  comparação 
d)  hipérbole 
e)  personificação 

4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases 
interrogativas que revelam: 
a)  os questionamentos da autora do texto. 
b)  as cobranças colocadas pela sociedade.
c)  as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar. 
d)  as perguntas destinadas aos leitores do texto. 
e)  as exigências que as pessoas fazem a si mesmas. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
5 e 6 seguintes. 

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo 
mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se 

atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.”(4º§)

5) Considerando o contexto em que o fragmento acima 
se encontra, percebe-se que os termos em destaque 
cumprem papel coesivo à medida que: 
a)  antecipam uma informação que será desenvolvida 

posteriormente. 
b)  sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das 

ideias do texto. 
c)  caracterizam uma informação abrangente de modo 

vago e impreciso. 
d)  resgatam uma ideia que já fora apresentada 

anteriormente no texto. 
e)  fazem uma referência temporal indicando tratar-se de 

fatos presentes.

6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo 
advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal 
“possa”, cuja correta classificação da flexão é: 
a)  Presente do Subjuntivo 
b)  Futuro do Presente do Indicativo 
c)  Presente do Indicativo
d)  Pretérito Imperfeito do Subjuntivo 
e)  Futuro do Subjuntivo 

7) Em “Nunca se falou tanto em liberdade” (2º§), ao 
observar a posição do pronome oblíquo em destaque, 
percebe-se que ela, em função da norma padrão, 
a)  poderia ser alterada para mesóclise. 
b)  relaciona-se com o vocábulo “tanto”. 
c)  obedece à flexão do verbo. 
d)  deveria ser alterada para ênclise. 
e)  se deve ao advérbio “nunca”.

8) No trecho “É possível estar contente e ter projetos 
bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito 
e grande fortuna.” (4º§),  a análise sintática dos termos 
que o estruturam permite concluir que o vocábulo em 
destaque exerce a mesma função sintática que: 
a)  “contente” 
b)  “projetos” 
c)  “iate” 
d)  “perfeito” 
e)  “grande” 
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9) As conjunções contribuem para a progressão das 
ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse 
sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social 
nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” 
(4º§), a conjunção em destaque classifica-se como: 
a)  conclusiva 
b)  aditiva
c)  explicativa
d)  adversativa
e)  alternativa

10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma  série 
de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão 
regidos por esse substantivo, EXCETO: 
a)  “de não estar bem enquadrados,”
b)  “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
c)  “de não ter feito a viagem certa”
d)  “de um clube mais chique,” 
e)  “de não ser livres.” 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) João comprou um produto e pagou R$ 216,00 já incluso 
20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas  

 condições 
3
2

 do valor real do produto equivale a:

a) R$ 115,20
b) R$ 120,00
c) R$ 60,00
d) R$ 144,00
e) R$ 172,80

12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as 
modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o 
resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem 
musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e 
musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem 
as três modalidades. Se todos os frequentadores 
fazem pelo menos uma modalidade, então o total de 
freqüentadores que fazem musculação e ginástica, é:
a) 45
b) 30
c) 20
d) 28
e) 38

13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente 
a frase:
a) A ave não voa ou o sapo pula.
b) O sapo não pula ou a ave voa.
c) Se o sapo pula, então a ave não voa.
d) O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
e) A ave não voa e o sapo não pula.

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e 
o valor lógico de uma proposição q é falso, então é 
correto afirmar que o valor lógico de:
a) p conjunção q é verdade.
b) p disjunção q é falso.
c) p condicional q é falso.
d) p bicondicional q é verdade.
e) q condicional p é falso.

15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então 
Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado 
no concurso, então Ana não é dentista”, é:
a) Se João estudou, então Ana é dentista.
b) Se João não estudou, então Ana não é dentista.
c) Se João não estudou, então Ana é dentista.
d) Se João estudou, então Ana não é dentista.
e) Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no 

concurso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considere as disposições do regimento interno da 
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) 
e assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 

gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e 
de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde pública, observada, nos termos da Constituição 
Federal, a autonomia universitária.

b) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo da 
saúde pública, observada, nos termos da Constituição 
Federal, a autonomia universitária.

c) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem 
como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo 
da administração pública, observada, nos termos da 
Constituição Federal, a autonomia universitária.

d) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial 
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
bem como a prestação, às instituições públicas federais 
de ensino ou instituições congêneres, de serviços de 
apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-
aprendizagem e à formação de pessoas no campo 
da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia 
universitária.

e) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços 
gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de 
apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como 
a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou 
instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, 
à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à 
formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo 
inaplicável a autonomia universitária.

