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QUESTÃO 1 QUESTÃO 4

A pediculose afeta pessoas de todas as idades. Com 
relação a essa infestação cutânea é correto afirmar que

(A) os piolhos da cabeça podem ser transmitidos 
diretamente por meio de pentes e escovas.

(B) a pediculose pubiana não é transmitida por contato 
sexual.

(C) o prurido, particularmente à noite, constitui o sintoma 
mais comum da pediculose pubiana.

(D) a pediculose pubiana não pode coexistir com doenças 
sexualmente transmissíveis.

(E) os piolhos da cabeça são encontrados mais 
comumente na parte anterior do couro cabeludo.

QUESTÃO 2

Segundo Malagutti (2011), a Escala de Braden é um 
instrumento de avaliação de risco para desenvolvimento 
de Úlcera por Pressão (UP). Com relação a esse 
instrumento, marque a opção correta.

(A) Deve ser aplicado no momento da alta de cada 
paciente.

(B) Quanto menor a pontuação, maior o risco de 
desenvolver a UP.

(C) Avalia aspectos como percepção sensorial, umidade 
e resposta motora.

(D) A classificação adota escores que pontuam o risco 
entre valores de 1 a 23.

(E) A elaboração de tal escala foi baseada nas 
dimensões das UP.

QUESTÃO 3

Segundo a Resolução COFEN n°311/2007, Capítulo VI, 
que dispõe sobre a aplicação das penalidades, o 
profissional de enfermagem, ao negar assistência de 
enfermagem em qualquer situação que se caracterize 
como urgência ou emergência, está sujeito a que 
penalidades?

(A) Advertência verbal, multa e cassação.
(B) Censura, suspensão e cassação.
(C) Advertência verbal, censura e multa.
(D) Advertência verbal, censura e suspensão.
(E) Multa, suspensão e cassação.

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a administração de 
sangue e de hemoderivados requer um conhecimento das 
técnicas de administração corretas e das possíveis 
complicações. Em relação a essas técnicas, marque a 
opção correta.

(A) Antes da transfusão de concentrado de hemácias, é 
necessário verificar a temperatura, o pulso, a 
frequência respiratória e a pressão arterial do 
paciente.

(B) Identificar os sinais de reações adversas como: 
sepse, reação febril e sangramento.

(C) A hipovoiemia é uma complicação potencial das 
transfusões sanguíneas. Os sinais de sobrecarga 
circulatória consistem em dispnéia, ortopneia, 
bradicardia e ansiedade súbita.

(D) As transfusões sanguíneas são preferencialmente 
realizadas em acesso venoso central, a fim de evitar 
complicações voíêmicas.

(E) Diminuir imediatamente a infusão e notificar o médico, 
caso haja qualquer reação adversa oriunda da 
transfusão sanguínea.

QUESTÃO 5

O diabetes melito abrange um grupo de doenças 
metabólicas caracterizadas por níveis de glicose 
aumentados no sangue. Sobre o diabetes tipo 2, é correto 
afirmar que

(A) há maior incidência em indivíduos jovens com menos 
de 30 anos.

(B) é sempre necessário utilizar insulina, no tratamento.
(C) comumente, tem como complicação aguda a 

cetoacidose diabética.
(D) o uso de hipoglicemiantes orais pode melhorar os 

níveis glicêmicos se a modificação da dieta e 
exercício não tiverem sucesso.

(E) a etiologia inclui fatores genéticos, imunológicos e 
ambientais.

QUESTÃO 6

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a toxicidade da 
radioterapia localiza-se na região que está sendo 
irradiada. Dentre as alterações na mucosa oral secundária 
à radioterapia, pode-se citar:

(A) anorexia e disfagia.
(B) estomatite e náuseas.
(C) xerostomia e anorexia.
(D) disfagia e náuseas.
(E) estomatite e xerostomia.

Prova: Amarela
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Em relação as orientações ao paciente que foi submetido 
à cirurgia bariátrica, marque a opção correta.

(A) Ingerir líquidos calóricos, como bebidas alcoólicas e 
refrigerantes.

(B) Ingerir alimentos e bebidas simultaneamente.
(C) Evitar atividade física.
(D) Comer lentamente e mastigar por completo.
(E) Ampliar o tamanho total das refeições.

QUESTÃO 8

A escala de Apgar é utilizada para a avaliação do bebê 
imediatamente após o parto. Quais os sinais observados 
no primeiro e no quinto minuto após a completa expulsão 
do bebê?

(A) Frequência cardíaca e respiratória, pressão arterial, 
temperatura e irritabilidade reflexa.

