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CCAARRGGOO//ÁÁRREEAA::  TTEECCNNOOLLOOGGIISSTTAA  JJÚÚNNIIOORR  LL  ––  II  //  EENNFFEERRMMAAGGEEMM  ––  CCTTII  PPEEDDIIÁÁTTRRIICCOO  
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Solidariedade 
 

[...] Não tenho dúvida alguma em afirmar que Karl Marx foi uma personalidade excepcional, tanto por sua 
inteligência como por sua generosidade, pois dedicou a sua vida à luta por um mundo menos injusto. 

Graças a homens como ele, as relações de capital e trabalho – que, na época, eram simplesmente                
selvagens – mudaram, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje. Marx contribuiu para mudar a sociedade 
humana, muito embora o seu sonho da sociedade proletária se tenha frustrado. 

Nisso ele errou, e nós, que acreditávamos em suas ideias, erramos com ele. Isso não significa, porém, que o sonho 
da sociedade igualitária tenha que ser sepultado. Continua vivo e o que importa é encontrar outros meios de torná-lo 
realidade. Já alguns países têm avançado nessa direção. 

Mas, para que esse avanço prossiga é necessário reconhecer que o sonho marxista estava errado, ainda que     
bem-intencionado. Se insistirmos nos dogmas ditos revolucionários – como a luta de classes e a demonização da 
iniciativa privada –, não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista onde ele se implantou. 

Há que reconhecer que, se sem o trabalhador não se produz riqueza, sem o empreendedor também não. Entregar 
o destino da economia a meia dúzia de burocratas foi um dos equívocos que levaram ao fracasso os regimes comunistas 
onde ele se implantou. 

Tampouco pode-se negar que o regime capitalista se move essencialmente pela exploração do trabalho e pela 
acumulação do lucro. A ambição desvairada pelo lucro é o mal do capitalismo que deve ser extirpado. E, creio eu, isso 
talvez possa ser feito sem violência, uma vez que, de fato, ninguém necessita de acumular fortunas fantásticas para ser 
feliz. 

A sociedade também não necessita ser irretorquivelmente igualitária, mesmo porque as pessoas não são iguais. 
Um perna de pau não deve ganhar o mesmo que o Neymar, nem o Bill Gates o mesmo que ganha um chofer de táxi. 

E, por falar nisso, para que alguém necessita ter a sua disposição milhões e milhões de dólares? Para jantar à   
tripa-forra? Se ele investir esse dinheiro numa empresa, criando bem e dando emprego às pessoas, tudo bem. Mas 
ninguém necessita ter dez automóveis de luxo, vinte casas de campo nem dezenas de amantes. 

Tais fortunas devem ser divididas com outras classes sociais, investidas na formação cultural e profissional das 
pessoas menos favorecidas, usadas para subvencionar hospitais e instituições para atender pessoas idosas e carentes. 

Sucede que só avançaremos nessa direção se pusermos de lado os preconceitos esquerdistas e direitistas, que 
fomentam o ódio entre as pessoas. 

Sabem por que Bill Gates deixou a presidência de sua empresa capitalista para dirigir a entidade beneficente que 
criou? Porque isso o faz mais feliz, dá sentido à sua vida. 

(Ferreira Gullar. Folha de S. Paulo, 04 de dezembro de 2016. Adaptado.*Último texto do poeta Ferreira Gullar publicado no dia de sua morte.)  

 

01 
Considerando a estrutura textual apresentada e o desenvolvimento das ideias ao longo do texto, assinale a afirmativa 
correta.  
A) A ideia de sociedade igualitária é apresentada a princípio e contestada mediante argumentação consistente. 
B) Em “dogmas ditos revolucionários” ocorre a caracterização de um conceito a partir de um ponto de vista que compõe 

a construção da argumentação textual.  
C) A exposição de informações históricas, políticas e econômicas permite constatar a finalidade textual principal de 

informar e esclarecer acerca do assunto abordado.  
D) Como ponto central da argumentação textual apresentada está a constatação de que os ideais marxistas obtiveram 

conquistas positivas advindas da luta por um mundo melhor. 