17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da 
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) 
segundo seu regimento interno.
a) Criar, juntamente com as universidades, condições de 

apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas 
ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim 
como em unidades descentralizadas da Ebserh.

b) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas 
ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, 
assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

c) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de 
conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas 
ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim 
como em unidades descentralizadas da Ebserh.

d) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas 
clínicas, nos hospitais universitários federais, assim 
como em unidades descentralizadas da Ebserh.

e) Criar, juntamente com as universidades, condições de 
apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção 
de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas 
ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, 
assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
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18) Considere as disposições do regimento interno da 
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) 
e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de 
Administração.
a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 

a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que 
for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por 
solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e 
somente deliberará com a presença da maioria absoluta 
de seus membros.

b) O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, a cada quinzena e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus 
membros e somente deliberará com a presença da 
maioria absoluta de seus membros.

c) O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de 
seus membros e somente deliberará com a presença 
de qualquer número de seus membros.

d) O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus 
membros e somente deliberará com a presença de 
qualquer número de seus membros.

e) O Conselho de Administração reunir-se-á, 
ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, 
sempre que for convocado pelo Presidente, a seu 
critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de 
seus membros e somente deliberará com a presença 
da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da 
EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) 
e assinale a alternativa correta.
a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 

de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por 
meio da celebração de contrato específico para esse 
fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.

b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por 
meio da celebração de contrato específico para esse 
fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.

c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de criação de lei específica para esse fim, nos 
termos da Lei de Licitações.

d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de criação de lei específica para esse fim, nos 
termos da Lei de Registros Públicos.

e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio 
de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á 
por meio de acordos informais, nos termos da Lei de 
Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 
15/12/2011, que trata da EBSERH (Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta 
sobre a integralização do capital social.
a) A integralização do capital social será realizada 

com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União e dos Estados, bem como pela 
incorporação de qualquer espécie de bens e direitos 
suscetíveis de avaliação em dinheiro.

b) A integralização do capital social será realizada 
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, 
bem como pela incorporação de qualquer espécie de 
bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

c) A integralização do capital social será realizada 
com recursos oriundos de dotações consignadas 
no orçamento da União e dos Estados, vedada a 
incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, 
ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

d) A integralização do capital social será realizada 
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, 
vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e 
direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

e) A integralização do capital social será realizada 
com recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, bem como pela incorporação 
de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de 
avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema 
Único de Saúde-SUS, assim como o papel das 
Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças 
abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F 
(falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a 
sequência correta, de cima para baixo:
(  ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as 

diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde 
(SUS).

(  ) a 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal 
demanda a descentralização da saúde, que seria obtida 
com a municipalização dos serviços.

(  ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase 
que de imediato, na implantação do Sistema Unificado 
e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação 
do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período 
que antecedeu à Constituição da República Federativa 
de 1988.

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

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que 
objetiva e permite obter informações sobre cadastros 
de famílias, condições de moradia e saneamento, 
situação de saúde, produção e composição das equipes 
de saúde é o:
a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde).
c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do 

SUS).
d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de 

Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde).
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23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser 
ocupadas por entidades e movimentos representativos 
de usuários, correspondem em relação ao total de 
conselheiros a percentual de: 
a) 25%.
b) 33,3%.
c) 50%.
d) 20%.
e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a 
alternativa incorreta. 
a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado 

nas Comissões Intergestores, os entes federativos 
poderão criar novas Portas de Entrada às ações e 
serviços de saúde, considerando as características da 
Região de Saúde.

b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de 
saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços 
de atenção primária, de urgência e emergência e de 
atenção psicossocial apenas.

