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questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).
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sentido.
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IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 
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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 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 

O Sudoeste e a Casuarina 
(Joel Silveira)

 Entre a fuga do vento Nordeste e o primeiro sopro frio do 
Sudoeste, há um instante vazio e ansioso: as cigarras calam, se 
eriçam as águas da lagoa e as casuarinas, que se balançavam 
indolentes, imobilizam-se na rigidez morta e reta dos ciprestes. 
Os urubus debandam das palmeiras, os pescadores recolhem 
as velas, e daqui da varanda vejo os lagartos procurarem 
medrosos os seus esconderijos. “É o sudoeste”, penso, e logo 
ele chega carpindo penas e desgraças que não são suas. 
 “Estou vindo do mar alto, trago histórias”, diz ele com a 
sua voz agourenta. Ao que responde, enfastiada, a Casuarina: 
“Detesto as tuas histórias”. 
 Também eu, porque sei o que significa pra mim o pranto 
desatado e frio. Logo esta varanda, que o Nordeste amornara 
para o meu sono, estará tomada por tudo o que o vento ruim 
traz consigo: a baba do oceano doente, a escuma amarela e 
pútrida, o calhau sangrento, o grito derradeiro dos náufragos, 
os olhos esbugalhados das crianças afogadas que não 
entenderam o último instante, o hálito pesado do marinheiro 
que morreu bêbado e blasfemo, o lamento do grumete  que o 
mastaréu partido matou e  atirou ao mar. 
 Assim são as histórias do Sudoeste. Ouvindo-as (e tenho 
de ouvi-las, como se elas viessem de dentro de mim, como se 
por dentro eu tivesse mil frinchas por entre as quais o Sudoeste 
passa e geme) ressuscito os meus mortos e minhas tristezas 
e a eles incorporo a amargura dos incertos e a angústia 
sobressaltada dos que têm medo – tão minhas agora. E vejo, 
destacada na escuridão como uma medusa no mar, a mão 
lívida do meu pai morto, imobilizada no gesto, talvez amigo, 
que não chegou a ser feito; e os pequenos dentes do meu 
irmão Francisco, que morreu sorrindo; e escuto, nos soluços do 
vento, aquele terrível convulso regougar de Maria que a morte 
levou num mar de sangue e vômito; e tremo e me apavoro, não 
por receio de não ter enterrado para sempre meus mortos, mas 
por medo de tê-los enterrado antes de ter pago tudo o que lhes 
devia. 

Vocabulário: 

Casuarina – espécie de árvores e arbustos 
Cipreste – planta usada para arranjos às quais se associa a 
ideia de tristeza
Carpindo – capinar 
Calhau – pedra de pequena dimensão 
Grumete – graduação mais inferior da Marinha 
Mastaréu – mastro pequeno 
Regougar – soltar a voz

1) O texto estabelece uma relação entre elementos da 
natureza e os sentimentos do narrador. Isso porque: 
a)  o narrador tem medo das histórias trazidas pelo vento 

Sudoeste. 
b)  a natureza sempre provoca, no narrador, lembranças 

tristes. 
c)  as tristezas trazidas pelo vento ressuscitam as perdas 

do narrador.
d)  o vento Sudoeste foi responsável por mortes na família 

do narrador.
e)  o vento do Nordeste leva consigo lembranças do vento 

do Sudoeste. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
2 e 3 seguintes.

“as cigarras calam, se eriçam as águas da lagoa e as 
casuarinas, que se balançavam indolentes, imobilizam-se na 

rigidez morta e reta dos ciprestes.”(1º§)

2) Ocorre, nessa passagem destacada, um predomínio de 
orações: 
a)  subordinadas adverbiais. 
b)  subordinadas adjetivas. 
c)  subordinadas substantivas. 
d)  reduzidas. 
e)  coordenadas. 

3) O termo em destaque é uma locução adjetiva que se 
relaciona, por dependência sintática, com o seguinte 
vocábulo: 
a)  “rigidez”.  
b)  “imobilizam”.
c)  “morta”. 
d)  “indolentes”.
e)  “reta”. 

4) Na passagem “diz ele com a sua voz agourenta.“ (2º§), 
o pronome destacado tem como referente: 
a)  narrador.
b)  mar. 
c)  leitor. 
d)  vento. 
e)  casuarina. 