 
02 
Em “[...] mesmo porque as pessoas não são iguais.” (7º§) pode-se afirmar que a partir do emprego da expressão 
“mesmo porque” 
A) há uma função anafórica, reiterando o antecedente exposto.  
B) há uma associação de fatos que se relacionam como causa e efeito. 
C) pode-se constatar o uso ultraformal da língua, apenas encontrado na modalidade escrita.  
D) ocorre a introdução de um argumento para um ponto de vista expresso na oração anterior. 
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03 
Em “Se insistirmos nos dogmas ditos revolucionários – como a luta de classes e a demonização da iniciativa privada –, 
não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista onde ele se implantou.” (4º§), a vírgula logo após o 
segundo travessão  
A) tem seu emprego justificado já que separa oração adverbial anteposta à principal, conferindo correção gramatical ao 

trecho.  
B) é facultativa, seu emprego advém da necessidade de ser atribuída uma maior ênfase à oração imediatamente 

posposta.  
C) é obrigatória e separa objetos pleonásticos conferindo à argumentação a ênfase necessária à compreensão do 

discurso apresentado.  
D) poderia ser omitida preservando-se a correção gramatical do texto já que seu emprego tem por objetivo apenas 

conferir ênfase à informação limitada pelos travessões. 

 
04 
A relação de sinonímia entre vocábulos distintos diz respeito a determinados aspectos semânticos contextuais. 
Considerando-se a preservação do sentido original do texto, os vocábulos destacados a seguir seriam substituídos 
adequadamente pelas respectivas sugestões, com EXCEÇÃO de:  
A) “[...] que fomentam o ódio entre as pessoas.” (10º§) / incitam 
B) “[...] sonho da sociedade proletária se tenha frustrado.” (2º§) / malogrado 
C) “A ambição desvairada pelo lucro é o mal do capitalismo [...]” (6º§) / frenética 
D) “[...] não sairemos do impasse que inviabilizou o regime comunista [...]” / (4º§) desaveio 

 
05 
De acordo com o texto, a excepcionalidade atribuída à personalidade de Karl Max advém de um conjunto de 
argumentos que incluem: 
A) Aspectos cognitivos e altruístas próprios e empregados em favor de ideais e consequentes resultados práticos.  
B) A confirmação e aceitação de erros relacionados às primeiras ideias em detrimento de um posicionamento 

irrepreensível.  
C) A idealização e posterior concretização de uma sociedade igualitária em meio a um sistema aparentemente 

controverso existente na atualidade.  
D) O necessário afastamento de ideais de ordem pessoal tendo em vista o cumprimento de ações que tinham por 

finalidade instituir uma parceria entre iniciativa privada e os demais segmentos da sociedade.  

 
06 
Considerando a ocorrência de uma relação semântica entre agente, paciente e instrumento da ação verbal, temos a 
construção do predicado relacionada com distinções de voz. Deste modo, assinale, a seguir o trecho selecionado cuja 
reescrita na voz passiva é possível: 
A) “Nisso ele errou, [...]” (3º§) 
B) “Já alguns países têm avançado nessa direção.” (3º§) 
C) “[...] se sem o trabalhador não se produz riqueza [...] (5º§)  
D) “[...] Karl Marx foi uma personalidade excepcional, [...]” (1º§) 

 
07 
Tendo em vista os aspectos linguísticos, assinale a afirmativa correta referente ao trecho selecionado. 
A) “A ambição desvairada pelo lucro [...]” (6º§) é um exemplo de ocorrência da voz passiva identificada pelo emprego 

da contração “pelo”. 
B) As formas destacadas em “mudaram, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje.” (2º§) estão corretas 

gramaticalmente de acordo com a concordância estabelecida com o mesmo vocábulo. 
C) Em “Entregar o destino da economia a meia dúzia de burocratas foi um dos equívocos que levaram ao fracasso os 

regimes comunistas onde ele se implantou.” (5º§), “economia” e “levaram” operam sua regência através da mesma 
preposição. 

D) O emprego de “tampouco” em “Tampouco pode-se negar que o regime capitalista se move essencialmente pela 
exploração do trabalho e pela acumulação do lucro.” (6º§) tem por objetivo conferir ênfase à ideia posterior e 
contribuir para a coesão textual, sua omissão manteria o aspecto semântico original.  
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08 
Dentre os elementos que contribuem para a organização textual estão as formas remissivas, sendo fundamentais 
para a construção textual. Dentre as expressões destacadas a seguir, NÃO se trata de uma expressão referencial 
anafórica no trecho do texto em que foi empregada:  
A) “[...] o regime comunista onde ele se implantou.” (4º§) 
B) “[...] isso talvez possa ser feito sem violência, [...]” (6º§) 
C) “[...] o seu sonho da sociedade proletária se tenha frustrado.” (2º§) 
D) “[...] que importa é encontrar outros meios de torná-lo realidade.” (3º§) 

 
09 
Dentre os elementos que conduzem à progressão textual está a referenciação constituindo a atividade discursiva. 
Tendo em vista a retomada como estratégia de referenciação pode-se afirmar acerca dos termos destacados no 
trecho: “Graças a homens como ele, as relações de capital e trabalho – que, na época, eram simplesmente             
selvagens – mudaram, alcançando as conquistas que as caracterizam hoje.” (2º§), que: 
A) o pronome “ele” introduz no texto um objeto do discurso. 
B) “as relações de capital e trabalho” passa a ocupar, no trecho em análise, o foco do discurso.  
C) em “que as caracterizam”, o termo destacado retoma um objeto discursivo “conquistas”, presente no texto. 
D) em função de retomar um termo já mencionado, o “as” de “as caracterizam” poderá ser omitido sem que haja 

prejuízo linguístico ou alteração semântica.  