c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais 
especializados, entre outros de maior complexidade 
e densidade tecnológica, serão referenciados pelas 
Portas de Entrada.

d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 
de saúde será ordenado pela atenção primária e deve 
ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual 
e coletivo e no critério cronológico, observadas as 
especificidades previstas para pessoas com proteção 
especial, conforme legislação vigente.

e) A população indígena contará com regramentos 
diferenciados de acesso, compatíveis com suas 
especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar 
investimentos em municípios de médio porte, com 
reduzida capacidade instalada para atendimento de 
pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-
se dizer que essa proposta: 
a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade 

na gestão do SUS.
c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para 

o estabelecimento de prioridades.
d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.  
e) Contraria o princípio da organização dos serviços 

públicos de modo a evitar duplicidade de meios para 
fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) De acordo com a RESOLUÇÃO COFEN nº 0501/2015, que 
regulamenta a competência da equipe de enfermagem 
no cuidado às feridas e dá outras providências, leia as 
frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. O Enfermeiro tem autonomia para abertura de Clínica de 

Prevenção e Cuidado de Feridas, desde que disponha 
de um profissional médico no quadro de pessoal.

II. É competência geral do Enfermeiro: realizar curativos, 
coordenar e supervisionar a equipe de enfermagem na 
prevenção e cuidado às feridas.

III. É competência específica do Enfermeiro: abertura de 
consultório de enfermagem para a prevenção e cuidado 
às feridas de forma autônoma e empreendedora, 
preferencialmente pelo enfermeiro especialista na área.

IV. O Enfermeiro pode elaborar prescrição de medicamentos/
coberturas utilizados na prevenção e cuidado às feridas, 
desde que seja validada, preferencialmente pelo médico 
especialista na área.

a) As frases I, II e IV estão corretas.
b) As frases II e III estão corretas.
c) As frases I e II estão corretas.
d) As frases II e IV estão corretas.
e) Apenas a frase I está correta. 

27) Segundo a RESOLUÇÃO COFEN nº 0501/2015, que 
regulamenta a competência da equipe de enfermagem 
no cuidado às feridas e dá outras providências, é 
correto afirmar que o Técnico de Enfermagem.
a) Realiza curativo nas feridas em estágio I e II.
b) Realiza curativo nas feridas em estágio I, II, III e IV.
c) Realiza o curativo nas feridas em estágio III e IV, quando 

delegado pelo Enfermeiro.
d) Realiza o curativo exclusivamente nas feridas em 

estágio I, quando delegado pelo Enfermeiro.
e) Não tem permissão para realizar curativo em qualquer 

estágio da ferida. 

28) O exercício da enfermagem é livre em todo o território 
nacional, observadas as disposições da Lei n.° 
7.498/1986, regulamentada pelo Decreto n.° 94.406/1987. 
Assinale a alternativa correta.
a) A enfermagem é exercida exclusivamente pelo 

Enfermeiro, pelo Técnico de Enfermagem e pelo Auxiliar 
de Enfermagem, respeitados os respectivos graus de 
habilitação.

b) É Enfermeiro  o titular de certificado de Enfermeiro 
Prático ou Prático de Enfermagem, expedido até 1964 
pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina 
e Farmácia, do Ministério da Saúde, ou por órgão 
congênere da Secretaria de Saúde nas Unidades da 
Federação.

c) O Enfermeiro exerce todas as atividades de 
enfermagem, cabendo-lhe privativamente prescrição de 
medicamentos estabelecidos em programas de saúde 
pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde.

d) A enfermagem e suas atividades auxiliares podem 
ser exercidas exclusivamente por pessoas legalmente 
habilitadas e inscritas no Conselho Regional de 
Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o 
exercício.

e) É permitido ao Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem 
realização de consulta de enfermagem em Unidades 
Ambulatoriais. 

29) De acordo com a Lei n.°7.498, de 25 de junho de 1986, 
que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem, e dá outras providências, é assegurado 
aos __________________, admitidos antes da vigência 
desta lei, o exercício das atividades elementares da 
enfermagem, sob supervisão do Enfermeiro. Assinale 
a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Auxiliares de Enfermagem.
b) Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem.
c) Agentes Comunitários de Saúde.
d) Cuidadores.
e) Atendentes de enfermagem.

