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QUESTÕES 01 A  - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, 
do escritor brasileiro Machado de Assis. Leia-o 
atentamente e responda às seguintes questões.

“Um tio meu, cônego de prebenda inteira, costumava 
dizer que o amor da glória temporal era a perdição 
das almas, que só devem cobiçar a glória eterna. 
Ao que retorquia outro tio, oficial de um dos antigos 
terços de infantaria, que o amor da glória era a coisa 
mais verdadeiramente humana que há no homem, 
e, conseguintemente, a sua mais genuína feição. 
Decida o leitor entre o militar e o cônego”.

01. Assinale a alternativa que contém uma 
interpretação CORRETA sobre o conteúdo do texto.

a) O argumento do cônego está em aparente 
contradição com a sua posição eclesiástica, pois ele 
supervaloriza as coisas terrenas.
b) O trecho apresenta, com base no discurso de dois 
personagens, uma controvérsia sobre a questão do 
“amor da glória”.
c) Um dos tios do narrador, por seguir carreira militar, 
considera o amor da glória a perdição das almas, 
pois prejudicaria a ação bélica.
d) O narrador não somente apresenta uma oposição 
de ideias, a partir da experiência dos personagens, 
mas também se posiciona claramente a respeito.
_________________________________________
02. Nesse trecho de seu romance, Machado 
de Assis emprega o adjetivo “temporal” para se 
referir a um tipo de “amor da glória”. Em relação a 
esse adjetivo, segundo o contexto do parágrafo, é 
CORRETO afirmar que:

a) Corresponde à ideia de tempestade, com toda a 
sua violência natural.
b) É utilizado pelo autor com deboche, como forma 
de crítica à religião.
c) Faz referência à expectativa de uma recompensa 
espiritual.
d) Se forma a partir da palavra “tempo”, e se opõe à 
noção de eternidade.
_________________________________________
03. Ainda com base no trecho de Machado de 
Assis, um dos tios do narrador argumentava que “o 
amor da glória era a coisa mais verdadeiramente 
humana que há no homem”. Neste caso, o 
termo “verdadeiramente” pode ser classificado 
gramaticalmente como:

a) Adjetivo.
b) Advérbio.
c) Preposição.
d) Verbo.

Triste Fim de Policarpo Quaresma é o título de uma 
das principais obras de ficção da literatura brasileira, 
escrita por Lima Barreto. Considere o trecho a 
seguir, em que o narrador descreve o protagonista 
do romance, e responda às próximas questões.

“Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas 
estudou a Pátria, nas suas riquezas naturais, na sua 
história, na sua geografia, na sua literatura e na sua 
política. Quaresma sabia as espécies de minerais, 
vegetais e animais, que o Brasil continha; sabia o 
valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, 
as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as 
nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com 
azedume e paixão a proeminência do Amazonas 
sobre todos os demais rios do mundo. Para isso ia até 
ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo e era 
com este rival do “seu” rio que ele mais implicava. Ai 
de quem o citasse na sua frente! Em geral, calmo e 
delicado, o major ficava agitado e malcriado, quando 
se discutia a extensão do Amazonas em face da do 
Nilo”.

04. Com base nesse trecho, o protagonista do 
romance pode ser considerado um personagem:

a) Antipatriótico.
b) Nacionalista.
c) Pacifista.
d) Revolucionário.
_________________________________________
05. No parágrafo selecionado, o narrador afirma 
que o protagonista do romance “ia até ao crime 
de amputar alguns quilômetros ao Nilo”. Neste 
contexto, pode-se afirmar que o termo “amputar” 
está empregado:

a) De acordo com a carreira médica do personagem.
b) Em sentido figurado, significando reduzir ou omitir.
c) Com o intuito de chocar o leitor, levando-o a 
desprezar o protagonista.
d) Em sentido literal, pois traz a ideia de mutilação 
física.
_________________________________________
06. Ainda com base no parágrafo selecionado 
de Lima Barreto, o narrador conta que o Rio Nilo, 
localizado no Egito, era considerado pelo protagonista 
do romance como uma espécie de rival do “seu” rio, 
o Amazonas. Nesse caso, o pronome “seu” aparece 
no texto entre aspas porque:

a) O autor do romance buscava demonstrar a apatia 
do personagem sobre o assunto.
b) O maior rio brasileiro havia sido comprado 
realmente pelo protagonista da história.
c) Lima Barreto evitava a utilização do pronome 
“teu”, que seria o correto neste caso.
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d) O Rio Amazonas não era propriedade do 
protagonista, mas assim ele o considerava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Qual o produto entre as soluções do sistema 
a seguir?

a) 5.
b) 8
c) 10.
d) 16.
_________________________________________
08. Qual das alternativas a seguir contém uma 
expressão irracional?

a) .

b) .

c)  .

d) .