5) O emprego dos artigos, no título do texto, cumpre papel 
expressivo à medida que representam um sentido de: 
a)  especificação. 
b)  equivalência. 
c)  suavização. 
d)  relativização. 
e)  generalização. 

6) O Sudoeste e a Casuarina ganham expressividade, ao 
longo do texto, sobretudo pelo emprego da seguinte 
figura de linguagem: 
a)  metáfora. 
b)  prosopopeia. 
c)  metonímia. 
d)  hipérbole. 
e)  ironia. 

7) Em “Ao que responde, enfastiada, a Casuarina” (2º§), o 
adjetivo em destaque exerce a função sintática de: 
a)  sujeito.
b)  objeto direto. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  predicativo. 
e)  adjunto adnominal. 

8) O vocábulo  “também”, que introduz o terceiro 
parágrafo, contribui para a progressão das ideias 
estabelecendo um sentido de: 
a)  retificação. 
b)  conclusão. 
c)  adição.
d)  oposição. 
e)  explicação. 

9) No primeiro parágrafo, o emprego recorrente do 
presente do indicativo sugere: 
a)  uma ação do momento da enunciação. 
b)  uma ideia que ainda ocorrerá. 
c)  uma ação que se limita ao passado.
d)  um caráter atemporal. 
e)  um sentido de possibilidade. 
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10) Ao final do texto, pode-se inferir que o medo a que 
o narrador faz referência poderia ser provocado, 
especificamente, pelo seguinte sentimento: 
a)  tristeza.
b)  saudade.
c)  confiança.
d)  dependência.
e)  remorso.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma lanchonete fez uma pesquisa com 42 clientes 
sobre a preferência entre dois lanches, sendo que cada  
cliente respondeu uma única vez. O resultado foi o  
seguinte: 23 clientes preferem hambúrguer, 6 clientes 
preferem tanto hambúrguer quanto bauru, e 9 clientes 
optaram por nenhum dos dois lanches. Desse modo, o 
total de clientes que preferem somente bauru é igual a:
a)  8
b)  9 
c)  10
d)  11
e)  12

12) O salário de Marcos é R$ 840,00 (oitocentos e quarenta  

 reais). Desse valor, ele gastou 
4
1

 
com vestimenta; 

5
2

  

 
do salário com aluguel e 

10
3

 
do salário com mercado.  

 Nessas condições, o valor que ainda lhe restou do 
salário foi:
a)  R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais)
b)  R$ 84,00 (oitenta e quatro reais)
c)  R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais)
d)  R$ 42,00 (quarenta e dois reais)
e)  R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)

13) Joana gastou 60% de 50% de 80% do valor que possuía. 
Portanto, a porcentagem que representa o que restou 
para Joana do valor que possuía é:
a)  76%
b)  24%
c)  32%
d)  68%
e)  82%

14) Uma proposição tem valor lógico falso e outra 
proposição tem valor lógico verdade. Nessas condições 
é correto afirmar que o valor lógico:
a)  da conjunção entre as duas proposições é verdade
b)  da disjunção entre as duas proposições é verdade
c)  do condicional entre as duas proposições é falso
d)  do bicondicional entre as duas proposições é verdade
e)  da negação da conjunção entre as duas proposições é 

falso

15) A negação da frase “O Sol é uma estrela e a Lua não 
é um planeta”, de acordo com a equivalência lógica, a 
frase é:
a)  O Sol não é uma estrela e a Lua é um planeta
b)  O Sol não é uma estrela ou a Lua não é um planeta
c)  O Sol é uma estrela ou a Lua é um planeta
d)  O Sol é uma estrela ou a Lua não é um planeta
e)  O Sol não é uma estrela ou a Lua é um planeta

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Em conformidade com o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011, avalie as alternativas abaixo e 
assinale a CORRETA no que diz respeito ao quórum 
determinado para os casos que em que o Conselho de 
Administração se reúne por solicitação. 
a)  Por solicitação da maioria qualificada de seus membros
b)  Por solicitação de um terço de seus membros
c)  Por solicitação de, pelo menos, dois terços de seus 

membros
d)  Por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros  
e)  Por solicitação da maioria simples de seus membros