 
10 
Tendo em vista a adequação da linguagem à situação discursiva, o emprego da expressão “perna de pau” em “Um 
perna de pau não deve ganhar o mesmo que o Neymar, nem o Bill Gates o mesmo que ganha um chofer de táxi.” 
(7º§), em relação ao texto, indica 
A) um afastamento do discurso apresentado quanto ao tipo textual predominante. 
B) nível de formalidade linguística distinto, mas adequado à situação de produção e intencionalidade textual.  
C) a utilização de uma linguagem com um maior nível de afetividade, recurso argumentativo empregado para esclarecer 

a tese apresentada.  
D) uma relação de proximidade entre os interlocutores com a finalidade de haver uma igual aproximação quanto ao 

ponto de vista defendido.  
 

SAÚDE PÚBLICA – LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

11 
Na década de 1970, o Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) foi dividido em um sistema organizado para os 
benefícios sociais e outro para a assistência médica previdenciária que se denominava: 
A) SUS.    B) IAPs.    C) CAPs.   D) INAMPS. 

 
12 
O SUS foi criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 (Leis 
Orgânicas da Saúde), com a finalidade de: 
I. Alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população. 
II. Tornar obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. 
III. Ampliar a atenção à rede privada de saúde no Brasil. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III.   B) II, apenas.   C) I e II, apenas.   D) II e III, apenas. 

 
13 
São áreas de atuação do SUS, segundo a Lei nº 8.080/90, as aplicações e os serviços referentes: 
I. À assistência terapêutica integral. 
II. À participação na área de saneamento básico. 
III. A concessões de bolsas e outras assistências sociais. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) I e III, apenas. 
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14 
“Complementarmente à criação do Sistema Único de Saúde (SUS), surgiram as __________________, expedidas na 
década de 1990 e na 1ª década do século XXI, a fim de regular o processo de descentralização e municipalização das 
ações de saúde.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) diretrizes do SUS       C) políticas doutrinárias 
B) leis constitucionais      D) normas operacionais 

 
15 
Assegurar ações e serviços de saúde a todo e qualquer cidadão, sem privilégios, sem barreiras e independente de 
onde esse cidadão venha morar, é um princípio doutrinário do SUS denominado: 
A) Equidade.        C) Aplicabilidade.  
B) Integralidade.      D) Descentralização. 

 
16 
O setor privado pode participar do SUS de uma forma complementar (segundo o Artigo 199 da Constituição Federal), 
por meio de contratos e convênios de prestação de serviço ao Estado, quando: 
I. As unidades públicas de assistência à saúde não são suficientes para garantir o atendimento de toda a população. 
II. Houver apenas convênios municipais. 
III. Houver apenas convênios estaduais. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) I e II, apenas.   D) I e III, apenas. 

 
17 
As implicações em que cada pessoa é indivisível e integrante de uma comunidade, e que as ações de promoção e 
proteção não devem ser compartimentalizadas, abordam o princípio doutrinário do SUS denominado: 
A) Integralidade.       C) Descentralização. 
B) Universalidade.      D) Participação popular. 

 
18 
A Lei nº 8.142/90 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e as transferências intergovernamen-
tais de recursos financeiros na área da Saúde; assim, em cada esfera governamental, segundo essa lei, existem 
instâncias colegiadas denominadas: 
A) Serviços de vigilâncias em saúde.     C) Câmara técnica de serviços e usuários. 
B) Conferências e conselhos de saúde.    D) Serviços de controle sanitário e epidemiológico. 

 
19 
Para ser instituída, uma região de saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: 
I. Atenção primária. 
II. Atenção psicossocial. 
III. Atenção secundária. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s) 
A) I.    B) II.    C) I e II.    D) I e III. 

 
20 
“Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à 
saúde.” Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508 de 2011, essa descrição se refere a: 
A) RENAME.        C) Articulação interfederativa. 
B) RENASES.       D) Sistema municipal de atenção integrada. 