_________________________________________
09. Um hexágono regular pode ser representado 
como uma composição de outras figuras. Sobre o 
hexágono regular, assinale a alternativa CORRETA:

a) Pode ser composto por 3 quadrados colocados 
lado a lado.

b) Tem por área  , sendo l o lado do 
hexágono.
c) Pode ser composto por seis triângulos equiláteros.
d) Pode ser composto por seis triângulos 
retângulos idênticos, tendo sua área expressa por

 , sendo b e h a base e a altura desses 
triângulos, respectivamente.
_________________________________________
10. Um drone sobe verticalmente 5 metros a 
partir do ponto de decolagem e, para ir ao encontro 
de seu controlador, desloca-se 10 metros em linha 
reta. O drone encontra o controlador no ponto 
de aterrissagem no chão. Considerando que a 
linha entre o ponto de decolagem e aterrissagem 
formam, junto com a trajetória de subida e encontro 
do controlador, um triângulo retângulo, qual a 
distância entre ponto de decolagem e aterrissagem? 
(Considere )

a) 8,65 m.
b) 9,78 m.
c) 12,11 m.
d) 15 m.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTO GERAIS

11. Considere a notícia jornalística a seguir, a 
respeito de um recente episódio da política brasileira, 
e assinale a alternativa que contém o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo 
que assumiu compromisso com o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, ____________, para indicá-lo 
para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. ‘Eu fiz 
um compromisso com ele, porque ele abriu mão de 
vinte e dois anos de magistratura’, disse Bolsonaro, 
em entrevista ao programa do jornalista Milton 
Neves”. 

(Folha de São Paulo, 12/05/19, com adaptações).

a) Augusto Heleno.
b) Hamilton Mourão.
c) Paulo Guedes.
d) Sérgio Moro.
_________________________________________
12. Em janeiro deste ano, o político venezuelano 
Juan Guaidó se declarou presidente interino de 
seu país e intensificou a crise que atinge o governo 
de Nicolás Maduro. Esse fato teve repercussões 
internacionais, levando diversos países a 
reconhecerem o novo governo, e outros a reforçarem 
o seu tradicional apoio ao regime chavista. A este 
respeito, analise as opções a seguir e assinale a que 
indica um país que, nessa crise, manifestou apoio ao 
governo de Nicolás Maduro.

a) Brasil.
b) Cuba.
c) Estados Unidos.
d) França.
_________________________________________
13. Leia a análise a seguir, sobre uma atual 
tendência migratória da sociedade brasileira, e 
assinale a alternativa que apresenta o nome do outro 
país de que se trata.

“A escolha de outro país para viver está na maioria 
dos casos relacionada com questões econômicas, 
mas podem haver também outros motivos. Os 
dados oficiais indicam que há mais de oitenta mil 
brasileiros vivendo em __________, o que faz deles 
a maior comunidade estrangeira nesse país. Existem 
vários fatores que fazem desse país um local muito 
apelativo para os brasileiros, a começar pela língua, 
bem como os laços históricos e culturais que unem 
os dois países há mais de quinhentos anos”. 

(Portal Universia, 21/02/19, com adaptações).
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a) Estados Unidos.
b) França.
c) Portugal.
d) Espanha.
_________________________________________
14. Analise o seguinte trecho de uma matéria 
jornalística, que aborda uma situação ocorrida no 
Brasil neste ano, e marque a alternativa que indica o 
nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O humorista brasileiro ___________ foi condenado 
a seis meses e vinte e oito dias de prisão por ter 
publicado um vídeo nas redes sociais, em 2016, em 
que ofende a deputada brasileira Maria do Rosário. 
A juíza que conduziu o caso considerou que o vídeo 
continha ‘conteúdo altamente ofensivo e reprovável’. 
O humorista foi condenado pelo crime de injúria, 
mas permanecerá em liberdade enquanto recorre da 
sentença. Para a organização de defesa dos direitos 
humanos Human Rights Watch, a condenação 
constitui uma ameaça à liberdade de expressão”. 