(B) Frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus 
muscular, irritabilidade reflexa e cor.

(C) Frequência respiratória, esforço respiratório, pressão 
arterial, temperatura e cor.

(D) Frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, 
irritabilidade reflexa e cor.

(E) Frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura, 
tônus muscular e irritabilidade reflexa.

QUESTÃO 7

QUESTÃO 9

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem (Resolução COFEN 311/2007), uma das
responsabilidades e deveres do profissional de
enfermagem é:

(A) recusar-se a executar atividades que não sejam de 
sua competência técnica, científica, ética e legal.

(B) ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, à 
família e à coletividade, necessárias ao exercício 
profissional.

(C) registrar no prontuário do paciente as informações 
inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar.

(D) apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 
profissional e à defesa dos direitos e interesses da 
categoria e da sociedade.

(E) obter desagravo público por ofensa que atinja a 
profissão.

Assinale a opção que corresponde ao estilo de liderança 
que favorece a centralização do poder, promove o 
comportamento submisso do grupo e o enfraquecimento 
das iniciativas individuais.

(A) Contigencial.
(B) Democrática.
(C) Gerencial 3D.
(D) Autocrática.
(E) Liberal.

QUESTÃO 11

O maior objetivo do exame das mamas é a detecção 
precoce do câncer de mama. Com relação ao autoexame 
das mamas, pode-se afirmar que

(A) a peridiocidade é anual.
(B) está contraindicado em mulheres que estão 

amamentando.
(C) as mulheres na menopausa devem realizá-lo numa 

data fixa no mês.
(D) a palpação das mamas deve ser realizada em 

movimentos lineares, das axilas em direção aos 
mamilos.

(E) deve ser realizado no período menstruai.

QUESTÃO 12

Segundo Sadock (2017), com o envelhecimento da 
população, a prevalência de demência aumenta. Com 
relação a essa enfermidade, coloque V (verdadeiro) ou F 
(falso) nas afirmativas abaixo, assinalando a seguir a 
opção correta.

( ) Demência refere-se a um processo de doença 
marcado pelo declínio cognitivo, mas com clareza de 
consciência.

( ) A demência refere-se a um baixo funcionamento 
intelectual e a um retardo mental.

( ) Existem vários tipos de Demência com base na 
etiologia: doença de Alzheimer, demência vascular e 
doença de Huntington.

( ) A encefalopatia na infecção por HIV não está 
associada à demência.

( ) O potencial de reversão da demência está 
relacionado à condição patológica subjacente e à 
disponibilidade e aplicação de um tratamento eficaz.

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

QUESTÃO 10

Prova: Amarela
ENFERMAGEM
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QUESTÃO 13 QUESTÃO 15

Segundo Sadock (2017), o suicídio é um ato fatal que 
representa o desejo da pessoa de morrer. Assinale a 
opção que apresenta a expressão caracterizada pela 
expectativa subjetiva e pelo desejo de que o ato 
autodestrutivo cause morte.

(A) Tentativa de suicídio.
(B) Comportamento suicida.
(C) Intenção suicida.
(D) Ideação suicida.
(E) Automutilação deliberativa.

QUESTÃO 14

O método do dimensionamento de enfermagem pode ser 
realizado por meio de fases. Na caracterização da 
clientela, o paciente é classificado de acordo com as 
necessidades de cuidado prestado pela equipe de 
enfermagem, sendo o Cuidado Progressivo ao Paciente 
(CPP) uma das classificações mais utilizadas. Com 
relação ao CPP, correlacione os tipos de cuidado aos tipos 
de paciente.

TIPOS DE CUIDADO 
i- Cuidados intensivos
II- Cuidados intermediários
III- Cuidados mínimos
IV- Cuidados ambulatoriais
V- Cuidados prolongados

TIPOS DE PACIENTE 
( ) Pacientes externos.
( ) Pacientes crônicos, com tempo de permanência 

imprevisível.
( ) Pacientes graves, em estado crítico.
( ) Pacientes que necessitam de assistência permanente 

para manter suas necessidades básicas.
( ) Pacientes auto-suficientes, sendo as ações voltadas 

para o controle terapêutico.

(A) (IV) (II) (!) (V) (III)
(B) (IV) (V) (I) (li) (III)
(C) (III) (I) (II) (V) (iV)
(D) (III) (II) (V) (IV) (I)
(E) (V) (IV) (II) (111) (I)

Prova: Amarela
ENFERMAGEM

A observação da frequência e profundidade da respiração 
constitui uma parte importante da avaliação da função 
respiratória. Com relação à descrição dos padrões de 
respiração e frequências respiratórias, correlacione os 
padrões às respectivas descrições e marque a opção que 
corresponde á sequência correta.

