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Prova Objetiva 

Edital SMS nº03/2016 

NOME: ___________________________________________________________  Nº INSCRIÇÃO _______________ 

INSTRUÇÕES: 
1- CADERNO DE PROVA: 

1.1-  Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de 
IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova;  

1.2-Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está 
correta. 

1.3-  Após transcorridos 15min. de prova, este não será substituído sob qualquer 
alegação. 

1.4-  Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você está 
concorrendo. 

1.5-  A PROVA OBJETIVA  contém 50 questões objetivas com 04 (quatro) 
alternativas (A, B, C e D), valendo 1,80 pontos cada, devendo o candidato 
obter no mínimo 60% de acertos para aprovação. 

2- CARTÃO DE RESPOSTA: 
2.1- Confira os dados do Cartão de Resposta (nome completo e nº de inscrição). 
2.2- Assine o Cartão de Resposta. 
2.3- Para o seu correto preenchimento, aguarde a orientação do fiscal.  
2.4- NÃO RABISQUE em qualquer área do Cartão de Resposta. 
2.5- O Cartão de Resposta será o único documento válido para a correção e      
NÃO será substituído em hipótese alguma. 
2.6- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 
ALTERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar 
questões sem respostas. 
2.7- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus respectivos 
números. Preencha, FORTEMENTE , com caneta esferográfica (tinta azul ou 
preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, conforme modelo 
abaixo: 

MODELO: Exemplo: Questão 01- C.     
3- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz parte da 

Prova. 
4- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consulta ou 

comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, impressos 
ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

5- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de um 
fiscal. 

6- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato deverá se 
retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas dependências do mesmo. 
Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá fazê-lo antes da entrega do cartão de 
resposta. 

7- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la sinalize com a mão para 
que o fiscal a recolha. 

8- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do início da 
Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua exclusão do Concurso. 

9- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de seu 
término, poderá levar consigo o Caderno de Prova. Este será disponibilizado no 
site: www.bauru.sp.gov.br � Concursos, a partir da data de publicação do 
Gabarito. 

10- O gabarito será publicado no dia 30/08/2016 e o resultado da PROVA OBJETIVA 
em data a ser definida. 





 

 
 

PROVA OBJETIVA – ESPECIALISTA EM SAÚDE /ENFERMEIRO  Página 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DIVISÃO DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCAÇAO NA SAÚDE 
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL 

QUESTÕES – LEGISLAÇÃO SUS – ENFERMEIRO (O1 – 10) 

1. Conforme a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, em seu artigo 7º, as ações e 
serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos 
seguintes princípios, EXCETO : 
A) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 

ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 
cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

B) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie. 

C) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação 
de recursos e a orientação programática. 

D) Participação da comunidade acadêmica na elaboração do plano municipal de 
saúde. 

 
2. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, em seu 

artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante: 
A) O controle e a fiscalização de procedimentos, produtos e substâncias de interesse 

para a saúde e participando da produção de medicamentos, equipamentos, 
imunobiológicos, a serem distribuídos em território nacional. 

B) Políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação. 

C) Ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde, viabilizando que 
todos os profissionais de saúde sejam capazes de atender às demandas de saúde 
da população brasileira. 

D) Ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

3. De acordo com a Portaria nº 2.488/11, a Atenção Básica deve cumprir algumas 
funções para contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, dentre 
elas: 
A) Realizar exclusivamente ações programáticas, no campo da promoção e 

prevenção em saúde. 
B) Dar ênfase aos programas de atenção ao diabetes, hipertensão arterial, pré-

natal, crescimento e desenvolvimento infantil, tuberculose e hanseníase. 
C) Atender a demanda espontânea, reduzindo as filas nos serviços de pronto 

socorros e ampliando a qualidade do atendimento às urgências e emergências. 
D) Ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 

descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre 
necessária. 

 
4. A Atenção Básica deve coordenar o cuidado nas Redes de Atenção à Saúde (RAS) e 

para tanto, deve realizar as seguintes ações, EXCETO : 
A) Elaborar, acompanhar e gerir projetos terapêuticos singulares, bem como 

acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das 
RAS. 

B) Atuar como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, 
responsabilizando-se pelo cuidado dos usuários por meio de uma relação 
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horizontal, contínua e integrada, objetivando a gestão compartilhada da atenção 
integral. 

C) Administrar as agendas dos serviços de atenção especializada através da central 
de regulação de vagas, conforme os critérios de risco estabelecidos entre os 
serviços. 

D) Articular as outras estruturas das redes de saúde e intersetoriais, públicas, 
comunitárias e sociais. 