(Público, 15/04/19, com adaptações)

a) Danilo Gentili.
b) Fábio Porchat.
c) Gregório Duvivier.
d) Renato Aragão.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
15. A enfermagem é comprometida com a 
produção e gestão do cuidado prestados nos 
diferentes contextos socioambientais e culturais 
em resposta às necessidades da pessoa, família 
e coletividade. Sobre a nova edição do Código 
de Ética de Enfermagem, é dever do profissional 
de enfermagem. Analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA.

I. Manter inscrição no Conselho Regional de 
Enfermagem na cidade em que reside, sendo assim 
permitido sua atuação profissional em todo território 
Nacional.
II. Registrar em prontuários e em outros documentos 
as informações inerentes e indispensáveis ao 
processo de cuidar de forma clara, objetiva e 
cronológica, legível, completa e sem rasura.
III. Assegurar a prática profissional mediante ao 
consentimento prévio do paciente, representante ou 
responsável legal, ou decisão judicial.

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
c) As afirmativas I, II e III estão correta.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

16. A PORTARIA 2436 DE 21 DE SETEMBRO 
DE 2017 que aprova a Política Nacional de Atenção 
Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para 
a organização da Atenção Básica, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com esta 
Portaria, assinale a alternativa  INCORRETA.

a)Recomenda-se que as Unidades Básicas de 
Saúde tenham seu funcionamento com carga 
horária mínima de 40 horas/semanais, no mínimo 
5 (cinco) dias da semana e nos 12 meses do ano, 
possibilitando acesso facilitado à população.
b) A população adscrita por equipe de Atenção 
Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) deve 
ser de 2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do 
seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 
Atenção Básica.
c) Horários alternativos de funcionamento podem ser 
pactuados através das instâncias de participação 
social, desde que atendam expressamente a 
necessidade da população, não ultrapassando a 
carga horária mínima de funcionamento da Unidade 
Básica de 30horas\semanais descrita.
d) Cabe ao gestor municipal realizar análise de 
demanda do território e ofertas das Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) para mensurar sua capacidade 
resolutiva, adotando as medidas necessárias para 
ampliar o acesso, a qualidade e resolutividade das 
equipes e serviços da sua UBS.
_________________________________________
17. A LEI N 8080 DE 19 DE SETEMBRO DE 
1990 dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização 
e o funcionamento dos serviços correspondentes 
e dá outras providências. O Art. 18 fala sobre as 
competências da direção municipal do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Assinale a alternativa CORRETA 
em relação às competências da direção municipal 
do Sistema Único de Saúde.

a) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 
serviços privados de saúde.
b) Participar da definição de normas, critérios 
e padrões para o controle das condições e dos 
ambientes de trabalho e coordenar a política de 
saúde do trabalhador.
c) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos 
para o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso humano.
d) Coordenar a rede estadual de laboratórios de 
saúde pública e hemocentros, e gerir as unidades que 
permaneçam em sua organização administrativa.
_________________________________________
18. De acordo com o Protocolo clínico e diretrizes 
terapêuticas para profilaxia pós-exposição (PEP) 
de risco à infecção pelo HIV, existem materiais 
biológicos infectantes  envolvidos na transmissão do 
HIV assim como tipos de exposições com risco de 
infecção pelo HIV. Situações estas na qual a PEP 
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está recomendada. Assinale a alternativa CORRETA. 