PADRÕES
I- Bradipneia
II- Taquipneia
III- Hiperpneia
IV- Cheyne-Stokes
V- Respiração de Biot

DESCRIÇÕES
( ) Aumento de profundidade das respirações.
( ) Períodos de respiração normal seguidos de um 

período variável de apneia.
( ) Ciclo regular em que a frequência e a profundidade 

da respiração aumentam, e, a seguir, diminuem até 
ocorrer apneia.

( ) Frequência mais lenta do que o normal.
( ) Respiração rápida e superficial.

(A) (li) (IV) (V) (!) (Ill)
(B) (111) (IV) (V) (I) (II)
(C) (III) (IV) (V) (II) (I)
(D) (III) (V) (IV) (I) (II)
(E) (II) (V) (IV) (I) (III)

QUESTÃO 16

Na Diálise Peritoneal (DP), a membrana peritoneal atua 
como membrana semipermeável. A DP envolve uma série 
de trocas ou ciclos. Uma troca é definida pela sequência 
das seguintes etapas, respectivamente:

(A) drenagem, infusão e permanência.
(B) infusão, permanência e drenagem.
(C) drenagem, permanência e infusão.
(D) infusão, drenagem e permanência.
(E) permanência, drenagem e infusão.

QUESTÃO 17

De acordo com Knobel (2006), no tratamento de pacientes 
graves, a posição prona é utilizada como adjuvante à 
terapia de suporte ventilatório, por promover melhor 
oxigenação e relação ventilação-perfusão. Trata-se de 
uma contraindicação para posicionar o paciente em prona:

(A) lesão medular.
(B) úlcera de pressão.
(C) edema de membros.
(D) monitorização cardíaca.
(E) uso de drogas vasoativas.
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De acordo com Kurcgant (2006), o planejamento costuma 
ser uma das funções mais importantes da administração. 
Qual é a fase do planejamento que envolve ação e 
coordenação e pela qual se obtém a aprovação do 
programa pelos níveis hierárquicos superiores ?

(A) Fase de aperfeiçoamento.
(B) Estabelecimento de prioridades.
(C) Seleção de recursos.
(D) Determinação de objetivos.
(E) Fase de desenvolvimento.

QUESTÃO 19

O Programa Nacional de Imunização (PN!) organiza toda a 
política nacional de vacinação da população brasileira. Os 
principais aliados no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) são as secretarias estaduais e municipais. Sendo 
assim, correlacione os gestores do SUS às suas 
competências e assinale a opção correta.

GESTORES
I- Gestor Federal
II- Gestor Estadual
III- Gestor Municipal

COMPETÊNCIAS
( ) Gestão do sistema de informação do PNI, incluindo a 

coleta, o processamento, a consolidação e a 
avaliação da qualidade dos dados provenientes das 
unidades notificantes.

( ) Coordenação do PNI (incluindo a definição das 
vacinas nos calendários e das campanhas nacionais 
de vacinação), das estratégias e das normatizações 
técnicas sobre a utilização.

( ) Notificação e investigação de eventos adversos e 
óbitos temporalmente associados à vacinação.

( ) Provimento de seringas e agulhas, itens que também 
são considerados insumos estratégicos.

(A) (III) (I) (III) (II)
(B) (II) (I) (HI) (I)
(C) (l)(H) (III) (I)
(D) (H)(1) (III) (II)
(E) (I) (II) (I) (III)

QUESTÃO 18

A colonoscopia é um procedimento utilizado, mais 
frequentemente, para rastreamento do câncer e avaliação 
diagnostica de diversas doenças intestinais, 
(mediatamente após a realização da colonoscopia, é 
necessário monitorar o paciente quanto à ocorrência de

(A) diarréia.
(B) sangramento retal.
(C) hipotermia.
(D) desidratação.
(E) hematúria.

QUESTÃO 21

Paciente do sexo feminino, 78 anos, com histórico de 
osteoartríte, deu entrada na emergência após queda da 
própria altura. Nos exames de imagem, foi identificada 
uma fratura no fêmur direito, sendo indicado abordagem 
cirúrgica. No processo de enfermagem, ao traçar o plano 
de cuidados no pós-operatório, o enfermeiro deve atentar 
para a ocorrência de complicações potenciais, tais como:

(A) pneumonia', infecção e diarréia.
(B) choque hipovoiêmico, retenção urinária e 

tromboembolia venosa.
(C) anemia, infecção e retenção urinária.
(D) pneumonia, diarréia e anemia.
(E) choque hipovoiêmico, anemia e tromboembolia 

venosa.