 
5. O Pacto pela Saúde 2006, estabelecido pela Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 

2006, é um compromisso público assumido pelos gestores do SUS (revisado 
anualmente) com ênfase nas necessidades de saúde da população e que implica no 
exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas nos três 
componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS. 
Assinale a alternativa que NÃO compõem um dos objetivos do PACTO PELA 
VIDA: 
A) Instituir o componente pré-hospitalar móvel da Política Nacional de Atenção às 

Urgências, por intermédio da implantação de Serviços de Atendimento Móvel 
de Urgência em municípios e regiões de todo o território brasileiro: SAMU- 
192. 

B) Consolidar e qualificar a estratégia da Saúde da Família como modelo de 
atenção básica à saúde e como centro ordenador das redes de atenção à saúde 
do SUS. 

C) Implantar a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção 
integral. 

D) Reduzir a mortalidade materna, infantil neonatal, infantil por doença diarreica e 
por pneumonias. 

 
6. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, em seu inciso 2º do artigo 1º, trata que 

o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado 
composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de 
saúde e usuários, deve atuar na: 
A) Elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de 

dois anos para sua implantação na esfera de gestão municipal. 
B) Elaboração das estratégicas de fiscalização e controle dos serviços municipais 

em parceria com o Tribunal de Contas da União. 
C) Formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na 

instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. 
D) Auditoria dos serviços de ouvidorias municipais, estaduais e federais vinculados 

ao setor da saúde. 
 
7. O artigo 199 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, refere que 

a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, sendo legítima: 
A) A participação das instituições privadas de forma complementar do sistema 

único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos. 

B) A destinação dos recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos, desde que tenham abrangência na saúde pública. 

C) A participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na 
assistência à saúde no País de forma indiscriminada. 
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D) A comercialização de sangue e seus derivados para fins de pesquisa e 
tratamento de doenças crônicas ou transmissíveis, devendo os impostos 
referentes a esta serem destinados ao sistema único de saúde. 

 
8. Em conformidade com a Lei nº 8.080/ 1990, em seu artigo 19-I, são estabelecidos, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação 
domiciliar, que incluem: 
A) Atendimento e a internação domiciliares deverão ser realizados por indicação 

médica, em situações de ausência de vaga em leitos de média complexidade ou 
com expressa solicitação do paciente e de sua família.   

B) Os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e 
de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes 
em seu domicílio.     

C) Somente os procedimentos realizados por equipes multidisciplinares que 
atuarão nos cuidados paliativos. 

D) A assistência ao parto humanizado, em estímulo ao aumento da taxa de partos 
normais. 

 
9. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da, Lei nº 8.080, de 19 de setembro 

1990, um conjunto de atividades que se destina à promoção e proteção da saúde dos 
trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, 
abrangendo: 
A) Participação na normatização, fiscalização e controle das condições de 

produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de 
substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam 
riscos à saúde do trabalhador. 

B) Realização de avaliação clínica e laboratorial dos trabalhadores, do setor 
público e privado, na admissão, demissão bem como na realização de exames 
periódicos. 

C) Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas 
sobre os riscos de acidentes de trabalho relacionados ao comportamento de 
risco no trabalho, os quais representam a principal causa de acidentes de 
trabalho. 

D) Supervisão das ações realizadas pelo Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho de todas as empresas do país, sendo elas 
públicas ou privadas. 

 
10. Assinale a alternativa que NÃO corresponde às ferramentas e dispositivos de gestão 

do cuidado que devem ser incorporadas pela Atenção Básica com o objetivo de 
coordenar as redes de atenção à saúde: 
A) Gestão das listas de espera (encaminhamentos para consultas especializadas, 

procedimentos e exames). 
B) Avaliação da satisfação dos usuários proporcionando adaptação dos diversos 

serviços às demandas das pessoas os utilizam. 
C) Prontuário eletrônico em rede, bem como a implementação de protocolos de 

atenção organizados sob a lógica de linhas de cuidado. 
D) Discussão e análise de casos traçadores, eventos-sentinela e incidentes críticos. 
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QUESTÕES – CONHECIMENTOS ESPECIFICOS – ENFERMEIRO (11 – 42) 
 

11. Na avaliação inicial do paciente vítima de trauma, também conhecida como 
avaliação primaria, a medida inicial mais importante é: 
A) Acesso venoso de grosso calibre. 
B) Assegurar a via aérea. 
C) Verificar o nível de consciência. 
D) Controle da hemorragia. 

 
12. O ______________ constitui-se como uma emergência com risco de morte. A 

medida que o ar entra no espaço pleural a pressão intratorácica é elevada resultando 
em piora do comprometimento ventilatório e redução do retorno venoso ao coração 
(como um sistema de válvula unidirecional). Inicialmente os doentes apresentam 
apreensão e desconforto, em seguida queixam-se de dor torácica e dificuldade para 
respirar. Nos casos graves pode ocorrer cianose e apneia. Os achados clássicos são: 
desvio de traqueia em direção contrária ao achado da lesão, diminuição do 
murmúrio vesicular do lado da lesão e percussão timpânica. Se não tratado pode 
culminar em hipotensão e choque descompensado. O texto acima refere-se a: 
A) Tamponamento cardíaco. 
B) Pneumotórax aberto. 
C) Pneumotórax hipertensivo. 
D) Hemotórax. 