30) O Técnico de Enfermagem estava prestando cuidados 
a uma paciente idosa, internada na Unidade de Clínica 
Médica. Durante o atendimento, a sonda vesical de 
demora (SVD) se desconectou da bolsa coletora estéril. 
Como o profissional de enfermagem tinha conhecimento 
que não poderia conectar novamente a SVD ao coletor 
estéril e a Enfermeira de plantão estava em horário 
de almoço, resolveu naquele momento inserir um 
novo cateter vesical na paciente. Posteriormente, a 
paciente apresentou dor e sangramento local, sendo 
constatado pelo médico que o cateter foi introduzido 
de maneira inadequada, causando danos a paciente. 
Considerando os aspectos éticos, a conduta do Técnico 
de Enfermagem caracteriza-se como:
a) Negligência.
b) Imprudência.
c) Imperícia.
d) Tentativa de Homicídio.
e) Indulgência.
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31) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, é considerado um dever do Profissional 
de Enfermagem:
a) Participar ou cooperar em prática destinada a interromper 

a gestação, incluindo os casos previstos em Lei.
b) Promover e/ou facilitar o aperfeiçoamento técnico, 

científico e cultural do pessoal sob sua orientação e 
supervisão.

c) Participar de movimentos reivindicatórios por melhores 
condições de assistência, de trabalho e remuneração.

d) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 
competência legal.

e) Respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir 
sobre sua pessoa, seu tratamento e seu bem-estar.

32) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem a finalidade 
de reorganizar a Atenção Básica no País, de acordo 
com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS), 
e é apresentada como estratégia de expansão, 
qualificação e consolidação da Atenção Básica por 
favorecer uma reorientação do processo de trabalho 
com maior potencial de aprofundar os princípios, 
diretrizes e fundamentos da atenção básica, de ampliar 
a resolutividade e impacto na situação de saúde 
das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade. Considerando os 
itens necessários à  ESF, conforme Portaria n o 2.488, 
de 21 de outubro de 2011, 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 número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) 

deve ser suficiente para cobrir 100% da população 
cadastrada, com um máximo de 750 pessoas por 
ACS e de 12 ACS por equipe de Saúde da Família, 
não ultrapassando o limite máximo recomendado de 
pessoas por equipe.

(  ) Cada equipe de saúde da família deve ser responsável 
por, no máximo, 4.500 pessoas.

(  ) Existência de equipe multiprofissional (equipe saúde da 
família) composta por, no mínimo, médico generalista 
ou especialista em saúde da família ou médico de 
família e comunidade, enfermeiro generalista ou 
especialista em saúde da família, auxiliar ou técnico 
de enfermagem e agentes comunitários de saúde, 
podendo acrescentar a esta composição, como parte 
da equipe multiprofissional, os profissionais de saúde 
bucal: cirurgião dentista generalista ou especialista em 
saúde da família, auxiliar e/ou técnico em Saúde Bucal.

(  ) Carga horária de 30 (trinta) horas semanais para todos 
os profissionais de saúde membros da equipe de saúde 
da família, à exceção dos profissionais médicos e 
enfermeiros que a carga horária deve ser de 40 horas.

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

33) Considerando as atribuições específicas dos 
Enfermeiros de Atenção Básica, leia as frases abaixo e 
a seguir assinale a alternativa correta.
I. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias 

cadastradas nas equipes exclusivamente na Unidade de 
Saúde, em todas as fases do desenvolvimento humano: 
infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.

II. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo e conforme protocolos ou outras 
normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, 
estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas 
as disposições legais da profissão.

III. Solicitar exames complementares, prescrever 
medicações e encaminhar, quando necessário, usuários 
a outros serviços.

IV. Indicar a necessidade de internação hospitalar 
ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo 
acompanhamento do usuário.

a) As frases I e II estão corretas.
b) As frases II e III estão corretas.
c) As frases I e IV estão corretas.
d) Apenas a frase IV está correta.
e) Apenas a frase II está correta.