17) Ao determinar a composição do Conselho de 
Administração da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH – o Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 também determina a remuneração 
dos membros desse conselho. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que apresenta o percentual correto.
a)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 

a honorários mensais, correspondentes a quinze por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

b)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a vinte por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

c)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a cinco por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

d)  Os membros do Conselho de Administração farão jus 
a honorários mensais, correspondentes a vinte e cinco 
por cento da remuneração média mensal dos Diretores 
da EBSERH

e)  Os membros do Conselho de Administração farão 
jus a honorários mensais, correspondentes a dez por 
cento da remuneração média mensal dos Diretores da 
EBSERH

18) Ao tratar do Órgão de Auditoria Interna da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
– o regimento interno especifica quais são suas 
competências. Leia as alternativas abaixo e assinale a 
INCORRETA.
a)  Definir estratégias para a execução de ações de 

controle nas entidades públicas e privadas, contratadas 
pela Sede e filiais

b)  Estabelecer metas, procedimentos e normas para 
auditoria e fiscalização da Sede e das filiais

c)  Examinar, em conjunto com os demais setores 
da EBSERH, instrumentos internos de controle 
administrativo de desempenho, de aplicação dos 
recursos públicos e da guarda dos bens públicos, 
conforme sua área de atuação

d)  Examinar e emitir pareceres quanto à prestação de 
contas anual e tomada de contas especial, nos termos 
da legislação em vigor

e)  Estabelecer estratégias com o objetivo de avaliar a 
legalidade e acompanhar os resultados da gestão 
orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos 
humanos da Sede e filiais
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19) Analise as afirmativas abaixo, que fazem referência à 
organização interna da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH –, e assinale a alternativa 
correta. 
I. A estrutura organizacional da EBSERH, compreendendo 

a Sede, as filiais e 14 unidades descentralizadas, será 
estabelecida no organograma funcional, aprovado 
pelo Conselho de Administração em conjunto com o 
Conselho Consultivo, assim como o Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários; o Plano de Benefícios; o Plano de 
Cargos em Comissão e de Funções Gratificadas.

II. Após aprovação pelo Conselho de Administração, os 
Planos serão submetidos à aprovação do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e à subsequente 
homologação do Ministério do Trabalho. 

III. Alterações na estrutura organizacional hierárquica 
e funcional, bem como as respectivas mudanças na 
distribuição de competências poderão, a qualquer 
tempo, serem submetidas à aprovação do Conselho de 
Administração.

IV. As definições estabelecidas pelo Conselho de 
Administração deverão contemplar as diretrizes, 
estabelecidas pelo Comitê Gestor do Programa Nacional 
de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais 
(Rehuf).

a)  Somente os itens I e II estão corretos
b)  Somente os itens I e IV estão corretos
c)  Somente os itens II e III estão corretos
d)  Somente os itens II e IV estão corretos
e)  Somente os itens III e IV estão corretos

20) Com relação as competências da Diretoria de 
Orçamento e Finanças da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares – EBSERH – assinale a alternativa 
INCORRETA.
a)  Apoiar e monitorar as filiais e unidades descentralizadas 

da EBSERH no planejamento, implementação e controle 
de seus respectivos orçamentos e desempenhos 
institucionais, de acordo com as características definidas 
no planejamento da Sede

b)  Planejar, gerenciar e controlar a execução orçamentária 
e financeira da Sede, filiais e unidades descentralizadas, 
com as medidas necessárias à manutenção do equilíbrio 
financeiro da Empresa

c)  Subsidiar a Presidência, o Conselho de Administração, 
o Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva, com as 
informações necessárias para as decisões relacionadas 
à execução e ao desempenho do orçamento da Sede, 
filiais e unidades descentralizadas

d)  Realizar a execução orçamentária e financeira no 
âmbito da Sede

e)  Planejar, estabelecer diretrizes de gerenciamento, 
acompanhar, avaliar e controlar as conformidades 
contábeis da Sede e filiais, e registrar o movimento 
contábil da Sede

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi marco importante na 
organização do Sistema Único de Saúde. Um de seus 
componentes foi o Pacto em Defesa do SUS. Sobre 
esse Pacto, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 

orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 
compromisso de cada uma delas em ações e serviços 
de saúde, de acordo com a Constituição Federal, é uma 
das ações previstas no Pacto em Defesa do SUS.

II. Despolitização da saúde e promoção da cidadania 
como estratégia de mobilização social, tendo a questão 
da saúde como um direito, estão entre as iniciativas do 
Pacto em Defesa do SUS.