 
13. A infusão de fluidos EV, especialmente o Ringer Lactato (RL) é a melhor forma de 

iniciar o tratamento de uma vítima de queimadura. O volume de reposição a ser 
administrado a uma vítima do sexo masculino de 80kg que teve 30% do corpo 
acometido por queimaduras de terceiro grau, segundo a Fórmula de Parkland, é de: 
A) 9.600 ml sendo 4.800ml administrado nas primeiras 8 horas após o acidente. 
B) 4.800ml sendo 2.400ml administrado nas primeiras 8 horas após o acidente. 
C) 9.600ml sendo 3.200ml administrado nas primeiras 8 horas após o acidente. 
D) 4.800ml sendo 1.600ml nas primeiras 8 horas após o acidente. 

 
14. Em um paciente com sinais sintomas de Acidente Vascular Cerebral (AVC), qual 

das seguintes perguntas é mais importante para ser realizada ao paciente, familiar 
e/ou acompanhante? 
A) “Quais os medicamentos que o paciente faz uso? ”. 
B) “Quanto tempo faz que os sintomas surgiram? ”. 
C) “ O que estava fazendo quando os sintomas surgiram? ”. 
D) “Possui história de pressão alta? ”. 

 
15. As evidências mostram que o reconhecimento precoce de um Acidente Vascular 

Cerebral (AVC), como uso de um sistema de avaliação adequado diminui o 
intervalo entre o momento do início dos sinais e sintomas da doença e a chegada ao 
hospital. No Brasil, a escala de avaliação pré-hospitalar utilizada e que possui alta 
sensibilidade para a identificação desta doença é: 
A) Escala de Coma de Glasgow. 
B) Escala de AVC do National Institute of Health (NIHSS). 
C) Escala de Rankin modificada. 
D) Escala de Cincinnati. 
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16. A escala de coma de Glasgow é uma escala que permite avaliar o nível de 
consciência de uma vítima de trauma. Considerando uma pessoa adulta que sofreu 
uma queda de bicicleta e apresenta abertura ocular somente à voz, expressando 
palavras incompreensíveis e realiza retirada quando estimulado a dor. Assinale a 
alternativa que contenha a sequência correta de pontuação de acordo com a escala e 
o valor final da escala de coma de Glasgow. 
A) 2 – 1 – 5 = 8. 
B) 3 – 1 – 2 = 6. 
C) 3 – 2 – 4 = 9. 
D) 2 – 2 – 3 = 7. 

 
17. A oferta inadequada de sangue oxigenado ao cérebro e a outros órgãos vitais é o 

fator que mais rapidamente leva o doente traumatizado a morte. Qual dos 
procedimentos não deve ser realizado pelo enfermeiro para manter a permeabilidade 
das vias aéreas: 
A) Instalar a cânula de Guedel. 
B) Realizar a inserção da Máscara Laríngea (ML). 
C) Realizar a manobra de tração da mandíbula (Jaw-Thrust). 
D) Realizar a intubação endotraqueal. 

 
18. Considerando a Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício da 

Enfermagem e dá outras providências, a realização da episiotomia e episiorrafia 
compete ao: 
A) Enfermeiro com graduação e experiência mínima na área de atuação. 
B) Profissionais portadores de diploma ou certificado de obstetriz ou enfermagem 

obstétrica. 
C) Enfermeiro como profissional liberal.  
D) Enfermeiro e técnico de enfermagem. 

 
19. As Diretrizes da American Heart Association (AHA), publicadas em 2015, indicam 

a realização das compressões torácicas em pediatria quando, mesmo após a 
administração de 2 ventilações de resgate nas manobras de ressuscitação 
cardiorrespiratória com pulso palpável e sinais de hipoperfusão, a frequência 
cardíaca for menor que:  
A) 40 bpm.  
B) 50 bpm.  
C) 60 bpm.  
D) 70 bpm. 

 
20. Segundo a atualização das Diretrizes da American Heart Association (AHA) 

publicada em 2015, no atendimento de Suporte Avançado de Vida em Cardiologia 
para Adultos é correto afirmar que: 
A) A vasopressina foi removida do algoritmo de parada cardiorrespiratória no 

adulto. 
B) Uma dose de 40 unidades EV/IO de vasopressina pode substituir a primeira ou 

a segunda dose de epinefrina no tratamento da parada cardiorrespiratória.  
C) Quando houver uma via aérea avançada, durante ressuscitação cardiopulmonar 

com duas pessoas, o socorrista pode administrar uma ventilação a cada 6 a 8 
segundos, o que se traduz em 8 a 10 ventilações por minuto.  