a) São considerados tipos de materiais biológicos 
infectantes que podem transmitir o HIV: sêmen, 
sangue, liquor e leite materno; e é considerado 
tipo de exposição com risco de infecção pelo HIV: 
mordedura sem a presença de sangue.
b) São considerados tipos de materiais biológicos 
infectantes que podem transmitir o HIV: sangue, 
fluidos vaginais, secreções nasais e urina; e é 
considerada tipo de exposição com risco de infecção 
pelo HIV: percutânea – exemplos: lesões causadas 
por agulhas ou outros instrumentos perfurantes e/ou 
cortantes;
c) São considerados tipos de materiais biológicos 
infectantes que podem transmitir o HIV: sangue, 
líquidos de serosas, leite materno e fezes; e são 
consideradas tipo de exposição com risco de 
infecção pelo HIV: cutâneas envolvendo pele não 
íntegra – Exemplos: presença de dermatites ou 
feridas abertas.
d) São considerados tipos de materiais biológicos 
infectantes que podem transmitir o  HIV: sangue, 
sêmen, leite materno e liquor; e são consideradas 
tipos de exposição com risco de infecção pelo HIV: 
membranas mucosas – exemplos: respingos em 
olhos, nariz e boca.
_________________________________________
19. Sobre a ressuscitação cardiopulmonar (RCP), 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) Sempre que uma via aérea avançada for 
inserida (intubação orotraqueal) durante a RCP é 
recomendado aplicar 1 ventilação a cada 6 segundos 
(10 ventilações por minuto) enquanto são aplicadas 
as compressões torácicas contínuas.
b) Socorristas leigos não treinados devem aplicar a 
RCP somente com compressões torácicas no adulto 
em parada cardiorrespiratória extra-hospitalar, com 
ou sem assistência de atendente.
c) É aceitável que socorristas treinados em RCP 
usando compressões torácicas e ventilação 
(ventilação de resgate), apliquem uma relação 
compreensão ventilação de 30:2 no adulto em 
parada.
d) É aceitável que antes da colocação de uma via 
aérea avançada, a equipe do serviço móvel de 
emergência aplique a RCP realizando apenas 
compressões torácicas, até a chegada do médico no 
local.
_________________________________________
20. A Síndrome Hipertensiva Gestacional é uma 
importante complicação da gestação, estando entre 
as principais causas de morbimortalidade materna 
e fetal em especial em países em desenvolvimento. 
Dados do Ministério da Saúde mostram a hipertensão 
na gestação como a maior causa de morte materna 
no país, sendo responsável por cerca de 35% dos 
óbitos. Sobre síndrome hipertensiva gestacional, 
assinale a alternativa CORRETA.

a)Hipertensão arterial crônica na gestante é 
aquela observada antes da gravidez, ou antes de 
10 semanas de gestação, ou diagnosticada pela 
primeira vez durante a gravidez e se resolve até 12 
semanas após o parto.
b)A pré eclampsia é quando a hipertensão ocorre 
após 26 semanas de gestação (ou antes, em casos 
de doença trofoblástica gestacional ou hidrópsia 
fetal) acompanhada ou não de proteinúria, com 
desaparecimento até 12 semanas pós-parto.
c)A eclâmpsia caracteriza-se pela presença de 
convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma 
em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não 
causadas por epilepsia ou qualquer outra doença 
convulsiva. Pode ocorrer na gravidez, no parto e no 
puerpério imediato.
d)As gestantes com diagnóstico de pré-eclâmpsia 
grave deverão ser internadas, solicitados os exames 
de rotina e avaliadas as condições maternas e fetais. 
A interrupção de gestação deve ser realizada em 
qualquer idade gestacional, uma vez que a mãe 
corre risco de morte.
_________________________________________
21. O ABCDE é um mnemônico que padroniza 
o atendimento inicial ao politraumatizado e define 
prioridades na abordagem ao trauma. Ele foi 
pensado para identificar lesões potencialmente fatais 
ao indivíduo e é aplicável a todas as vítimas com 
quadro crítico, independentemente da idade. Sobre 
o ABCDE do trauma, analise as afirmativas a seguir 
e assinale a alternativa CORRETA.

I. O mnemônico ABCDE foi padronizado de acordo 
com as lesões de maior mortalidade. O seu 
significado é: A (airways) – vias aéreas com controle 
da coluna cervical; B (breathing) – respiração e 
ventilação; C (circulation) – circulação com controle 
da hemorragia; D (disability) – estado neurológico; E 
(exposure) – exposição e controle da temperatura.
II. O ABCDE é aplicado no exame primário do 
atendimento inicial ao politraumatizado e é utilizado 
para detectar lesões de risco iminente de morte. Ele 
também pode ser retomado no exame secundário 
durante a monitorização dos sinais vitais
III. No E (exposição e controle de temperatura), deve-
se analisar sinais de trauma, sangramento, manchas 
na pele, despindo a vítima para detectar ou excluir 
novas lesões, também deve-se medir a temperatura 
da vítima, deve haver o controle do ambiente para 
prevenção de hipotermia.