III. Ampliação e fortalecimento das relações com os 
movimentos sociais, que lutam pelos direitos da saúde e 
cidadania, não é um ação prevista no Pacto em Defesa 
do SUS.

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

22) A lei 8080/90 expressa que a saúde tem como fatores 
determinantes e condicionantes os abaixo, exceto: 
a) Meio ambiente
b) Renda
c) Lazer
d) Acesso aos bens e serviços essenciais
e) Nível intelectual 

23) Considerando a lei 8080/90, no que tange às atribuições 
das esferas de gestão do SUS, a implementação da 
Estratégia da Saúde da Família é atribuição:
a) Da direção federal
b) Da direção estadual
c) Não prevista na lei 
d) Da direção municipal
e) Comum às esferas municipal, estadual e federal do 

SUS

24) De acordo com a Resolução 453/2012 do Conselho 
Nacional da Saúde, a participação de órgãos, 
entidades e movimentos sociais terá como 
critério a representatividade, a abrangência e a 
complementaridade do conjunto da sociedade, no 
âmbito de atuação do Conselho de Saúde. Entre 
as representações abaixo, assinale a que não é 
contemplada pela resolução:
a) Poder legislativo
b) Entidades de defesa do consumidor
c) Entidades patronais
d) Entidades ambientalistas
e) Associações de moradores

25) Segundo o decreto presidencial 7508/2011 a instância 
de pactuação consensual entre os entes federativos 
para definição das regras da gestão compartilhada do 
SUS é:
a) A Conferência de Saúde
b) A Comissão Intergestores
c) A Região de Saúde
d) O Conselho de Saúde
e) O Ministério ou as secretarias de saúde, conforme o 

caso



4 IBFC_85

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O Decreto de no 94.406, de 8 de junho de 1987, 
regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, 
que dispõe sobre o exercício da enfermagem. Sobre os 
Técnicos de Enfermagem, leia as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta.
I. É Técnico de Enfermagem o titular do diploma ou 

do certificado de técnico de Enfermagem, expedido 
de acordo com a legislação e registrado no órgão 
competente.

II. É Técnico de Enfermagem o titular do diploma a que se 
refere a Lei nº 2.822, de 14 de junho de 1956.

III. É Técnico de Enfermagem o titular do diploma ou 
do certificado legalmente conferido por escola ou 
curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo 
de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como 
diploma de técnico de Enfermagem.

IV. São Técnicos de Enfermagem o pessoal enquadrado 
como Auxiliar de Enfermagem, nos termos do Decreto-
lei nº 299, de 28 de fevereiro de 1967.

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

27) De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, 
no que rege as responsabilidades e deveres dos 
profissionais, analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).
(  ) Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha 

conhecimento em razão de sua atividade profissional, 
mesmo com ordem judicial, ou com o consentimento 
escrito da pessoa envolvida ou de seu representante 
legal.

(  ) Permanece o dever mesmo quando o fato seja de 
conhecimento público e em caso de falecimento da 
pessoa envolvida.

(  ) Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser 
revelado quando necessário à prestação da assistência.

(  ) O profissional de Enfermagem intimado como 
testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, 
se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o 
segredo.

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

28) Temos várias drogas utilizadas em Centro Cirúrgico. 
Assinale a alternativa que contemple um exemplo de 
analgésicos maiores, droga mais utilizada atualmente 
durante uma anestesia geral.
a) Protóxido de nitrogênio
b) Isoflurano
c) Sevoflurano
d) Sufentanil
e) Propofol

29) Sobre o saturômetro ou oxímetro de pulso, assinale a 
alternativa correta.
a) O saturômetro informa, em parte, sobre a função 

ventilatória, ou seja, a oxigenação e circulação periférica
b) O saturômetro informa sobre a eficácia real da ventilação 

(eliminação de CO2)
c) O saturômetro informa sobre a quantidade real de 

oxigênio transportado
d) Uma das causas de acionamento do alarme pode ser 

devido à vasodilatação periférica (calor)
e) O saturômetro é um elemento dispensável da 

monitorização básica durante a anestesia geral

30) A posição _______________ é utilizada essencialmente 
na cirurgia do rim, do quadril, na cirurgia torácica e na 
neurocirurgia da fossa posterior. Assinale a alternativa 
que completa corretamente a lacuna.
a) Trendelenburg
b) Ginecológica
c) Decúbito lateral
d) Decúbito dorsal
e) Decúbito ventral

31) Sobre os anestésicos locais, leia as afirmativas a seguir 
e assinale a alternativa correta.
I. Um anestésico local é uma substância que, colocada 

em contato com as fibras nervosas, tem a propriedade 
de interromper a transmissão do impulso nervoso.