34) No Brasil, existem 3 organizações que se destacam 
por disponibilizarem elementos capazes de monitorar a 
qualidade nos estabelecimentos de saúde: a Brasileira 
Organização Nacional de Acreditação (ONA), a norte-
americana Joint Commission on Accreditation of 
Health Organization (JCAHO) e a canadense Canadian 
Council on Health Services Accreditation (CCHSA). A 
Acreditação é um sistema de avaliação e certificação 
da qualidade de serviços de saúde:
a) Sendo de caráter não reservado, ou seja, as informações 

coletadas em cada organização de saúde, após 
finalização das avaliações, são divulgadas por meio da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

b) Sendo de caráter compulsório, em cumprimento à 
determinação do Ministério da Saúde.

c) Que tem um caráter eminentemente educativo, voltado 
para a melhoria contínua, sem finalidade de fiscalização 
ou controle oficial ou governamental.

d) Sendo de realização periódica, com validade do 
certificado de 1 (um) ano para cada nível.

e) Que tem caráter fiscalizatório e de controle, como 
procedimentos de licenciamento e ações típicas de 
Estado.

35) ________________é um documento que expressa 
o planejamento do trabalho periódico e tem como 
objetivo padronizar e minimizar a ocorrência de 
desvios na execução da atividade, garantindo que as 
ações sejam realizadas da mesma forma, independente 
do profissional executante. Esse documento descreve 
cada passo crítico e sequencial, que deverá ser 
executado pelo profissional. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna.
a) Procedimento Operacional Padrão (POP).
b) Regimento.
c) Manual de Enfermagem.
d) Regulamento.
e) Parecer Técnico-Científico.

36) Uma pessoa que se posiciona no topo da hierarquia, 
centralizando o poder de decisão, podendo desfrutar 
do prestígio, status e estabilidade social, resultantes da 
sua administração, é denominado Líder:
a) Participativo.
b) Liberal.
c) Democrático.
d) Autocrático.
e) Autêntico. 
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37) _____________ é utilizado (a) como um recurso para 
o sucesso da liderança exercida pelo enfermeiro, 
promovendo inter-relações com o cliente, a instituição, 
a equipe médica e o pessoal da enfermagem. Assinale 
a alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) A Comunicação.
b) A Experiência.
c) A Tecnologia.
d) O Conhecimento Técnico-Científico.
e) A Liberdade.

38) Durante o exame físico do paciente, existem sinais 
dermatológicos importantes de serem avaliados e 
identificados pelo Enfermeiro. Um deles é o sinal de 
Nikolski que:
a) Caracteriza-se pela formação de uma lesão ponfosa por 

meio de atrito de uma pápula ou mácula.
b) É o descolamento de escamas micáceas devido à 

raspagem da superfície de uma lesão eritematoescamosa 
com uma cureta.

c) Observa-se uma descamação fina e farinácea da lesão. 
Ocorre na ptiríase rubra pilar.

d) É a reprodução de lesões típicas de uma determinada 
doença no local que tenha ocorrido traumatismo. 
Encontrada na psoríase e vitiligo.

e) É encontrada em pele perilesional, onde a pressão 
do dedo ou mesmo um objeto rombo pode provocar 
um descolamento de parte ou de toda a epiderme. 
Manifesta-se na presença de pênfigo.

39) Considerando a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem e o Processo de Enfermagem, leia as 
frases abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem, 

como membros da equipe de enfermagem, participam 
da execução do Processo de Enfermagem, sempre sob 
a supervisão do Enfermeiro ou do Médico.

II. O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de 
forma compulsória, em todas as instituições prestadoras 
de serviços de internação hospitalar e ambulatoriais 
de saúde, sendo facultativo para domicílios, escolas e 
associações comunitárias.

III. É privativo do Enfermeiro a realização do diagnóstico 
de enfermagem bem como a prescrição das de 
enfermagem.

IV. A Sistematização da Assistência de Enfermagem 
organiza o trabalho profissional quanto ao método, 
pessoal e instrumentos, permitindo a operacionalização 
do Processo de Enfermagem.

a) As frases II, III e IV estão corretas.
b) Apenas a frase III está correta.
c) As frases II e III estão corretas.
d) As frases III e IV estão corretas.
e) As frases I e II estão corretas.