D) Devem ser aplicadas compressões torácicas na proporção de 15 compressões 
para cada 2 ventilações. 
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21. As Diretrizes da American Heart Association (AHA), publicadas em 2015, 
ressaltam a importância da realização da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de 
alta qualidade. Elas enfatizam que socorristas leigos sem treinamento devem 
fornecer RCP somente com as mãos, com ou sem orientação de um atendente, para 
adultos vítimas de Parada Cardiorrespiratória (PCR). Sendo assim, em relação às 
compressões torácicas no adulto é INCORRETO  afirmara que: 
A) Se o socorrista for treinado e puder realizar ventilações de resgate as 

compressões e ventilações devem ser aplicadas na proporção de 30 
compressões para cada 2 ventilações. 

B) O socorrista deve continuar a RCP até a chegada e preparação de um 
Desfibrilador Externo Automático para uso, ou até que os profissionais de 
urgência assumam o cuidado da vítima, ou que a vítima comece a se mover. 

C) Os socorristas e profissionais da saúde devem realizar as compressões torácicas 
a uma frequência mínima de 100 compressões por minuto. 

D) Durante a RCP manual em um adulto médio, os socorristas devem aplicar 
compressões torácicas até uma profundidade de pelo menos 2 polegadas, ou 
seja, 5 cm, evitando compressões superiores a 2,4 polegadas, ou seja, 6cm. 

 
22. A pontuação da escala de coma de Glasgow para pacientes com traumatismo 

cranioencefálico moderado é: 
A) 3 a 8.  
B) 5 a 10.  
C) 9 a 12.  
D) 13 a 15. 

 
23. A desfibrilação está indicada no tratamento da: 

A) Fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. 
B) Fibrilação ventricular e assistolia. 
C) Taquicardia ventricular sem pulso e atividade elétrica sem pulso. 
D) Assistolia e atividade elétrica sem pulso. 

24. A gestação provoca grandes mudanças fisiológicas e modificações nas relações 
anatômicas que afetam praticamente todos os órgãos do corpo humano. Essas 
alterações podem influenciar a avaliação da gestante traumatizada. Pode-se dizer 
corretamente que: 
A) A compressão da veia cava pelo útero pode reduzir o retorno venoso ao 

coração, diminuindo o débito cardíaco e agravando o choque. 
B) A posição ideal para transportar uma gestante vítima de trauma é em posição 

supina com prancha rígida a 0 graus.  
C) Sinais de choque hipovolêmico como taquicardia e hipotensão são perceptíveis 

ao menor sinal de perda sanguínea. 
D) Vasopressores constituem-se como a primeira escolha para restaurar a pressão 

sanguínea materna, diminuindo o risco de hipóxia fetal. 
 

25. Em relação à punção intraóssea em crianças é correto afirmar: 
A) O local de preferência para punção é na face interna da fíbula. 
B) A presença de lesões e fraturas, no local a ser puncionado, não contraindica o 

procedimento. 
C) Deve ser considerada em situações de emergência se o acesso periférico não 

for possível após duas tentativas.  
D) Pode ser mantida mesmo após a instalação de um acesso venoso de melhor 

qualidade.  
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26. Desastre é considerado um evento natural ou produzido pelo homem no qual as 
necessidades dos doentes sobrecarregam ou extrapolam os recursos necessários para 
seus cuidados. Podemos afirmar corretamente que: 
A) O limite de uma área de “Procura e Resgate” é denominado “Zona Morna”. 
B) “Zona Quente” é o local onde permanecem a “Área de operações” onde é 

permitido a presença de uma equipe qualificada, como técnicos em materiais 
perigosos.  

C) O Posto de Comando de Incidentes (PCI) é a sede do Comando de Incidentes 
(CI) e deve ser estabelecida na “Zona Fria”, ou seja, longe da “Zona Quente”.  

D) As vítimas, após serem retiradas da “Área de Procura e resgate” são 
direcionadas para a “Zona Morna” através de um corredor onde são reunidas 
antes do transporte para fora do local.  

 
27. Todas as características abaixo são fundamentais para determinar a indicação ou não 

de profilaxia pós exposição ao vírus da raiva, EXCETO : 
A) Tipo de animal (cão e gato; animais silvestres; animais domésticos de interesse 

econômico ou de produção, como equinos e suínos, e animais de baixo risco, 
como os roedores). 

B) O estado de saúde do animal no momento da agressão (sadio ou com sinais 
sugestivos de raiva) e possibilidade de observação por 10 dias. 

C) Procedência do animal, sabendo se a região de procedência é área de raiva 
controlada ou não controlada. 

D) Animal com diagnóstico fechado para cinomose, pois permite desconsiderar 
alguns sinais e sintomas coincidentes com a raiva. 