II. Os ésteres, entre os quais o principal é a cocaína, são 
os anestésicos locais mais utilizados.

III. Os ésteres são muito raramente responsáveis por 
problemas alérgicos. 

IV. A lidocaína ou xilocaína é a mais conhecida de todos os 
anestésicos locais.

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

32) Analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta 
um exemplo de material crítico.
a) Aparelhos de cistoscopia
b) Válvulas de ambú com componentes metálicos
c) Termômetro
d) Comadres
e) Endoscópios do trato digestivo e respiratório

33) Sobre o teste de Bowie & Dick, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) Realizar o teste no último ciclo do dia da autoclave.
(  ) Quando a mudança na coloração da folha for uniforme 

em toda a sua extensão, demonstrando não haver ar 
residual, o teste será considerado positivo (+).

(  ) Deve-se colocar a folha teste no meio de uma pilha de 
campos de tecido com 25 a 28 cm de altura. Esta pilha 
pode ser embalada em tecido ou papel, podendo ser 
atada com fita adesiva.

(  ) Iniciar o ciclo, que poderá ser interrompido antes da 
fase de secagem e após o tempo determinado pela 
temperatura.

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

34) Sobre a monitorização dos processos de esterilização, 
assinale a alternativa que contemple um exemplo de 
meio biológico.
a) Observação de pressão, tempo e temperatura
b) Teste de Bowie & Dick em autoclaves pré-vácuo
c) Integradores químicos
d) Indicadores na parte externa das embalagens
e) Testes biológicos
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35) A técnica na coleta de urina depende do tipo de exame 
solicitado. Sobre este assunto, leia as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta.
I. Do tipo 1, sedimento quantitativo, não deve ser realizada 

a higiene prévia dos genitais externos e nem desprezar 
o primeiro jato da urina. Pode ser colhido a qualquer 
momento do dia.

II. Para o exame de cultura de urina, deve ser orientado 
a realização da higiene prévia dos genitais externos 
e desprezar o primeiro jato da urina, coletando o jato 
médio em recipiente esterilizado.

III. O teste de gravidez não requer cuidados específicos, 
deve-se coletar a amostra, identificar o frasco e 
encaminhar ao laboratório, com o pedido do exame.

IV. Glicosúria e cetonúria: quando realizada na unidade, 
verificar logo após a micção, imergir a fita reagente na 
urina e comparar com o padrão definido no rótulo do 
frasco, no tempo estipulado pelo fabricante.

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

36) A temperatura é aferida com o termômetro, que está 
disponível como termômetro digital, eletrônico, 
infravermelho ou descartável. Sobre as regiões em que 
mais frequentemente se afere a temperatura, assinale a 
alternativa correta.
a) A aferição retal é indicada em pacientes submetidos à 

intervenções cirúrgicas do reto e do períneo
b) Na aferição oral, o bulbo do termômetro deve estar 

posicionado entre a língua e o “céu” da boca,  com os 
lábios semiabertos

c) A via oral é indicada em crianças, idosos, doentes 
graves e inconscientes

d) Axilar é considerada a mais fidedigna, ou seja, oferece 
maior precisão

e) Em média, considera-se a temperatura oral como 
normal a 37oC, sendo a temperatura axilar 0,6oC mais 
baixa e a retal 0,6oC mais alta

37) Foi prescrito penicilina cristalina 2.300.000 UI, 
intravenoso (IV) de 4 em 4 horas. Apresentação: frasco-
ampola de penicilina cristalina contendo 5 milhões 
UI (em 5 ml). Serão aspirados ________ do conteúdo 
para cada administração. Assinale a alternativa que 
completa corretamente a lacuna.
a) 1,25ml
b) 4ml
c) 4,6ml
d) 1ml
e) 2,5ml

38) Sobre a fisiologia da cicatrização, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) Na cicatrização por terceira intenção não há perda 

tecidual.
(  ) Na cicatrização por primeira intenção, as bordas da 

ferida são aproximadas por sutura, fita adesiva ou 
outros mecanismos.