a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
d) Todas as afirmativas estão corretas
_________________________________________
22. A Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) e a implementação do Processo 
de Enfermagem (PE) é uma atividade privativa do 
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enfermeiro, de acordo com a LEI DO EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL Nº 7.498/1986 e a RESOLUÇÃO 
DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM 
Nº 358/2009 que trata da implantação da SAE e 
implementação do PE em toda instituição de saúde 
pública e privada. Assinale a alternativa CORRETA.

a) O processo de enfermagem deve ser realizado, de 
modo deliberado e sistemático, apenas nos ambientes 
públicos, como instituições prestadoras de serviços 
de internação hospitalar, instituições prestadoras de 
serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, escolas, 
associações, em que ocorre o cuidado profissional de 
enfermagem. 
b)O processo de enfermagem organiza-se em 
cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes 
e recorrentes, são elas: histórico de enfermagem, 
diagnóstico de enfermagem, planejamento de 
enfermagem, implementação e avaliação de 
enfermagem.
c) Ao enfermeiro incumbe liderança na execução e 
avaliação do Processo de enfermagem, cabendo-lhe 
privativamente a realização de todas as etapas do 
processo de enfermagem.
d) A execução do Processo de Enfermagem deve 
ser registrada formalmente apenas na fase de 
planejamento de enfermagem e implementação.
_________________________________________
23. Entende-se por Trauma Cranioencefálico 
(TCE) qualquer agressão de ordem traumática que 
acarrete lesão anatômica ou comprometimento 
funcional do couro cabeludo, crânio, meninges, 
encéfalo ou seus vasos. No conjunto de lesões das 
causas externas, o TCE destaca-se em termos de 
magnitude e, sobretudo, como causa de morte e 
incapacidade. Dentre os TCE a fratura de base de 
crânio apresenta características clínicas especificas 
que auxiliam em seu diagnóstico. De acordo com 
esta afirmativa, assinale a alternativa CORRETA:

a) Equimose na região mastoidea (Sinal de Batlle) e 
equimose periorbitais (olhos de guaxinim), rinorreia 
e otorreia são achados clínicos característicos de 
fratura de base de crânio.
b) Escala de coma de Glasgow > 10, sem a presença 
de rinorréia e ou otorreia são achados clínicos que 
caracterizam fratura de base de crânio.
c) Vômitos em jato, liberação esficteriana, equimose 
na região mastoidea (Sinal de Batlle) e ECG>10 são 
achados clínicos que caracterizam fratura de base de 
crânio.
d) Equimose periorbitais (olhos de guaxinim), 
decorticação, hipotensão e vômitos em jato são 
achados clínicos que caracterizam fratura de base de 
crânio.

24. O atendimento aos usuários com quadros 
agudos devem ser prestado por todas as portas 
de entrada dos serviços de saúde do SUS, 
possibilitando a resolução integral da demanda ou 
transferindo-a, responsavelmente, para um serviço 
de maior complexidade, dentro de um sistema 
hierarquizado e regulado, organizado em redes 
regionais de atenção às urgências enquanto elos 
de uma rede de manutenção da vida em níveis 
crescentes de complexidade e responsabilidade. 
Diante deste afirmativa qual a portaria que reformula 
a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui 
a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único 
de Saúde (SUS). Assinale a alternativa CORRETA.

a) Portaria nº 4.279, de 30 de Dezembro de 2010.
b) Portaria nº 1.600, de 7 de Julho de 2011.
c)Portaria nº 3.390, de 30 de Dezembro de 2013.
d)Portaria nº 2.809, de 7 de dezembro de 2012.
_________________________________________
25. A violência sexual, cuja compreensão 
remonta a um trama de raízes profundas, produz 
consequências traumáticas e indeléveis para quem 
a sofre. Por atravessar períodos históricos, nações 
e fronteiras territoriais, e permear as mais diversas 
culturas, independente de classe social, raça-
etnia ou religião, guarda proporções pandêmicas e 
características universais. A Organização Mundial 
da Saúde (OMS, 2002) define violência como o “uso 
intencional de força física ou do poder, real ou em 
ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou 
contra um grupo ou uma comunidade que resulte 
ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, 
dano psicológico, deficiência de desenvolvimento 
ou privação”. Sobre o assunto assistência de 
enfermagem e vítima de violência sexual, assinale a 
alternativa INCORRETA.