 
21 
“É um sistema de informação em saúde que reúne dados epidemiológicos referentes a nascimentos, sendo 
fundamental para a construção de indicadores, tais como os coeficientes de mortalidade infantil.” Trata-se de: 
A) SIM.         C) SINASC. 
B) SINAN.       D) Coeficiente de mortalidade geral. 
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22 
Sobre o uso dos sistemas de informações em saúde aplicados aos processos de gestão do SUS, assinale a afirmativa 
correta. 
A) Ser instrumento exclusivo a gestores municipais de saúde. 
B) Manter atualizado os dados referentes à morbimortalidade. 
C) Ampliar a rede de atuação dos serviços de cunho estaduais de saúde. 
D) Alimentar de forma exclusiva as fontes de informação do Ministério da Saúde. 

 
23 
Para aumentar a cobertura de sistemas de informações em saúde como o SIM é importante a integração com outros 
sistemas de integração de informações da atenção básica. Entre esses sistemas específicos à atenção básica tem-se: 
A) SIH. 
B) SIAB. 
C) Os serviços municipais conforme os tabuladores de mortalidade. 
D) Os serviços estaduais conforme os tabuladores de óbitos por causas específicas. 

 
24 
De acordo com definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), os determinantes sociais da saúde estão 
relacionados às condições em que uma pessoa vive, trabalha e usufrui do cotidiano; entretanto, também podem ser 
considerados os seguintes fatores: 
I. Econômicos. 
II. Culturais. 
III. Psicológicos. 
Estão corretas as alternativas 
A) I, II e III.   B) I e II, apenas.   C) I e III, apenas.  D) II e III, apenas. 

 
25 
Segundo a Constituição Federal, em seu Artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado mediante: 
I. Políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença. 
II. Acesso universal e igualitário. 
III. Serviços de promoção e proteção à saúde. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III.   B) I, apenas.   C) III, apenas.   D) I e III, apenas. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
A Portaria nº 1600 de 2011, que instituiu a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde (SUS), dispõe 
que “a organização da Rede de Urgência e Emergência (RUE) tem a finalidade de articular e integrar todos os 
equipamentos de saúde com o objetivo de ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em 
situação de urgência/emergência nos serviços de saúde, de forma ágil e oportuna”. Sabendo que a Rede de Urgência 
e Emergência é constituída por diversos componentes, assinale a afirmativa correta. 
A) A promoção, a prevenção e a vigilância à saúde têm como objetivo estimular e fomentar o desenvolvimento de ações 

de saúde e educação permanente voltadas, exclusivamente, para a vigilância e a prevenção das violências e acidentes 
e das lesões e mortes no trânsito.                                                                                                 

B) As Unidades Básicas de Saúde têm por objetivo o acionamento do serviço móvel de urgência ao receber um usuário 
necessitando de cuidados de urgência, visando a transferência rápida para outro serviço de maior complexidade para 
a estabilização do quadro de urgência apresentado.   

C) A sala de estabilização é um ambiente com condições de garantir a estabilização dos agravos críticos à saúde nos dias 
e horários úteis da semana, sendo que, nos demais dias e horários da semana, a responsabilidade pela estabilização 
dos pacientes críticos e/ou graves passa a ser do componente hospitalar. 

D) A Força Nacional do SUS é o componente que tem o objetivo de juntar esforços para garantir a integralidade na 
assistência em situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas e/ou em regiões 
de difícil acesso, considerando-se seus riscos e pautando-se pela equidade na atenção.  
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27 
Ferreira e Madeira (2004) afirmam que “o recém-nascido, principalmente o recém-nascido pré-termo, tem o sistema 
imunológico ineficiente, cujos mecanismos de defesa celulares e humorais não funcionam de modo eficaz, 
prejudicados por barreiras físicas incompetentes, como a pele gelatinosa. Ele se torna alvo fácil para os                
micro-organismos, que ocasionam, assim, infecções. Por isso, todo o cuidado com a pele e a higienização das mãos, a 
fim de diminuir o contato desse bebê com agentes bacterianos e fúngicos, é essencial para a sua sobrevivência”. 
Sabendo que uma das funções da pele é de proteção contra a invasão de micro-organismos, as células presentes na 
epiderme que desempenham função imune e ajudam no processamento inicial dos antígenos que penetram a 
epiderme são chamadas de: 
A) Fibroblastos.        C) Células de Schwann.                                                                    
B) Células de Merkel.      D) Células de Langerhans. 

 
28 
O surfactante é uma lipoproteína encontrada na parte distal das vias respiratórias e nos alvéolos dos pulmões 
normais. É INCORRETO afirmar que esta substância 
A) promove a estabilidade alveolar. 
B) aumenta a complacência pulmonar.   
C) aumenta a tensão superficial nos alvéolos. 
D) contribui para a manutenção da tensão nos pulmões. 