40) Considerando as diretrizes da Rede de Atenção às 
Urgências, leia as afirmativas abaixo e s seguir assinale 
a alternativa correta.
I. Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos 

demandados aos serviços de saúde em todos os pontos 
de atenção, contemplando a classificação de risco e 
intervenção adequada e necessária aos diferentes 
agravos.

II. Garantia da universalidade, equidade e integralidade no 
atendimento às urgências clínicas, cirúrgicas, gineco-
obstétricas, pediátricas e às relacionadas a causas 
externas (traumatismos, violências e acidentes), exceto 
as psiquiátricas.

III. Garantia de implantação de modelo de atenção de 
caráter medicocêntrico, compartilhado por trabalho em 
equipe, instituído por meio de práticas clinicas médicas.

IV. Atuação territorial, definição e organização das 
regiões de saúde e das redes de atenção a partir das 
necessidades de saúde destas populações, seus riscos 
e vulnerabilidades específicas.

a) As afirmativas I e IV estão corretas.
b) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) As afirmativas II e IV estão corretas.
d) As afirmativas II e III estão corretas.
e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

41) Assinale a alternativa correta. De acordo com a Portaria 
no 1.600, de 7 de julho de 2011, que  reformula a Política 
Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede 
de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde 
(SUS), fica organizada, no âmbito do SUS, a Rede de 
Atenção às Urgências. A Rede de Atenção às Urgências 
prioriza as linhas de cuidados: 
a) Cardiovascular, pediátrica e gineco-obstétrica.
b) Gineco-obstétrica, pediátrica e geriátrica.
c) Cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.
d) Psiquiátrica, pediátrica e traumatológica.
e) Pediátrica, cerebrovascular e psiquiátrica.

42) Considerando os tipos de regeneração e os processos 
usados para fechamento de feridas, correlacione as 
colunas abaixo, enumerando-as de cima para baixo, e a 
seguir assinale a alternativa correta.

1. Primeira Intenção

2. Segunda Intenção

3. Terceira Intenção

(  ) Deixar que a ferida se feche por  
si só.

(  ) Obtida por sutura, colocação de 
grampos ou uso de adesivos.

(  ) Deixar a ferida aberta até que seu 
fechamento seja adequado, ou seja, 
quando a ferida é considerada limpa 
e estável, ela é fechada com sutura 
ou grampos.

a) 2,1,3.
b) 1,2,3.
c) 3,2,1.
d) 2,3,1.
e) 1,3,2.
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43) Considerando uma ferida com fechamento por segunda 
intenção, durante a fase proliferativa, ocorrem tanto 
a reepitelização quanto a formação de granulação. 
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 reepitelização tem início em 24 horas, embora não 

possa ser observada nos primeiros três dias.
(  ) A formação do tecido de granulação começa de cinco a 

oito dias .
(  ) A granulação confere proteção e a reepitelização 

preenche defeito do tecido.
(  ) Diversos sinais para iniciação do crescimento do tecido 

novo são responsáveis pela fase de proliferativa como 
os fatores quimiotáticos e fatores de crescimento 
liberados pelo acúmulo de macrófagos e desgranulação 
de mastócitos no tecido lesionado.

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

44) O Enfermeiro da Comissão de Curativos foi chamado 
para realizar avaliação de uma ferida de um paciente 
do sexo masculino, 58 anos, internado na Unidade de 
Clínica Médica. A ferida caracteriza-se por presença de 
úlcera profunda, com comprometimento total da pele 
e necrose de tecido subcutâneo, entretanto a lesão 
não se estende até a fáscia muscular. De acordo com 
o comprometimento tecidual da ferida, o Enfermeiro 
classificou-a como.
a) Estágio I.
b) Estágio IV.
c) Estágio II.
d) Estágio III.
e) Celulite.