a) Para o atendimento de mulheres que sofreram 
violência sexual deve ser definido um local 
específico, preferentemente fora do espaço físico do 
pronto-socorro ou da triagem, no sentido de garantir 
a necessária privacidade dessas pessoas durante a 
entrevista e os exames. Essa medida é fundamental 
no processo de acolhimento, estabelecendo um 
ambiente de confiança, respeito e compreensão da 
complexidade do fenômeno.

b) As equipes envolvidas diretamente na assistência 
devem receber capacitação para o atendimento de 
emergência e estabelecimento de medidas protetoras 
(anticoncepção de emergência e profilaxias das 
DST/HIV e hepatites) e outros aspectos essenciais 
para o atendimento humanizado, respeitando-
se seus direitos e atendendo suas necessidades, 
incluindo se há decisão de interrupção da gravidez.
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c) A notificação das violências tem como instrumento 
de coleta a “Ficha de Notificação/Investigação de 
Violência Doméstica, Sexual e/ou outras Violências” 
a notificação deverá ser realizada imediatamente, ou 
seja, em 24 horas do ocorrido. Os dados coletados 
por meio desta ficha são processados no Sistema 
de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) 
e são encaminhados a Polícia Civil do Estado, que 
direciona ao órgão competente mais próximo a 
região em que aconteceu a violência. 
d) As unidades de saúde e os hospitais de referência 
devem estabelecer fluxos internos de atendimento, 
definindo profissional responsável por cada etapa da 
atenção. Isso deve incluir a entrevista, o registro da 
história, o exame clínico e ginecológico, os exames 
complementares e o acompanhamento psicológico. 
Os fluxos devem considerar condições especiais, 
como intervenções de emergência ou internação 
hospitalar.
_________________________________________
26. PORTARIA Nº 1863, DE 29 DE SETEMBRO 
DE 2003 Institui a Política Nacional de Atenção às 
Urgências, a ser implantada em todas as unidades 
federadas, respeitadas as competências das três 
esferas de gestão. Estabelecer que a Política 
Nacional de Atenção às Urgências composta pelos 
sistemas de atenção às urgências estaduais, 
regionais e municipais, deve ser organizada de 
forma que permita.

I. Executar projetos estratégicos, criados pelo 
Estado, de atendimento às necessidades individuais 
em saúde, de caráter urgente e transitório, 
decorrentes de situações de perigo iminente, de 
calamidades públicas e de acidentes com múltiplas 
vítimas, a partir de mapas de risco fornecidos pelo 
município. 
II. Garantir a universalidade, eqüidade e a 
integralidade no atendimento às urgências clínicas, 
cirúrgicas, gineco-obstétricas, psiquiátricas, 
pediátricas e as relacionadas às causas externas 
(traumatismos não-intencionais, violências e 
suicídios);
III. Desenvolver estratégias promocionais da 
qualidade de vida e saúde capazes de prevenir 
agravos, proteger a vida, educar para a defesa 
da saúde e recuperar a saúde, protegendo e 
desenvolvendo a autonomia e a eqüidade de 
indivíduos e coletividades.

a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas a afirmativa II está correta.
_________________________________________
27. A lesão por queimadura é causada pela 
transferência de calor de uma fonte térmica 
para o corpo, por exposição a determinadas 
substâncias químicas ou por exposição à radiação. 

A profundidade da lesão por queimadura depende 
das características físicas ou químicas do agente 
envolvido e da duração do contato com ele. 