(  ) Na cicatrização por segunda intenção há perda tecidual.
(  ) Na cicatrização por segunda intenção não acontece 

aproximação de superfícies.
a) F,F,V,V
b) V,V,V,V
c) F,V,V,V
d) V,V,F,F
e) V,F,V,V

39) Assinale a alternativa que contemple uma das várias 
características do choque cardiogênico.
a) Melhora do bombeamento do sangue pelo coração
b) Diminuição da pressão venosa central (PVC)
c) Boa perfusão tecidual
d) Aumento da força de contração
e) Diminuição do débito cardíaco

40) O afogamento no Brasil responde pela segunda causa 
de morte nas idades entre 5 e 14 anos e a terceira 
causa de morte externa, independente da faixa etária. 
O atendimento de emergência é realizado baseado na 
classificação estabelecida para afogamento. Sobre 
este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. No afogamento grau 2, a vítima apresenta tosse 

com ausculta pulmonar normal e nesses casos não 
necessitam de suporte ventilatório.

II. No afogamento grau 4, a vítima apresenta ausculta com 
estertores pulmonar e 93,2% necessitam de 5 litros/
minuto de O2 por cânula nasal.

III. No afogamento grau 5, a vítima apresenta parada 
respiratória, sendo realizado manobras de suporte 
básico de vida pelos salva-vidas, com ventilação por 
máscara, ou respiração boca-a-boca quando este 
atendimento é feito por leigos.

IV. Na apresentação cadáver, a vítima ficou submersa mais 
que 1 hora, apresenta sinais de morte evidente.

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

41) Assinale a alternativa correta em relação à classificação 
das queimaduras.
a) Leve com lesões em até 20% da superfície corporal
b) Pequeno queimado quando há o comprometimento de 

até 10% da superfície corporal
c) Médio queimado com lesões em até 30 % da superfície 

corporal
d) Grande apresenta lesões em até 40% da superfície 

corporal
e) Grande queimado quando as lesões estão acima de 

40% da superfície corporal

42) Sobre a intoxicação alimentar causada pelo agente 
Estafilococo, assinale a alternativa correta.
a) Início entre 12 e 24 horas após a ingestão do alimento 

contaminado
b) São bactérias presentes no ar, na poeira e no chão, 

disseminadas pelas moscas
c) A doença que esse agente causa é a Gastroenterocolite 

Aguda (Geca)
d) A diarreia está sempre presente
e) É sempre mais leve em crianças e idosos

43) Assinale a alternativa que contemple um exemplo de 
aranha cujo veneno tem ação proteolítica.
a) Armadeira
b) Marrom
c) Viúva Negra
d) Caranguejeira
e) Tarântula



6 IBFC_85

44) A vacina papilomavírus humano (HPV) é indicada 
para jovens ___________ de __________ anos de 
idade, para a imunização ativa contra os tipos de HPV 
_____________, a fim de prevenir contra câncer de colo 
do útero, vulvar, vaginal e anal, lesões pré-cancerosas 
ou displásicas, verrugas genitais e infecções causadas 
pelo HPV. Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas.
a) De ambos os sexos; 9 a 11 anos; 11 e 18
b) De ambos os sexos; 10 a 12 anos; 12 e 18
c) Do sexo feminino; 9 a 14 anos; 6, 14 e 18
d) Do sexo feminino; 9 a 13 anos; 6, 11, 16 e 18
e) Do sexo feminino; 10 a 13 anos; 12, 14, 18, 20

45) Sobre a vacina da raiva humana, leia as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta.
I. A vacina é indicada somente para a profilaxia da raiva 

humana em situações de pré e pós-exposição.
II. Pré-exposição são considerados os indivíduos que, 

por força de suas atividades, estão permanentemente 
expostos ao risco da infecção pelo vírus, como médicos 
veterinários, biólogos, profissionais e auxiliares de 
laboratórios de virologia e anatomopatologia para a 
raiva, estudantes de veterinária, biologia e agrotecnia; 
entre outros.

III. Pós-exposição ao vírus rábico em indivíduos que 
sofreram mordedura, arranhadura e lambedura de 
mucosa provocadas por animais transmissores da 
doença.