45) Feridas ulcerativas são:
 Assinale a alternativa correta.

a) Lesões ocorridas com tempo maior que 6 horas entre o 
trauma e o atendimento, sem sinal de infecção.

b) Lesões escavadas, circunscritas na pele (formadas 
por necrose, sequestração do tecido), resultantes 
de traumatismo ou doenças relacionadas com o 
impedimento do suprimento sanguíneo.

c) Lesões que não apresentam a fase de regeneração no 
tempo esperado, havendo um retardo na cicatrização.

d) Aquelas em que houve a proliferação de microrganismos, 
levando a um processo infeccioso, de início localizado, 
mas que pode sob determinadas condições, estender-
se aos tecidos vizinhos, formar novos focos a distância 
ou generalizar-se por todo o organismo.

e) Aquelas produzidas voluntariamente no ato cirúrgico, em 
local passível de assepsia ideal e condições apropriadas, 
não contendo microrganismos patogênicos.

46) Assinale a alternativa correta. Tecidos desvitalizados 
favorecem o crescimento de bactérias patológicas, 
assim, a remoção de tal tecido altera favoravelmente 
o ambiente de cicatrização de uma ferida. Em casos de 
úlceras estáveis no calcâneo com escaras ou crostas 
secas: 
a) Não precisam ser desbridadas se elas não apresentarem 

edema, eritema, flutuação ou drenagem. Devem ser 
avaliadas essas feridas diariamente para monitorizar 
a presença destes sinais de complicações que iriam 
requerer desbridamento.

b) Precisam ser desbridadas como primeira opção por 
método cirúrgico.

c) Precisam ser desbridadas imediatamente por método 
autolítico.

d) Precisam ser desbridadas imediatamente por método 
enzimático.

e) Precisam ser desbridadas como primeira conduta por 
método mecânico.

47) Um indivíduo adulto, sexo masculino, 54 anos, está 
internado na Unidade Cirúrgica e apresenta uma 
lesão em região sacral do tipo seca superficial, com 
características de formação de crosta. Um tipo de 
curativo que pode ser utilizado nesse caso é:
a) Alginato de cálcio.
b) Carvão Ativado.
c) Enchimento de hidrofibra com hidrocolóide ou espuma.
d) Desbridamento cirúrgico.
e) Hidrogel com película transparente.

48) Considerando a importância do registro das feridas 
para o acompanhamento da evolução da lesão, leias 
as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa 
correta.
I. A adoção de formulários de cuidados de feridas 

genéricos suplementados com formulário específico 
para a etiologia é uma estratégia vantajosa para 
o profissional e para a instituição, pois todas as 
informações necessárias serão registradas e os exames 
relevantes realizados.

II. A primeira consulta e as subsequentes dispensam o 
exame físico completo do paciente, pois o foco deve ser 
o prognóstico da lesão.

III. A fotografia é um registro útil para acompanhamento 
da ferida, sendo necessário um termo de autorização 
por parte do paciente ou responsável antes da sua 
obtenção.

IV. Os registros das feridas devem incluir data e horário da 
visita ou consulta, devendo ser realizadas as anotações 
imediatamente após o contato com paciente.

a) As frases I, II, III e IV estão corretas.
b) Apenas a frase IV está correta.
c) Apenas a frase I está correta.
d) As frases I, III e IV estão corretas.
e) As frases II e IV estão corretas.

49) Considerando as medidas de primeiros socorros, 
assinale a alternativa que apresenta o principal meio de 
controle de hemorragias:
a) O uso de agentes hemostáticos.
b) O uso de torniquete.
c) A aplicação de pressão firme e direta na lesão.
d) O uso de curativo hemostático.
e) O uso de curativo hidrocolóide.

50) Um paciente com problemas cardíacos foi admitido 
para realização de um desbridamento cirúrgico em 
ferida na perna esquerda na Unidade Hospitalar. 
Durante a internação, o ritmo cardíaco do paciente foi 
monitorado, conforme figura abaixo, que representa:

 Assinale a alternativa correta.
a) Taquicardia Ventricular.
b) Taquicardia Sinusal.
c) Extrassístole.
d) Bloqueio Atrioventricular.
e) Fibrilação Ventricular.
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