 
28. De acordo com as estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica do 

Ministério da Saúde podemos elencar situações que ajudam a ilustrar circunstâncias 
em que a capacidade de autocuidado pode ser insuficiente, dentre elas NÃO está 
incluída: 
A) Pessoas com postura reativa às suas condições crônicas, que reduzem sua 

sociabilidade e tornam-se reclusas por causa de suas limitações, muitas vezes 
fazendo dos seus problemas o centro de suas vidas. 

B) Pessoas com baixa auto eficácia, isto é, que não acreditam em si mesmas como 
agentes de mudança de suas condições. 

C) Pessoas que se encontram no estágio pré contemplativo de mudança de 
comportamento, isto é, que não demonstram interesse em realizar mudanças 
nos próximos meses. 

D) Pessoas com diagnóstico de duas ou mais comorbidades. 
 
29. __________________ é a elevação do número de casos de uma doença ou agravo, 

em um determinado lugar e período de tempo, caracterizando, de forma clara, um 
excesso em relação à frequência esperada. Trata-se da definição de: 
A) Epidemia. 
B) Surto. 
C) Endemia. 
D) Pandemia. 
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30. Entre os principais objetivos da primeira visita domiciliar ao recém-nascido e à sua 
família, NÃO se inclui: 
A) Orientar a família sobre os cuidados com o bebê. 
B) Identificar sinais de depressão puerperal. 
C) Realizar orientações de higiene e método de coleta para captação de leite 

humano para fins de doação. 
D) Promover o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. 

 
31. De acordo o Ministério da Saúde são recomendações para abordagem da pessoa 

tabagista, EXCETO : 
A) Todas as pessoas precisam ser questionadas sobre a sua situação tabágica (se 

fumam ou se convivem com fumante) em uma consulta de rotina com qualquer 
profissional de saúde (dentista, psicólogo, enfermeiro, médico etc.) e, caso 
fumem, devem ser aconselhadas a parar. 

B) A situação tabágica do fumante que não “está pronto” para parar precisa ser 
reavaliada, com urgência pelo médico psiquiatra. 

C) Os fumantes passivos, devem ser orientadas sobre os riscos pois as evidências 
científicas mostram que não existe nível seguro de exposição à fumaça do 
tabaco e que adultos expostos ao tabagismo passivo têm efeitos adversos no 
sistema cardiovascular, apresentando prevalência aumentada de doença 
coronariana e também câncer de pulmão.  

D) As pessoas que fumam devem ser questionadas sobre “como” gostariam de 
parar (qual o método) e as orientações para parar de fumar devem ser sensíveis 
às preferências, necessidades e circunstâncias das pessoas. 

 
32. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a frequência respiratória normal 

de crianças, entre 2 à 11 meses, em “movimentos respiratórios por minuto” (mrm) é 
de: 
A) 30 mrm. 
B) 20 mrm. 
C) 50 mrm. 
D) 40 mrm. 

 
33. Dentre as alternativas abaixo, NÃO está inclusa entre as metas nacionais proposta 

pelo Plano de Ações Estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis no Brasil, 2011-2022: 
A) Aumentar a cobertura de mamografia em mulheres entre 50 e 69 anos. 
B) Ampliar a cobertura de exame citopatológico em mulheres de 25 a 64 anos. 
C) Capacitar profissionais para a realização de colposcopia. 
D) Tratar 100% das mulheres com diagnóstico de lesões precursoras de câncer. 

 
34. De acordo com as recomendações para o tratamento supervisionado dos pacientes 

com diagnóstico de hanseníase está INCORRETO  afirmar que: 
A) Devem ser agendados para retorno a cada 26 dias.  
B) Durante as consultas, eles tomam a dose supervisionada no serviço de saúde e 

recebem a cartela com os medicamentos das doses a serem autoadministradas 
em domicílio.  

C) Em todos os retornos deve-se realizar a avaliação do paciente, esclarecimento 
de dúvidas e orientações, além de reforçar a importância do exame dos 
contatos e agendar o exame clínico e a vacinação dos contatos.  
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D) O cartão de agendamento deve ser usado para registro da data de retorno à 
unidade de saúde e para o controle da adesão ao tratamento, sendo que os 
pacientes que não comparecerem à dose supervisionada deverão ser visitados, 
no máximo, em 30 dias, nos seus domicílios, com o objetivo de manter o 
tratamento e evitar o abandono. 