QUESTÃO 20

QUESTÃO 22

A terapia que consiste na administração intravenosa de 
um isótopo radioativo terapêutico direcionado a um tumor 
específico, como por exemplo, o uso do iodo radioativo 
para o tratamento primário do câncer de tireoide, é 
denominada braquiterapia

(A) sistêmica.
(B) intraluminal.
(C) intracavítária.
(D) intersticial.
(E) de superfície.

Prova: Amarela
ENFERMAGEM
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Cerca de 50% a 75% das amputações nos membros 
inferiores são realizadas em indivíduos com diabetes. 
Acredita-se que essas amputações possam ser evitadas, 
contanto que os pacientes sejam orientados sobre as 
medidas de cuidados com os pés. São instruções de 
cuidados com os pés para pacientes com diabetes, 
EXCETO:

(A) observar os pés descalços diariamente à procura de 
cortes, bolhas, manchas avermelhadas e edema.

(B) cortar as unhas dos pés em linha reta e acertar as 
bordas com uma lixa de unha.

(C) usar calçados confortáveis que estejam bem 
adaptados.

(D) lavar diariamente os pés com água quente, deixando- 
os de molho e secando-os bem entre os dedos.

(E) não cruzar as pernas por longos períodos.

QUESTÃO 24

No transplante alogênico, as células doadoras têm origem 
em um doador diferente do paciente. Em relação ao 
transplante de medula óssea alogênico, envolvendo 
quimioterapia em alta dose, marque a opção que 
apresenta um efeito colateral crônico.

(A) Alopecia.
(B) Estomatite grave.
(C) Náuseas.
(D) Esterilidade.
(E) Diarréia.

QUESTÃO 23

QUESTÃO 25

Segundo o Manual de Normas e Procedimentos para 
Vacinação do Ministério da Saúde (2014), alguns fatores, 
situações e condições podem ser considerados como 
possíveis contraindicações gerais à administração de todo 
imunobiológico. Assinale a opção que apresenta uma 
dessas contraindicações.

(A) Tratamento com corticosteroides em dias alternados 
em dose imunossupressora.

(B) Ocorrência de reação anafilática confirmada após o 
recebimento de dose anterior.

(C) Ocorrência de evento adverso em dose anterior de 
vacina, a exemplo da reação local.

(D) Uso de antibióticos, profilático ou terapêutico e 
antiviral.

(E) A ocorrência de febre acima de 38,5°C após a 
administração de uma vacina.

De acordo com a Cartilha do Programa Nacional de 
Humanização (PNH), a classificação de risco é um 
processo dinâmico de identificação dos pacientes que 
necessitam de tratamento de acordo com o potencial de 
risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento. 
Considerando a classificação de risco nos diversos níveis 
de complexidade, assinale a opção CORRETA.

(A) Amarelo - prioridade 2, emergência, atendimento 
conforme hora de chegada.

(B) Vermelho - prioridade 0, emergência, atendimento 
imediato.

(C) Verde - prioridade 1, urgência, atendimento mais 
rápido possível.

(D) Azul - prioridade 3, consultas de alta complexidade, 
urgência.

(E) Vermelho - prioridade 0, urgência, atendimento mais 
rápido possível.

QUESTÃO 27

A intubação endotraqueal tem como finalidade fornecer 
uma via respiratória adequada aos pacientes incapazes de 
mantê-ia por conta própria. Assim que for restabelecida a 
capacidade respiratória, a cânula endotraqueal poderá ser 
removida por meio de um procedimento denominado 
extubação. São cuidados que devem ser adotados com o 
paciente após a extubação, exceto:

(A) administrar umidade aquecida e oxigênio.
(B) manter o paciente em uma posição de Fowler alta.
(C) proporcionar cuidados de higiene oral.
(D) contraindicar exercícios de tosse e de respiração 

profunda.
(E) manter dieta zero nas horas seguintes.

QUESTÃO 28

Úlceras por pressão são lesões decorrentes de hipóxia 
celular, levando à necrose tecidual, podendo ser 
ocasionadas por fatores internos e externos. Dentre os 
fatores externos, podem-se citar:

(A) pressão, cisalhamento e mobilidade reduzida.
(B) condições nutricionais, pressão e cisalhamento.
(C) pressão, cisalhamento e fricção.
(D) condições nutricionais, mobilidade reduzida e fricção.
(E) pressão, cisalhamento e condições nutricionais.