 
29 
A adaptação à vida extrauterina envolve algumas alterações no sistema circulatório do recém-nascido pelo fato de 
cessar a circulação placentária e a dos pulmões começarem a funcionar. A transição da circulação fetal para pós-natal 
envolve o fechamento funcional dos shunts fetais: ducto arterial, ducto venoso e forame oval. Normalmente, o 
forame oval se fecha quando a pressão 
A) do átrio direito excede à do átrio esquerdo. 
B) do átrio esquerdo excede à do átrio direito.                                                                                           
C) a artéria aorta excede à pressão da artéria pulmonar. 
D) a artéria pulmonar excede à pressão da artéria aorta. 

 
30 
A bronquiolite é uma infecção viral aguda que atinge principalmente os bronquíolos, nas vias aéreas inferiores. 
Fazem parte do grupo de risco para o desenvolvimento de agravamento do caso os ex-prematuros, os portadores de 
cardiopatias, displasia broncopulmonar e os imunocomprometidos. A maioria dos casos de bronquiolite é causada 
pelo agente infeccioso:  
A) Influenza.       C) Parainfluenza.                                                                                               
B) Mycoplasma.       D) Vírus sincicial respiratório. 

 
31 
De acordo com o Ministério da Saúde, a transmissão vertical é responsável por, aproximadamente, 100% dos casos 
de AIDS em crianças abaixo de cinco anos. O agente infeccioso que é causa da mais frequente infecção oportunista 
em crianças infectadas pelo HIV, causador de pneumonias, é o patógeno humano: 
A) Pneumocystis jirovecii.         C) Haemophilus influenzae.                                                                                            
B) Staphylococcus aureus.     D) Streptococcus pneumoniae. 

 
32 
O crescimento e a multiplicação de um micro-organismo em superfícies epiteliais do hospedeiro, sem expressão 
clínica ou imunológica, correspondem ao conceito de:  
A) Infecção.   B) Intoxicação.   C) Colonização.    D) Contaminação. 

 
33 
“Foi prescrito a um paciente 9,5 mcg de Cloridrato de Fentanila (Fentanil) EV.” Quantos ml desta droga devem ser 
administrados utilizando a seringa centesimal (de 1 ml), sabendo que a ampola de Fentanil tem 5 ml (50 mcg/ml)? 
A) 0,10 ml.           B) 0,15 ml.   C) 0,19 ml.   D) 0,21 ml. 
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34 
Os indicadores usados para a vigilância de Infecções do Trato Urinário Relacionadas à Assistência à Saúde (ITU-RAS) 
em crianças são a incidência acumulada, a densidade de incidência e a densidade de uso de cateter vesical. Para 
serem aplicados, alguns itens devem ser considerados. Os pacientes adultos submetidos a um cateterismo vesical em 
terapia intensiva pertencem a um grupo potencial a ser escolhido para a vigilância em questão. A vigilância de ITU-
RAS para os pacientes pediátricos submetidos ao cateterismo vesical deve ser realizada à semelhança da população 
adulta. No entanto, algumas situações predispõem mais a criança à ITU-RAS sem o uso do dispositivo invasivo. 
Assinale a INCORRETA. 
A) Filhos de mães diabéticas. 
B) Neoplasias hematológicas. 
C) Aquelas submetidas à cirurgia de grande porte. 
D) Aquelas com alterações anatômicas do trato urinário. 
 

35 
As principais infecções respiratórias em unidades de terapia intensiva são causadas, na maioria das vezes, por 
agentes diferentes em relação àqueles que causam infecções adquiridas na comunidade. Com base nessa informação, 
assinale a alternativa que indica o mais predominante agente causador de infecções respiratórias em unidades de 
terapia intensiva em relação aos demais apresentados. 
A) Klebsiella spp.                     C) Mycoplasma pneumoniae.                                                                               
B) Haemophilus influenzae.     D) Streptococcus pneumoniae.  
 

36 
Sabe-se que para o diagnóstico da Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SIRS) em pediatria, o paciente 
deverá apresentar pelo menos um de dois critérios preestabelecidos pelas diretrizes atuais, além de outros que 
também podem estar presentes. Sendo assim, assinale a alternativa que o descreve corretamente. 
A) Taquipneia.        C) Taquicardia. 
B) Bradicardia.       D) Alteração da temperatura. 
 

37 
O uso do cateter venoso central de inserção periférica (PICC) tem sido muito difundido por apresentar muitas 
vantagens. Além de ser de fácil colocação tem uma permanência prolongada sem muitas complicações. São 
indicações para a utilização desse cateter, EXCETO: 
A) Nutrição parenteral total.  
B) Infusão de concentrado de hemácias e plaquetas.  
C) Antibioticoterapia venosa de médio a longo prazo. 
D) Administração de soluções com concentração de glicose maior que 12%. 
 