Assinale a alternativa CORRETA.

a) São manifestações clínicas de queimadura de 
primeiro grau: dor, hiperestesia, sensível a correntes 
de ar, formação de bolhas com base avermelhada 
mosqueada, ruptura da epiderme, superfície 
exsudativa e edema.
b) A lesão por inalação pode ser reconhecida 
pelos seguintes sinais e sintomas: existência de 
queimaduras na face e no pescoço, pelos nasais 
chamuscados, rouquidão, voz aguda, estridor, 
fuligem no escarro, dispnéia ou taquipnéia, eritema 
da mucosa oral ou faríngea.
c) No atendimento inicial ao paciente politraumatizado 
grave e vítima de queimadura as lesões são 
prioridades no atendimento pois a perda de calor 
pode causar hipotermia, complicando ainda mais a 
gravidade do paciente.
d)  A lesão por queimadura é homogênea, com 
efeito, depende do grau de queimadura, as lesões 
são características, como por exemplo: em lesões de 
terceiro grau ocorre necrose tissular em toda a sua 
extensão. A pele e a mucosa das vias respiratórias 
superiores constituem os locais mais comuns das 
lesões por terceiro grau.
_________________________________________
28. O suicídio é um fenômeno humano complexo, 
universal e representa um grande problema de 
saúde pública em todo o mundo. Suicídio (do latim 
sui, “próprio”, e caedere, “matar”) é o ato intencional 
de matar a si mesmo. Pensar em Suicídio é se 
entregar a uma busca incansável dos porquês. É 
refletir sobre quais sentimentos, faltas, lacunas ou 
mistérios rondavam aquela existência. Assinale 
a alternativa CORRETA em relação às condutas 
frente ao paciente em risco de suicídio. 

a) O mediador (preferencialmente um profissional 
de saúde treinado), deve iniciar a abordagem por 30 
minutos, após este tempo, caso este mediador não 
consiga reverter o risco de suicídio, outro mediador 
deve ser convocado.

b) Iniciar a comunicação diretamente com o paciente, 
preferencialmente garantindo a privacidade do 
contato e encorajando a expressão de problemas e 
sentimentos vivenciados, tentando estabelecer uma 
relação de confiança e deixando claro que você está 
ali para ajudar o paciente.

c) Em caso de presença de objetos ou condições 
que promovam risco de heteroagressão ou 
autoagressão, o médico regulador  ou o profissional 
mediador deverá tentar retirar de próximo da vítima.



7

d) Incentivar a mudança de local da conversa para 
um local mais seguro na primeira abordagem com o 
paciente, dessa forma você demonstra que quer que 
o paciente saia da situação de risco. Proponha outro 
lugar para continuarem a conversa que possa trazer 
mais conforto; ofereça água ou papel e caneta para 
escrever. 
_________________________________________
29. A cinemática do trauma é o processo de 
análise e avaliação da cena do acidente, com 
intuito de se estabelecer um diagnóstico o mais 
precoce possível das lesões resultantes da energia, 
força e movimentos envolvidos. Em um acidente 
automobilístico com impacto traseiro qual a principal 
lesão esperada? Assinale a alternativa CORRETA.

a) Contusão miocárdica.
b) Lesões de órgãos internos mesmo com uso de 
restritores de segurança.
c) Fratura de clavícula.
d) Lesão de coluna por hiperextensão (chicote).
_________________________________________
30. Aprovada pela Portaria N.° 485, DE 11 DE 
NOVEMBRO DE 2005, a Norma Regulamentadora 
– NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes 
básicas para a implementação de medidas de 
proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores 
dos serviços de saúde, bem como daqueles que 
exercem atividades de promoção e assistência 
à saúde em geral. Sobre esta norma, assinale a 
alternativa INCORRETA:

a) Todos trabalhadores com possibilidade de 
exposição a agentes biológicos devem utilizar 
vestimenta de trabalho adequada e em condições 
de conforto A vestimenta deve ser fornecida pela 
empregador para o trabalhador, ou o empregador 
realiza um acordo com o trabalhador para fornecer 
a vestimenta com desconto mínimo em folha de 
pagamento do empregado.

b) Considera-se Risco Biológico a probabilidade 
da exposição ocupacional a agentes biológicos. 
Consideram-se Agentes Biológicos os 
microrganismos, geneticamente modificados ou não, 
as culturas de células, os parasitas, as toxinas e os 
príons.
c) Todo local onde exista possibilidade de exposição 
ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo 
para higiene das mãos provido de água corrente, 
sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida 
de sistema de abertura sem contato manual.
d) Os trabalhadores com feridas ou lesões nos 
membros superiores só podem iniciar suas atividades 
após avaliação médica obrigatória com emissão de 
documento de liberação para o trabalho.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 01/07/2019.