QUESTÃO 26

Prova: Amarela
ENFERMAGEM
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Segundo Kurcgant (2006), na administração de 
enfermagem, coexistem, em diferentes graus, influências 
de diversas teorias da administração. Assim, a influência 
da Teoria Burocrática nos serviços de enfermagem se 
caracteriza pela valorização

(A) das normas e regras.
(B) da hierarquia e da motivação.
(C) das relações interpessoais e da liderança.
(D) das propostas sociais e do regime político.
(E) da supervisão funcionai e da humanização.

QUESTÃO 30

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a intubação 
gastrointestinal é a inserção de uma sonda flexível dentro 
do estômago, além do piloro para dentro do duodeno ou 
jejuno. Marque a opção correta quanto aos cuidados que 
devem ser prestados aos pacientes que recebem 
alimentação por sonda.

(A) Administrar as alimentações enterais abaixo da 
temperatura ambiente para pacientes com 
temperatura corporal elevada.

(B) Aconselhar o paciente a permanecer na posição de 
Fowler por 1h após a alimentação, para prevenir a 
Síndrome do Esvaziamento Rápido.

(C) Administrar a alimentação enteral em bolus, caso o 
período estimado para infusão da dieta termine.

(D) Verificar o posicionamento da sonda, posição o do 
paciente (cabeceira do leito elevada de 30° a 45°) e 
velocidade de fluxo da fórmula.

(E) Manter o paciente em decubito lateral direito após o 
término de uma alimentação por sonda intermitente.

QUESTÃO 29

A hiperêmese gravídica caracteriza-se por náuseas e 
vômitos intensos durante a gestação. Com relação aos 
cuidados de enfermagem com gestantes com quadro de 
hiperêmese, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas 
afirmativas abaixo e marque a opção que apresenta a 
sequência correta.

( ) Pesar a gestante em todas as consultas de pré-natal.
( ) instruir a gestante a aumentar a ingestão de líquidos 

durante as refeições.
( ) Realizar balanço hídrico e monitorar sinais de 

desidratação.
( ) Orientar a gestante a realizar higiene oral após cada 

episódio emético.
( ) Não suspender a dieta por via oral, mesmo em casos 

de hiperêmese descompensada.

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

QUESTÃO 32

Os resíduos do serviço de saúde (RSS) são classificados, 
em função de suas características e consequentes riscos 
que podem acarretar ao meio ambiente, em cinco grupos: 
A, B, C, D e E. Marque a opção correta com relação aos 
resíduos do Grupo C.

(A) Contém substâncias químicas que podem apresentar 
risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 
toxicidade.

(B) São materiais perfurocortantes ou escarificantes, tais 
como: lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, 
pontas diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas, 
espátulas e outros similares.

(C) Englobam os componentes com possível presença de 
agentes biológicos que, por suas características de 
maior virulência ou concentração, podem apresentar 
risco de infecção.

(D) Não apresentam risco biológico, químico ou 
radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo 
ser equiparados aos resíduos domiciliares.

(E) São quaisquer materiais resultantes de atividades 
humanas que contenham radionuclídeos em 
quantidades superiores aos limites de eliminação 
especificados nas normas da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear.

QUESTÃO 31

Prova: Amarela
ENFERMAGEM
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Em um trabaiho de parto com apresentação cefálica e sem 
distocias, o mecanismo do parto segue a seguinte 
sequência:

(A) rotação interna da cabeça; insinuação e descida; 
rotação externa da cabeça e interna dos ombros; 
desprendimento da cabeça; e desprendimento dos 
ombros.

(B) insinuação e descida; rotação interna da cabeça; 
desprendimento da cabeça; rotação externa da 
cabeça e interna dos ombros; e desprendimento dos 
ombros.

(C) insinuação e descida; desprendimento da cabeça; 
rotação externa da cabeça e interna dos ombros; 
rotação interna da cabeça; e desprendimento dos 
ombros.

(D) insinuação e descida; rotação interna da cabeça; 
desprendimento da cabeça; rotação interna da 
cabeça e externa dos ombros; e desprendimento dos 
ombros.

(E) insinuação e descida; rotação externa da cabeça e 
interna dos ombros; desprendimento da cabeça; 
desprendimento dos ombros; e rotação interna da 
cabeça.

QUESTÃO 34

Segundo o Manual de Vacinação do Ministério da Saúde 
(2014), a vacina BCG é indicada para prevenir as formas 
graves da tuberculose. Com relação à vacina BCG, 
marque a opção correta.