38 
Ao administrar medicamentos, o enfermeiro deve estar ciente das possíveis interações medicamentosas que podem 
ocorrer. Estas correspondem a, aproximadamente, 17% dos problemas com medicamentos que são potencialmente 
evitáveis. O efeito sinérgico, obtido através da administração simultânea de dois ou mais fármacos, pode acontecer 
com medicamentos, EXCETO: 
A) Que agem por diferentes modos. 
B) Que reduzem ou suprimem o efeito de outros. 
C) Que possuem os mesmos mecanismos de ação.  
D) Que atuam em diferentes receptores farmacológicos. 
 

39 
“A Parada Cardiorrespiratória (PCR) é um evento que ocorre, frequentemente, nas unidades de terapia intensiva. 
Como líder da equipe de enfermagem, o enfermeiro precisa estar preparado para o enfrentamento desta situação.     
O diagnóstico de PCR é feito pela ausência de pulso central, apneia e ausência de resposta. Sabendo que as 
compressões torácicas adequadas são fundamentais para a reanimação bem-sucedida em crianças e bebês elas 
devem ser realizadas com a frequência de pelo menos ________ compressões por minuto.” Assinale a afirmativa   
que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) 80     B) 90     C) 100     D) 140 
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A afirmativa a seguir contextualiza as questões 40 e 41. Leia-a atentamente. 
 

“A Noradrenalina é um potente vasopressor que age diretamente nas células efetoras simpáticas e que faz parte do 
grupo das catecolaminas.”  
 

40 
Sobre os efeitos da noradrenalina e suas características, é INCORRETO afirmar que: 
A) Geralmente, exerce vasoconstrição renal e mesentérica.                                                                                              
B) Nos casos de sepse, melhora o fluxo renal e o débito urinário.  
C) Sua meia-vida é considerada longa, por isso deverá ser usada com cautela. 
D) A dose inicial deverá ser reduzida e, ainda, ser aumentada progressivamente até que atinja o efeito hemodinâmico 

desejado. 
 

41  
Sobre os cuidados de enfermagem relacionados à administração desta droga, assinale a afirmativa INCORRETA. 
B) Deve ser administrada em via endovenosa exclusiva.  
A) Deve ser administrada através de bomba de infusão.                                                                                                
C) Deve evitar a infusão de solução alcalina na mesma via de administração. 
D) Geralmente, pode ser infundida por via endovenosa periférica ou central. 
 

42 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determina, através da RDC nº 7 de 2010, que dispõe dos 
requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que toda UTI deverá dispor de 
registro das normas institucionais e das rotinas relacionadas à biossegurança. NÃO se refere a um item obrigatório, 
exigido pela ANVISA, que deverá ser registrado nas normas e rotinas relacionadas com a biossegurança:  
A) Manuseio e transporte de material e amostra biológica. 
B) Normas e rotinas relacionadas ao uso de antibioticoterapia. 
C) Instruções de uso para os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs). 
D) Condutas de segurança biológica, química, física, ocupacional e ambiental. 
 

43 
O cumprimento de algumas exigências legais é imprescindível para a adequada assistência ao paciente numa Unidade 
de Terapia Intensiva. Em relação a esse assunto e considerando a legislação vigente, marque V para as afirmativas 
verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) As Unidades de Terapia Intensiva adulto, pediátricas e neonatais devem ocupar salas distintas e exclusivas e em 

nenhuma hipótese podem compartilhar os ambientes de apoio. 
(     ) A equipe de enfermagem deverá ser composta, além dos técnicos de enfermagem e enfermeiro assistencial, por 

enfermeiro coordenador especialista em terapia intensiva na modalidade de atuação (adulto, pediátrico ou 
neonatal). 

(     ) A equipe de enfermagem deverá contar com, no mínimo, um técnico de enfermagem para cada três leitos em cada 
turno. 

(     ) Todo paciente grave, ao ser transportado, deverá ser acompanhado continuamente por, no mínimo, um 
enfermeiro e um técnico de enfermagem. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F.   B) F, V, F, F.   C) V, F, V, V.   D) F, F, V, V. 
 