 
35. Abordagem de pacientes com diabete e alto risco de desenvolver úlceras nos pés 

(Categoria 1 ou 2) está INCORRETO  orientar: 
A) Evitar caminhar descalço;  
B) Retirar os calos, ceratose e ruptura de continuidade da pele cuidadosamente, 

após uso produtos para calos e unhas. 
C) Lembrar o potencial de queimadura dos pés dormentes, portanto sempre 

verificar a temperatura da água em banhos, evitar aquecedores dos pés (bolsa-
d’água quente, cobertores elétricos, fogueiras ou lareiras); 

D) Não utilizar sapatos novos por períodos prolongados e amaciar os sapatos 
novos com uso por pequenos períodos de tempo antes de utilizá-lo 
rotineiramente;  

 
36. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com perda 

importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico 
precoce. O diagnóstico não requer tecnologia sofisticada e a doença pode ser tratada 
e controlada com mudanças no estilo de vida, com medicamentos de baixo custo e 
de poucos efeitos colaterais, comprovadamente eficazes e de fácil aplicabilidade na 
Atenção Básica. Em relação a esta condição clínica podemos afirmara que:  

I- O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da Pressão Arterial (PA) 
maior ou igual a 140/90mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes 
com intervalo mínimo de uma semana entre as medidas, ou seja, soma-se a 
média das medidas do primeiro dia mais as duas medidas subsequentes e 
divide-se por três. 

II-  A constatação de um valor elevado em apenas um dia, mesmo que em mais do 
que uma medida, é suficiente para estabelecer o diagnóstico de hipertensão. 

III-  Hipertensão limítrofe é considerada quando o paciente possui valores de 
pressão sistólica <130 e diastólica < 85.  

IV-  A pessoa com Pressão Arterial (PA) ótima atendida pelos profissionais de 
saúde, menor que 120/80mmHg deverá verificar novamente a PA em até dois 
anos.  

Assinale a alternativa que contém as afirmações corretas: 
A) I, II e III estão corretas. 
B) II, III e IV estão corretas. 
C) I e III estão corretas. 
D) I e IV estão corretas 

 
37. O refrigerador de uso doméstico não é mais recomendado para o armazenamento de 

imunobiológicos por não atender aos critérios de segurança e qualidade. Enquanto 
se utilizar os refrigeradores domésticos, medidas de segurança devem ser adotadas, 
entre as quais está INCORRETA : 
A) Utilização exclusiva para imunobiológicos.  
B) No caso de utilização do termômetro digital, posicionar o sensor OUT do cabo 

extensor no ponto mais central da câmara interna (altura x profundidade) sem 
contato com os produtos ou partes do equipamento, colocando-se o sensor 
dentro de frascos transparentes.  
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C) Identificar a localização do evaporador ou da entrada de ar refrigerado no 
interior da câmara, não posicionar os frascos de imunobiológicos nas 
proximidades deste (s) ponto (s), evitando submeter os insumos à temperatura 
negativa. 

D) Não armazenar imunobiológicos no compartimento inferior.  
 
38. O Processo de Enfermagem deve ser realizado, de modo deliberado e sistemático, 

em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional 
de Enfermagem. Deve estar baseado num suporte teórico que oriente a coleta de 
dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das 
ações ou intervenções de enfermagem; e que forneça a base para a avaliação dos 
resultados de enfermagem alcançados. Em relação às fases deste processo é correto 
afirmar:  
A) Histórico de enfermagem: processo deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade 
humana em um dado momento do processo saúde doença, para determinar se 
as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado. 

B) Diagnóstico de enfermagem: julgamento clínico das respostas/experiências do 
indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de saúde/processos vitais 
reais ou potenciais. Constitui-se como a base para a seleção das intervenções 
de enfermagem para alcançar resultados pelos quais o enfermeiro é 
responsável. 

C) Planejamento de enfermagem: processo de interpretação e agrupamento dos 
dados coletados que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos 
diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas 
da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo 
saúde e doença. 

D) Implementação: determinação dos resultados que se espera alcançar; e das 
ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da 
pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo 
saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

 
39. De acordo com a definição de caso suspeito de Tuberculose Pulmonar, todo 

indivíduo com sintomatologia clínica sugestiva apresenta: 
A) Paciente com RX de tórax com pacificação isolada de lobo pulmonar. 
B) Tosse por três ou mais semanas, febre, perda de peso e apetite, ou suspeito ao 

exame radiológico.  
C) Presença de escarro.  
D) Ocorrência de Pneumonias de repetição. 

 
40. Foram prescritos 500 ml de SF 0,9% para administrar em 1 horas e 30 minutos. 

Sendo assim, quantas gotas por minutos devem ser administradas? 
A) 111 gotas por minuto. 
B) 90 gotas por minuto. 
C) 102 gotas por minuto. 
D) 166 gotas por minuto. 

 
41. A classificação operacional do caso de hanseníase, visando o tratamento com 

poliquimioterapia é baseada no número de lesões cutâneas de acordo com os 
seguintes critérios:  
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A) Paucibacilar (PB) – casos com até 5 lesões de pele e Multibacilar (MB) – casos 
com mais de 5 lesões de pele. 

B) Paucibacilar (PB) – casos com até 3 lesões de pele e Multibacilar (MB) – casos 
com mais de 3 lesões de pele. 