(A) A administração da vacina BCG deve ser adiada 
quando a criança apresentar peso inferior a 2 Kg.

(B) A vacina BCG contém o antígeno recombinante de 
superfície.

(C) Na rotina, a vacina pode ser administrada em 
crianças acima de 5 anos.

(D) A presença de cicatriz vacinai não é considerada 
como dose para efeito de registro.

(E) Para crianças que foram vacinadas e que não 
apresentem cicatriz vacinai após 1 ano, é 
recomendado revacinar apenas uma vez.

QUESTÃO 33

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a anemia é uma 
condição em que a concentração de hemoglobina é 
inferior à normal. Que tipo de anemia é causada pela 
deficiência de B12 ou ácido fólico?

(A) Anemia Aplásica.
(B) Anemia Ferropriva.
(C) Síndrome Mielodisplásica.
(D) Anemia Falciforme.
(E) Anemia Megaloblástica.

QUESTÃO 36

A síndrome causada pela ausência de um dos 
cromossomos X e que pode ser diagnosticada na 
puberdade, tendo como características baixa estatura, 
infantiiismo sexual e amenorreia é denominada síndrome 
de

(A) Turner.
(B) Klinefelter,
(C) Cushing.
(D) Fanconi.
(E) Stevens-Johnson.

QUESTÃO 37

A enfermeira, na Unidade de Hemodiálise, desempenha 
importante papel devido à possibilidade de ocorrência de 
numerosas complicações. Dentre essas complicações, 
pode-se citar:

(A) dor abdominal difusa.
(B) extravasa mento do diaüsado através do cateter.
(C) cãibras musculares dolorosas.
(D) embolia gordurosa.
(E) inapetência.

QUESTÃO 38

Todo profissional de saúde da rede pública, conveniada ou 
privada deve comunicar à autoridade sanitária mais 
próxima todos os casos suspeitos de doenças de 
notificação compulsória. Marque a opção que NÂO 
corresponde a casos de notificação compulsória.

(A) Amebíase, cancro mole, ascaridíase, Doença de 
Lyme e criptococose.

(B) Botulismo, cólera, difteria, criptococose e coqueluche.
(C) Ancilostomíase, doenças diarreicas agudas, doença 

meningocócica, difteria e ascaridíase.
(D) Infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), 

giardíase, ancilostomíase, amebíase e 
estrongiloidíase.

(E) Cólera, coqueluche, infecção pelo Papiloma Vírus 
Humano (HPV), giardíase e botulismo.

QUESTÃO 35

Prova: Amarela
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Segundo Brunner & Suddarth (2011), a condição causada 
pela incapacidade das células hepáticas lesionadas de 
remover quantidades normais de bilirrubina na corrente 
sanguínea é denominada:

(A) Icterícia hemolítica.
(B) Hiperbilirrubinemia hereditária.
(C) Icterícia hepatocelular.
(D) Icterícia obstrutiva.
(E) Síndrome de Gilbert.

QUESTÃO 40

Assinale a opção que apresenta o distúrbio que pode ser 
evidenciado ao serem avaliados os seguintes parâmetros 
da gasometria arterial: PaC02 baixa, pH alto e HC03 
normal ou baixo.

(A) Alcalose respiratória.
(B) Acidose respiratória.
(C) Alcalose metabólica.
(D) Acidose metabólica e respiratória.
(E) Acidose metabólica.

QUESTÃO 41

Segundo o Manual de Vacinação do Ministério da Saúde 
(2014), qual é a via de administração da vacina 
meningocócica C (conjugada)?

(A) Intradérmica,.
(B) Intramuscular.
(C) Subcutânea.
(D) Oral.
(E) Intratecal.

QUESTÃO 42

A oxigenoterapia é a administração de oxigênio em uma 
concentração superior àquela encontrada na atmosfera. 
Com relação à oxigenoterapia, assinale a opção correta:

(A) Os sinais e sintomas da intoxicação por oxigênio 
incluem desconforto subesternal, parestesias, 
dispnéia, inquietação, fadiga e mal estar.

(B) Quando concentrações elevadas de oxigênio são 
necessárias, é importante aumentar a duração da 
administração e reduzir sua concentração o mais 
breve possível.

(C) A hipoxemia é manifestada por alterações no estado 
mental, dispnéia, hipotensão e alterações na 
frequência cardíaca.

(D) O equipamento da terapia com oxigênio não é uma 
fonte de infecção bacteriana cruzada.