44 
A Pressão Intracraniana (PIC) é a pressão exercida pelos componentes cerebrais normais (sangue, líquor e 
parênquima cerebral) no interior da estrutura rígida do crânio. Um dos cuidados de enfermagem na monitorização da 
PIC é o posicionamento correto do transdutor que fará a leitura da pressão e a sua calibração, visto que o 
posicionamento inadequado e a não calibração do sistema podem ocasionar medidas erradas da pressão. Diante do 
exposto, a posição correta para a calibração do transdutor que fará a leitura da PIC em relação à pressão atmosférica 
é na altura: 
A) Da glabela.                     C) Da linha axilar média.                                                         
B) Do meato acústico.      D) Do processo zigomático maxilar. 
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45 
O monitoramento contínuo do Eletrocardiograma (ECG) é um recurso diagnóstico fundamental para o 
reconhecimento de alterações do ritmo cardíaco. Assegurar um traçado do ECG preciso é um dos cuidados da 
enfermagem com o paciente crítico na monitorização à beira do leito. A derivação mais utilizada durante o 
monitoramento do ECG de maneira contínua e adequada para a detecção de arritmias, por deixar a onda P mais 
proeminente, corresponde à: 
A) D I.         B) D II.    C) D III.    D) AVR. 
 

46 
A drenagem torácica, que tem como objetivo a manutenção ou o restabelecimento da pressão negativa do espaço 
pleural, é responsável pela remoção de ar, líquidos e sólidos (fibrina) do espaço pleural ou mediastino, que podem 
ser resultantes de processos infecciosos, trauma, procedimentos cirúrgicos, entre outros. Em relação aos cuidados de 
enfermagem dispensados ao paciente com dreno de tórax, a fim de evitar complicações, são necessárias as seguintes 
medidas, EXCETO:  
A) Evitar elevar o recipiente de drenagem acima do tórax.                           
B) Adotar posicionamento de semi-Fowler em relação ao paciente.                                                                    
C) Utilizar sempre o dreno clampeado para substituir a unidade de drenagem do sistema. 
D) Realizar a ordenha do sistema de drenagem como procedimento rotineiro para prevenir obstruções.   
 

47 
As meningites e encefalites de etiologia infecciosa podem ser causadas por grande número de agentes. Acerca dessa 
doença, analise as afirmativas a seguir. 
I. Nos neonatos em geral, as meningites são causadas mais frequentemente por fungos.  
II. Normalmente, o contágio das meningites bacterianas é através do contato, sendo que a bactéria coloniza a pele e 

depois invade a corrente sanguínea. 
III. A encefalite se diferencia da meningite por caracterizar alteração funcional do sistema nervoso central e sua 

etiologia mais comum é viral. 
IV. Apesar da variação clínica dos sintomas da meningite, estima-se que a grande maioria dos casos apresentam pelo 

menos dois dos seguintes sintomas: febre, rigidez de nuca e/ou outros sinais de irritação meníngea, alteração do 
nível de consciência ou cefaleia. 

Estão corretas apenas as afirmativas 
A) III e IV.              B) I, II e III.   C) I, II e IV.   D) I, III e IV.  
 

48 
Considerando a Lei do Exercício Profissional, nº 7.498/1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 
enfermagem e dá outras providências, regulamentada pelo Decreto nº 94.406 de 1987, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem é uma atividade privativa do 

enfermeiro. 
B) A organização dos serviços de enfermagem somente deve ser realizada pelo profissional titular do diploma de 

enfermeiro conferido por instituição de ensino, nos termos da lei.  
C) Cabe ao técnico de enfermagem assistir ao enfermeiro na execução dos programas de higiene e segurança do 

trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do trabalho. 
D) O enfermeiro, diante da impossibilidade de prestar cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica que 

exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas, deve delegá-los a um 
membro de outra categoria profissional da equipe de enfermagem, desde que julgue que este seja devidamente 
capacitado para a atividade.                                                                                          

 

49 
O CRIO (crioprecipitado) é indicado em pacientes com deficiência de alguns componentes sanguíneos. Resulta do 
processo de descongelamento do plasma fresco e contém glicoproteínas de alto peso molecular, principalmente: 
A) Protrombina, fator II, fator VIIa e fibronectina.                                                                                                
B) Protrombina, fator VIII, fator IX e fibrinogênio. 
C) Fator II, fator VIIa, fator IX e fator de von Willebrand.   
D) Fator VIII, fator de von Willebrand, fator XIII e fibrinogênio. 
 



CONCURSO PÚBLICO – MINISTÉRIO DA SAÚDE – INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – INCA 

Cargo/área: Tecnologista Júnior L – I / Enfermagem – CTI Pediátrico (08-M) 
TIPO 01 – BRANCA 