C) Paucibacilar (PB) – casos com até 7 lesões de pele e Multibacilar (MB) – casos 
com mais de 7 lesões de pele. 

D) Paucibacilar (PB) – casos com até 2 lesões de pele e Multibacilar (MB) – casos 
com mais de 2 lesões de pele. 
 

42. É um dos princípios da Rede Cegonha: 
A) O atendimento médico especializado à todas as gestantes. 
B) Acesso às doulas durante o trabalho de pato. 
C) Orientação nutricional especializada durante a gestação. 
D) A realização de exames de rotina com resultados em tempo oportuno. 

 
QUESTÕES – LINGUA PORTURGUESA – ENFERMEIRO (43 – 50) 

 
Texto: Google quer injetar chip no olho humano 

     Quem sabe um dia tenhamos olhos biônicos, ao estilo da série Black Mirror: 
primeiro, a Samsung mostrou um conceito de lentes de contato com câmeras e Wi-Fi 
integrados. Agora, o Google acaba de registrar a patente de um chip inteligente, 
parecido com as lentes da Samsung, mas com um toque especial: ele seria instalado 
cirurgicamente dentro do olho, onde ficaria funcionando até quando a pessoa quisesse.  
     Os dois chips - um para cada olho - ficariam armazenados em lentes eletrônicas, 
feitas de um polímero flexível e transparente. A coisa toda seria controlada através de 
um smartphone ou de um computador, e carregada por uma antena que, de acordo com 
o Google, usaria como fonte de energia as ondas eletromagnéticas que nos rodeiam o 
tempo todo - vindas da TV, do rádio e de celulares e de outros dispositivos. Essa ideia 
de gadget autocarregável, aliás, não é novidade: a Nokia já tem um projeto de 
celular que funciona exatamente assim, "sugando" a energia do ambiente.    
      Por enquanto, tudo não passa de uma patente, sem previsão de chegada a nós, reles 
mortais. Mas, se o dispositivo for mesmo produzido um dia, quem quiser os olhos 
melhorados vai ter que passar por um processo cirúrgico: um médico removeria o 
cristalino (a lente natural do olho humano), colocaria o chip dentro dele e, por fim, 
enfiaria tudo de volta no seu olho, onde o chip funcionaria como o próprio cristalino - 
só que em versão melhoradíssima, com Wi-Fi, GPS, Bluetooth e câmeras de alta 
definição.  
     O dispositivo corrigiria problemas de visão, como catarata, miopia e presbiopia, 
mas sua utilidade poderia ir muito além disso: você poderia fotografar e filmar qualquer 
cena da sua vida, ver um mapa da cidade em tempo real, observar as estrelas sem 
precisar de um telescópio, interagir nas redes sociais ao mesmo tempo em que conversa 
com seus amigos na vida real e por aí vai - as possibilidades são muitas. Considerando 
tudo isto não restará outra alternativa para a população interessada senão ocupar os 
hospitais.  
     Antes que os protótipos comecem a ser produzidos, porém, o Google tem uma série 
de problemas para resolver. Para começar, ainda não se sabe se os sinais de Bluetooth, 
GPS e Wi-Fi fariam mal aos olhos. Além disso, existe a possibilidade de hackers 
invadirem os chips - e aí, eles saberiam exatamente onde você está e quem você é, e 
teriam acesso a todos os seus dados (...) 
 
Por  Helô D'Angelo; editado por Bruno Garattoni, atualizado em  16/05/2016 
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Fonte: http://super.abril.com.br/ideias/google-quer-injetar-chip-no-olho-humano 
(Adaptado) 
 
Considerando o texto, responda as questões 43, 44 e 45: 
 
43. De acordo com as características do texto informativo fica claro que o tema 

abordado no texto lido é: 
A) Google e Samsung, em parceria, desenvolveram o olho biônico, que será 

comercializado em breve. 
B) Após conhecer o sistema da Samsung, a Google aprimorou e lançou para 

comercialização um chip inteligente para implantar nos olhos. 
C) Enquanto a Samsung mostrou um conceito de lentes de contato com câmeras e 

Wi-Fi integrados, a Google registrou recentemente a patente de um chip 
inteligente para ser implantado dentro do olho. 

D) Inspiradas no projeto de celular da Nokia, que “suga” a energia do ambiente, 
Samsung e Google criaram chips inteligentes, distintos, para serem 
implantados dentro do olho.  

 
44. Nas frases: 

I- “Quem sabe um dia tenhamos olhos biônicos...” 
II- “Por enquanto, tudo não passa de uma patente...” 
III-  “ Antes que os protótipos comecem a ser produzidos, porém, o Google tem uma 

série de problemas para resolver...” 
IV-  “Além disso, existe a possibilidade de hackers invadirem os chips...” 
 