(E) Os exemplos do sistema de administração de 
oxigênio de baixo fluxo incluem a cânula nasal, o 
cateter orofaríngeo e a máscara Venturi.

QUESTÃO 39

De acordo com a Regra dos Nove, estima-se que uma 
mulher de 35 anos de idade que sofreu queimaduras nas 
pernas, braço direito e costas possui que percentual de 
extensão das lesões?

(A) 63%
(B) 45%
(C) 36%
(D) 27%
(E) 23%

QUESTÃO 44

Segundo Sadock (2017), as características de delirium por 
intoxicação de álcool incluem hiperatividade autonômica 
tais como:

(A) taquicardia, hipotermia, hipertensão e fraqueza 
muscular.

(B) bradicardia, febre, hipotensão e delírio.
(C) taquicardia, febre, ansiedade e hipertensão.
(D) taquicardia, hipotermia, hipotensão e delírio.
(E) bradicardia, ansiedade, hipotensão e fraqueza 

muscular.

QUESTÃO 43

QUESTÃO 45

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a encefalopatia 
hepática é uma complicação da doença hepática 
potencialmente fatal. São exemplos dos sinais e sintomas 
do estágio 2 dessa doença:

(A) asterixe e aumento da sonolência.
(B) torpor e sialorreia.
(C) letargia e sudorese.
(D) euforia e hipotermia.
(E) edema e confusão.

QUESTÃO 46

Segundo Brunner & Suddarth (2011), a tração é usada 
principalmente como uma intervenção a curto prazo até 
que outras modalidades sejam possíveis. Assinale a 
opção que apresenta os princípios que devem ser 
seguidos durante os cuidados com pacientes em tração.

(A) A tração deve ser descontínua para ser eficaz na 
redução de fraturas.

(B) A tração deve ser interrompida durante a higiene 
corporal e a troca de fraldas.

(C) Os pesos devem repousar sobre o solo, nunca devem 
permanecer pendentes.

(D) O paciente deve estar em bom alinhamento corporal 
quando a tração for aplicada.

(E) Os pesos são removidos sempre que for realizada a 
mudança de decúbito.

Prova: Amarela
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Segundo Brunner & Suddarth (2011), a Síndrome de 
Guiilain-Barré resulta de um ataque autoimune contra 
proteínas da mielina dos nervos periféricos, causando 
desmielinização inflamatória. Com base nessa definição, 
assinale a opção que apresenta as principais 
manifestações clínicas dessa patologia.

(A) Hiperreflexia, paresias e fraqueza ascendente com 
bradicinesia.

(B) Hiporreflexia, fraqueza descendente com discenesia e 
paresias.

(C) Paresias, fraqueza ascendente com bradicinesia e 
hiporreflexia.

(D) Fraqueza descendente com bradicinesia, parestesia e 
hiperreflexia.

(E) Fraqueza ascendente com discinesia, hiporreflexia e 
parestesias.

QUESTÃO 48

Assinale a opção que corresponde a uma ação estratégica 
da área técnica que tem a finalidade de oferecer subsídios 
técnicos específicos em relação à saúde da pessoa idosa 
de forma a facilitar a prática diária dos profissionais que 
atuam na Atenção Básica.

(A) Oficinas estaduais de prevenção de osteoporose, 
quedas e fraturas de pessoas idosas.

(B) Caderneta de saúde da pessoa idosa.
(C) Curso de gestão em envelhecimento.
(D) Caderno de atenção básica.
(E) Curso de aperfeiçoamento em envelhecimento.

QUESTÃO 49

O Ministério da Saúde recomenda que o aleitamento 
materno seja exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. 
Entretanto, há casos em que a amamentação é 
contraíndicada. Marque a opção que NÃO apresenta uma 
contraindicação para o aleitamento materno.

(A) Mulheres com câncer de mama que foram tratadas ou 
que estão em tratamento.

(B) Uso de drogas ilícitas na fase de amamentação.
(C) Alterações de consciência da criança, de qualquer 

natureza.
(D) Mulheres com distúrbios de comportamento grave 

que exponham o bebê a risco.
(E) Mulheres com sorologia positiva para hepatite C.

QUESTÃO 47

Segundo Brunner & Suddarth (2011), por meio da 
eletrocardiografia é possível visualizar o impulso elétrico, 
sendo cada fase do ciclo cardíaco representada por 
traçados específicos de um eletrocardiograma (ECG). 
Assim, é correto afirmar que o complexo QRS representa

(A) a repolarização ventricular,
(B) a repolarização das fibras de Purkinje.
(C) a despolarização ventricular.
(D) a despolarização atrial.
(E) o período isoelétrico.