- 11 - 

50 
“Um enfermeiro, ao executar suas atividades profissionais, é tratado de maneira desrespeitosa por um outro 
profissional de saúde, com graves ofensas e com palavras impróprias e ofensivas.” De acordo com o Código de Ética 
da Enfermagem (Resolução Cofen nº 311/2007), em relação ao assunto que trata das relações profissionais, o 
enfermeiro ofendido tem o direito de: 
A) Obter desagravo público por meio do Conselho Regional de Enfermagem.  
B) Registrar o fato através de boletim de ocorrência policial e pedir ação indenizatória junto à justiça. 
C) Obter desagravo público por meio do Conselho Regional da categoria do profissional que praticou a ofensa. 
D) Comunicar à direção da instituição para a qual trabalha e exigir que medidas sejam tomadas contra o profissional que 

praticou a ofensa. 
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PROVA DISCURSIVA 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 A Prova Discursiva é de caráter eliminatório e classificatório, constituída de 1 (um) estudo de caso. 
 A resposta à Prova Discursiva deverá ser manuscrita em letra legível, com caneta esferográfica de corpo 

transparente, de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, 
salvo em caso de candidato na condição de pessoa com deficiência que esteja impossibilitado de redigir textos, como 
também no caso de candidato que tenha solicitado atendimento especial para este fim, nos termos do Edital. Nesse 
caso, o candidato será acompanhado por um fiscal do IDECAN devidamente treinado, para o qual deverá ditar o 

texto, especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação. 

 A resposta à Prova Discursiva deverá ter a extensão mínima de 20 (vinte) e máxima de 30 (trinta) linhas para o texto. 
Será desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado 
ou que não atingir a extensão mínima ou ultrapassar a extensão máxima permitida. 

 O candidato receberá nota zero na Prova Discursiva em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado, de não 

haver texto, de manuscrever em letra ilegível ou de grafar por outro meio que não o determinado no item anterior, 

bem como no caso de identificação em local indevido. 
 A Prova Discursiva terá o valor de 40 (quarenta) pontos. 

 Para efeito de avaliação da Prova Discursiva serão considerados os seguintes elementos de avaliação: 
 

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA 

Critérios Elementos da Avaliação 
 

Aspectos Formais e 

Aspectos Textuais 

Observância das normas de ortografia, pontuação, concordância, regência e flexão, 

paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica na exposição das ideias. 
12 pontos 

Aspectos Técnicos 
Pertinência da exposição relativa ao tema, à ordem de desenvolvimento proposto e 

ao conteúdo programático proposto. 
28 pontos 

TOTAL DE PONTOS: 40 pontos 

 

 
A Unidade de Terapia Intensiva desempenha um papel decisivo na chance de sobrevida de pacientes gravemente 
enfermos, e o monitoramento hemodinâmico é essencial no cuidado do paciente em condição crítica. Oliveira (2013) 

afirma que “os principais objetivos da monitorização em cuidados intensivos incluem a detecção precoce de 
anormalidades de parâmetros fisiológicos e a orientação terapêutica para a correção dessas anormalidades”. Diante 
disso e, sabendo que o enfermeiro participa de todas as fases da monitorização, é imprescindível que tenha um amplo 
conhecimento do assunto para que possa interpretar corretamente as informações obtidas. Uma das situações 
vivenciadas em uma Unidade de Terapia Intensiva é o choque que se caracteriza por déficit agudo de oxigênio nas 
células, que resulta em metabolismo anaeróbico e acidose láctica. Para compreensão adequada da fisiopatologia do 
choque e dos fundamentos de seu tratamento é essencial que se conheça o conceito de oferta de oxigênio (DO2). 
 

Considerando hipoteticamente uma situação de emergência, descreva o conceito de oferta de oxigênio (DO2) e 
relacione-o com o débito cardíaco, explicitando a importância deste último para o organismo. Escreva a fórmula do 
débito cardíaco e conceitue os seus componentes (da fórmula), descrevendo os elementos que os determinam. 
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ESTUDO DE CASO 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de ponta 

grossa. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 

desligado e devidamente identificado. 

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de calculadoras e/ou similares, livros, anotações, 

impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. Especificamente, 

não é permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, com respectiva 

identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 

ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, calculadora, câmera fotográfica, controle de alarme 

de carro, relógio de qualquer modelo e etc. 

3. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

4. A duração da prova é de 04 (quatro) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à 

identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha 

de Texto Definitivo. 

5. Com vistas à garantia da isonomia e lisura desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. Ao término da prova o candidato 

deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

6. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) itens de múltipla escolha e um estudo de caso. Leia-o atentamente. 

7. Os itens das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única resposta 

correta. 

8. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

e Folha de Texto Definitivo que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o 

material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

9. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 

e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso 

dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato também poderá 

retirar-se do local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não 

poderá levar consigo o Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 

aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado 

Termo de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da 

Unidade. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no site www.idecan.org.br, a partir 

das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 

Concurso Público no site www.idecan.org.br. 

- A interposição de recursos deverá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, 

com acesso pelo candidato ao fornecer dados referentes à sua inscrição apenas no prazo recursal, ao IDECAN, conforme 

disposições contidas no site www.idecan.org.br, no link correspondente ao Concurso Público. 