Os termos em destaque nas orações conferem, respectivamente, sentido de:  
A) I – Dúvida; II- Lugar; III-Oposição;  IV- Ilustração. 
B) I –Dúvida;    II-Causa; III-Oposição;  IV- Consequência. 
C) I – Dúvida; II-Propósito; III- Oposição;  IV- Esclarecimento. 
D) I –Dúvida; II-Tempo; III-Oposição;  IV- Adição. 

 
45. A oração “senão ocupar os hospitais” é reduzida, porque o verbo está no infinitivo. 

A preposição que a introduz pode ser substituída, sem alteração do sentido da 
mensagem pretendida e fazendo as alterações necessárias para manter a mesma 
informação, por: 
A) De outro modo. 
B) A não ser.  
C) Do contrário.  
D) Porém. 

 
46. Em qual alternativa todas as palavras estão de acordo com as regras de acentuação? 

A) Heroico; ideia; géis (plural de gel); abdômen; bioética. 
B) Ansia; imã; lucido; perito; vestigios.  
C) Íbero; avaro; interim; escândalo; prototipo. 
D) Habil; germen; carater; fórceps; eletrons. 

  
47. Preencha as lacunas com os pronomes relativos que, quem, cuja ou cujo, precedidos, 

se necessário, de preposição e selecione a alternativa com a sequência adequada. 
I- O médico, ___________ cirurgia assisti, parabenizado pelo excelente trabalho. 
II-  A farmácia __________________ me dirigi era bem organizada. 
III-  As pessoas __________________ me lembro raramente. 
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IV-  Há momentos __________________ nunca esquecemos. 
A) I- a cuja; II- a cuja; III- de quem;  IV- a que. 
B) I- cuja; II- a que; III- cujo;  IV- de que. 
C) I- de quem; II- cujo; III- de quem;  IV- que. 
D) I- cuja; II- a que; III- de quem;  IV- que. 

 
48. Preencha as lacunas das frases a seguir com a sequência das formas verbais: 

Estudar, permitir e comemorar, respectivamente; fazendo a devida flexão dos verbos 
e a concordância para manter a norma culta. 
“Vocês _____________muito, certamente isto _______________ a aprovação de 
todos. Onde ___________________ tamanho feito? ” 
A) Estudaram; permitirá; comemorarão. 
B) Estudarão; permitirá; comemorarão. 
C) Estudaram; permitira; comemoraram. 
D) Estudarão; permitira; comemoraram. 

 
49. A frase a seguir está sem pontuação, assinale a alternativa que apresente a indicação 

correta dos sinais de pontuação de acordo com a norma gramatical para transmitir 
adequada e coerentemente a informação de acordo com o contexto. 
“Já no quarto do hospital o médico disse o senhor José sairá amanhã aliás depois de 
amanhã ao ouvir isto o paciente com um sorriso trêmulo segurou as mãos da 
enfermeira lançando-lhe um olhar acanhado doce sereno feliz era em agradecimento 
por tanta dedicação” 
A) “Já no quarto, do hospital, o médico, disse... o senhor José; sairá amanhã; aliás 

depois de amanhã! Ao ouvir isto o paciente com um sorriso trêmulo segurou as 
mãos da enfermeira lançando-lhe um olhar; acanhado; doce; sereno; feliz em 
agradecimento por tanta dedicação.” 

B) “Já no quarto do hospital ... o médico disse:  O senhor José sairá. Amanhã 
aliás, depois de amanhã... ao ouvir, isto o paciente com um sorriso trêmulo 
segurou, as mãos da enfermeira lançando-lhe; um olhar acanhado doce, sereno 
feliz, em agradecimento por tanta dedicação.” 

C) “Já no quarto do hospital o médico disse: - O senhor José sairá amanhã, aliás, 
depois de amanhã. Ao ouvir isto o paciente, com um sorriso trêmulo, segurou 
as mãos da enfermeira lançando-lhe um olhar acanhado, doce, sereno, feliz! 
Era em agradecimento por tanta dedicação.” 

D) “ Já no, quarto do hospital o, médico disse... - o senhor José sairá amanhã aliás 
depois de amanhã! Ao ouvir isto, o paciente com, um sorriso, trêmulo, segurou, 
as mãos da enfermeira lançando-lhe... um olhar, acanhado; doce, sereno, feliz 
em agradecimento por tanta dedicação.” 

50. No trecho abaixo, em virtude da polissemia o verbo “passar” assume mais de um 
significado; selecione a alternativa correspondente a cada um dos significados, na 
sequência em que os mesmos aparecem na letra da música. 
“Passam pássaros e aviões 
E no chão caminhões 
Passa o tempo, as estações 
Passe em casa (...)”  
(Arnaldo Antunes e outros / CD Tribalistas) 
A) Padecer; transpor; ir a algum lugar. 
B) Transpor; transcorrer; ir a algum lugar. 
C) Transcorrer; padecer; ir a algum lugar. 
D) Decorrer; decorrer; ir a algum lugar. 