QUESTÃO 50

Prova: Amarela
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RASCUNHO PARA REDAÇÃO

T ÍT U L O :
1
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INSTRUÇÕES GERAIS AO CANDIDATO

1 - Verifique se a prova recebida e a folha de respostas são da mesma cor (consta no rodapé de cada folha a cor correspondente) e se não faltam questões ou
páginas. Escreva e assine corretamente o seu nome, coloque o seu número de inscrição e o dígito verificador (DV) apenas nos locais indicados;

2 - O tempo para a realização da prova será de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo necessário à redação e à marcação das respostas na folha de respostas, e não
será prorrogado;

3 - Só inicie a prova após ser autorizado pelo Fiscal, interrompendo a sua execução quando determinado;
4 - A redação deverá ser uma dissertação com idéias coerentes, claras e objetivas escritas na língua portuguesa e escrita em letra cursiva. Deverá ter no mínimo

20 linhas contínuas, considerando o recuo dos parágrafos, e no máximo 30 linhas;
5 - Iniciada a prova, não haverá mais esclarecimentos. O candidato somente poderá deixar o seu lugar, devidamente autorizado pelo Supervisor/Fiscal, para se

retirar definitivamente do recinto de prova ou, nos casos abaixo especificados, devidamente acompanhado por militar designado para esse fim:
- atendimento médico por pessoal.designado pela MB;

' - fazer uso de banheiro; e
- casos de força maior, comprovados pela supervisão do certame, sem que aconteça saída da área circunscrita para a realização da prova.
Em nenhum dos casos haverá prorrogação do tempo destinado à realização da prova, em caso de retirada definitiva do recinto de prova, esta será corrigida até 
onde foi solucionada;

6 - Use caneta esferográfica preta ou azul para preencher a folha d e respostas;
7 - Confira nas folhas de questões as respostas que você assinalou como corretas antes de marcá-las na folha de respostas. Cuidado para não marcar duas

opções para uma mesma questão na folha de respostas (a questão será perdida);
8 - Para rascunho, use os espaços disponíveis nas folhas de questões, mas só serão corrigidas as respostas marcadas na folha de respostas;
9 - O tempo mínimo de permanência dos candidatos no recinto de aplicação de provas é de 120 minutos.
10 - Será eliminado sumariamente do processo seletivo/concurso e as suas provas não serão levadas em consideração, o candidato que:

a) der ou receber auxílio para a execução da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação;
b) utilizar-se de qualquer materia! não autorizado;
c) desrespeitar qualquer prescrição relativa à execução da Prova e da Redação; ,
d) escrever o nome ou introduzir marcas identificadoras noutro lugar que não o determinado para esse fim; ■
e) cometer ato grave de indisciplina; e
f) comparecer ao local de realização da Prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais e da Redação após o horário previsto para o fechamento dos 

portões.
11 - Instruções para o preenchimento da folha de respostas:

a) use caneta esferográfica azul ou preta;
b) escreva seu nome em letra de forma no local indicado;
c) assine o seu nome no local indicado; '
d) no campo inscrição DV, escreva o seu número de inscrição nos retângulos, da esquerda para a direita, um dígito em cada retângulo. Escreva o dígito 

correspondente ao DV no último retângulo. Após, cubra todo o círculo correspondente a cada número. Não amasse dobre ou rasgue a folha de respostas 
sob pena de ser rejeitada pelo equipamento de leitura ótica que corrigirá as mesmas; e

e) só será permitida a troca de folha de respostas até o início da prova, por motivo de erro no preenchimento nos campos nome, assinatura e número de 
inscrição, sendo de inteira responsabilidade do candidato qualquer erro ou rasura na referida folha de respostas, após o início da prova.

12 - Procure preencher a folha com atenção de acordo com o exemplo abaixo: . . .

IJjf Diretoria de 
/  Ensino da Marinha
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13 - Não será permitido levar a prova após sua realização. O candidato está autorizado a transcrever as suas respostas, dentro do horário destinado à solução da 
prova, utilizando o modelo impresso no fim destas instruções para posterior conferência com o gabarito que será divulgado em Boletim de Ordens e Notícias 
(BONO) da Marinha do Brasil, disponível nas Organizações Responsáveis pela Divulgação e Inscrição (ORDI) e na página da DEnsM na Internet. É proibida a 
utilização de qualquer outro tipo de papel para anotação do gabarito.

ANOTE SEU GABARITO PROVA DE COR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