IV. Não há contraindicação específica para vacina e soro 
em caso de profilaxia pós-exposição, considerando-
se a gravidade e a evolução fatal da doença, mesmo 
durante a gravidez, mulheres amamentando, doenças 
intercorrentes ou pessoas imunocomprometidas, 
incluindo doentes com HIV/aids.

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

46) A espécie A. Aegypti é a mais importante na transmissão 
da Dengue. Sobre a Dengue, assinale a alternativa 
correta.
a) A transmissão somente se faz pela picada dos mosquitos 

A. Aegypti, no ciclo homem – A. aegypti – homem
b) A suscetibilidade ao vírus da dengue é universal. A 

imunidade é permanente para um mesmo sorotipo 
(homóloga). Entretanto, a imunidade cruzada 
(heteróloga) existe temporariamente por 2 a 3 meses

c) O período de incubação varia de 6 a 14 dias, sendo em 
média de 8 a 12 dias

d) O período de transmissibilidade compreende apenas o 
ciclo extrínseco que ocorre no homem

e) O período de transmissibilidade compreende dois ciclos: 
um intrínseco, que ocorre no vetor, e outro extrínseco, 
que ocorre no homem

47) Sobre as manifestações clínicas da Varicela, 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 período prodrômico se inicia com febre baixa, cefaléia, 

anorexia e vômito, podendo durar de horas até três dias.
(  ) Na infância, os pródromos não costumam ocorrer, 

sendo o exantema o primeiro sinal da doença.
(  ) No período prodrômico as lesões comumente aparecem 

em surtos sucessivos de máculas que evoluem para 
pápulas, vesículas, pústulas e crostas.

(  ) Nos adultos imunocompetentes, a doença cursa de 
modo mais grave do que nas crianças, apesar de 
ser bem menos frequente (cerca de 3% dos casos). 
A febre é mais elevada e prolongada, o estado geral 
é mais comprometido, o exantema mais pronunciado 
e as complicações mais comuns podem levar a óbito, 
principalmente devido à pneumonia primária.

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

48) Não causar lesão ao paciente durante o cuidado é uma 
preocupação constante do profissional de saúde. Sobre 
este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta.
I. São chamados eventos adversos em saúde “as injúrias 

intencionais decorrentes da atenção à saúde relacionada 
à evolução natural da doença de base, que ocasionam 
lesões nos pacientes acometidos, prolongamento do 
tempo de internação e/ou morte.”

II. A avaliação de risco de queda, de flebite e de úlcera 
de pressão, sua prevenção e medidas corretivas para 
evitar que estes eventos ocorram repetidas vezes são 
indicadores de qualidade da assistência de enfermagem. 
Para todos estes eventos, a avaliação do risco do 
paciente a qualquer destes eventos é a principal forma 
de prevenção.

III. O potencial de risco para erros de medicação na urgência 
e emergência está associado à grande quantidade de 
medicamentos administrados por vias diversas, entre 
elas a endovenosa, exigindo que o profissional esteja 
atento ao cálculo preciso e ao preparo de drogas 
vasoativas.

 Estão corretas as afirmativas:
a) II e III, apenas
b) I, II e III
c) I e II, apenas
d) I e III, apenas
e) II apenas
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49) O Programa de Controle de Infecções Hospitalares 
(PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas 
deliberada e sistematicamente, com vistas à redução 
máxima possível da incidência e da gravidade das 
infecções hospitalares. 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.
(  ) Para a adequada execução do PCIH os hospitais 

deverão constituir Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade 
máxima da instituição e de execução das ações de 
controle de infecção hospitalar.

(  ) Os membros executores da CCIH representam o 
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e, portanto, 
são encarregados da execução das ações programadas 
de controle de infecção hospitalar.

(  ) Os membros executores serão, no mínimo, 4 (quatro) 
técnicos de nível superior da área de saúde para cada 
200 (duzentos) leitos ou fração deste número com carga 
horária diária, mínima, de 6 (seis) horas para o técnico 
de enfermagem e 4 (quatro) horas para médicos e 
enfermeiros.

(  ) Um dos membros executores deve ser, 
preferencialmente, um técnico de enfermagem.

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

50) Assinale a alternativa que contempla a cor representante 
do risco biológico, segundo a classificação dos 
principais riscos ocupacionais em grupo de acordo 
com sua natureza e a padronização das cores 
correspondentes.
a) Verde
b) Marrom
c) Vermelho
d) Amarelo
e) Azul
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