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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o trecho literário a seguir, extraído 
de um dos romances do escritor brasileiro Lima 
Barreto, para responder às próximas questões.

“É mais decente pôr a nossa ignorância no mistério, 
do que querer mascará-la em explicações que a 
nossa lógica comum, quotidiana, de dia a dia, repele 
imediatamente, e para as quais as justificações com 
argumentos de ordem especial não fazem mais do 
que embrulhá-las, obscurecê-las a mais não poder”.

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se 
afirmar que o autor:

a) argumenta que o povo simples é incapaz de 
compreender explicações complexas.
b) denuncia a fragilidade da chamada “lógica 
comum”, tão suscetível ao erro.
c) elogia a capacidade de certos oradores de 
convencer o seu público-alvo.
d) tece uma crítica ao costume de fingir saber o que 
de fato não se sabe.
_________________________________________
02. Analise as alternativas a seguir e marque 
a que indica APENAS palavras paroxítonas que 
aparecem no texto.

a) querer - fazem - poder.
b) comum - repele - especial.
c) lógica - ignorância - explicações.
d) decente - argumentos - ordem.
_________________________________________
03. No trecho “que a nossa lógica comum, 
quotidiana, de dia a dia, repele imediatamente”, o 
pronome “que” retoma no texto a palavra:

a) Explicações.
b) Ignorância.
c) Justificações.
d) Mistério.
_________________________________________
Considere a seguinte reflexão, extraída de um 
dos livros do escritor francês Marcel Proust, para 
responder às próximas questões.

“O amor - e, por conseguinte, o temor - da multidão 
constitui um dos mais poderosos móveis entre 
todos os homens, quer procurem agradar aos 
outros ou espantá-los, ou então mostrar-lhes que 
os desprezam. No solitário, a reclusão, ainda que 
absoluta e até o fim da vida, tem muitas vezes por 
princípio um amor desregrado da multidão e tanto 
mais forte do que qualquer outro sentimento, que 
ele, não podendo obter, quando sai, a admiração da 
porteira, dos transeuntes, do cocheiro ali estacionado, 
prefere jamais ser visto e renunciar por isso a toda 
e qualquer atividade que obrigue a sair para a rua”.

04. Em relação à interpretação do texto, pode-se 
considerar que o seu autor enfatiza:

a) o individualismo e o egoísmo típicos das pessoas 
solitárias.
b) o caráter paradoxal da situação que conduz o 
solitário à solidão.
c) que o ódio cultivado pela multidão é a principal 
razão da reclusão.
d) a felicidade das pessoas sempre rodeadas por 
seus amigos e familiares.
_________________________________________
05. Logo no início do texto, o autor afirma que há 
algo que “constitui um dos mais poderosos móveis 
entre todos os homens”. Em relação à palavra 
“móveis”, nesse contexto, pode-se afirmar que traz 
o sentido de:

a) força motriz.
b) espécie de projétil.
c) qualquer peça de mobiliário.
d) conjunto de toda a mobília doméstica.
_________________________________________
06. Logo na primeira oração do texto, o autor faz 
uso da locução conjuntiva “por conseguinte”, a qual 
expressa, sobretudo, uma noção de:

a) adversidade.
b) conclusão.
c) alternância.
d) indefinição.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Um sistema de equações possui um ou mais 
“conjuntos-solução”. Qual a soma entre os valores 
do conjunto-solução composto apenas por números 
negativos do sistema abaixo?

a) – 3.
b) – 5
c) – 6
d) – 8
_________________________________________
08. Sobre geometria plana, é CORRETO afirmar 
que:

a) O volume de um cubo é dado pelo comprimento 
de sua aresta ao cubo.
b) A quantidade de diagonais em um polígono é igual 
à metade da quantidade de lados deste polígono.
c) A soma dos ângulos internos de um polígono 
convexo não pode ser igual a 240º.
d) A área de um círculo é dada por C=2.π.R , em que 
R é o raio desse círculo.
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09. Qual das unidades a seguir pode representar 
uma medida de superfície?

a) Milímetro quadrado (m²).
b) Mililitro (ml).
c) Ano-luz.
d) Metro cúbico (m³).
_________________________________________
10. Para quais valores a função f(x)=3x-12 
assume valores negativos?

a) Para valores menores que 4.
b) Para valores menores ou iguais a 4.
c) Para valores maiores ou iguais a 4.
d) Para valores maiores que 4.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia a seguinte notícia, veiculada em 
novembro de 2019, a respeito de fatos relativos ao 
atual cenário político brasileiro, e marque a opção 
que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou 
nesta terça-feira que vai deixar o Partido Social 
Liberal e criar a sua própria formação política, 
denominada ______________. Prevê-se que cerca 
de 30 dos 53 deputados do Partido Social Liberal – 
partido que acolheu Bolsonaro a poucos meses das 
eleições do ano passado – se juntem ao novo partido 
no ano que vêm. A cisão surge depois de meses de 
conflitos internos, alguns assumidos publicamente”.
(Fonte: O Público, 13/11/2019, com adaptações).

a) Aliança pelo Brasil
b) Partido Renovador Progressista
c) Ação Libertadora Nacional
d) Partido Pátria Livre
_________________________________________
12. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, adotada pelas Nações Unidas em 
1948, é um dos principais documentos da história 
dos direitos humanos. Em seu preâmbulo, essa 
declaração expõe uma série de pressupostos sobre 
o tema. A esse respeito, assinale a alternativa que 
NÃO indica um desses pressupostos.

a) O  desprezo e o desrespeito pelos direitos 
humanos resultaram em atos bárbaros que 
ultrajaram a consciência da humanidade.
b) O reconhecimento da dignidade inerente a todos 
os membros da família humana e de seus direitos 
iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, 
da justiça e da paz no mundo.
c) O objetivo primordial da proteção aos direitos 
humanos é assegurar que todos sejam iguais, em 
todos os aspectos, e que sejam inibidas quaisquer 
iniciativas individualistas e unilaterais.

d) O advento de um mundo em que todos gozem 
de liberdade de palavra, de crença e da liberdade 
de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 
proclamado como a mais alta aspiração do homem 
comum.
_________________________________________
13. Considere a definição a seguir, a respeito de 
um relevante aplicativo tecnológico da atualidade, e 
marque a alternativa que indica do que se trata.

“Mais de um bilhão de pessoas utilizam esse aplicativo 
para manter contato com amigos e familiares. Esse 
aplicativo disponibiliza serviços de mensagens e 
chamadas de uma forma simples e segura, e está 
disponível em telefones celulares ao redor do mundo 
todo. Fundado em 2009 por Jan Koum e Brian Acton, o 
programa surgiu como uma alternativa ao sistema de 
SMS e possibilita atualmente o envio e recebimento 
de diversos arquivos de mídia, como fotos, vídeos e 
documentos, além de textos e chamadas de voz. Em 
2014, uniu-se ao Facebook, mas continua operando 
como um aplicativo independente”.

a) Google.
b) Netflix.
c) WhatsApp.
d) Youtube.
_________________________________________
14. Analise as alternativas a seguir e identifique 
a que NÃO apresenta corretamente um dos artigos 
do Estatuto do Idoso.

a) O envelhecimento é um direito personalíssimo e a 
sua proteção um direito social, nos termos desta Lei 
e da legislação vigente.
b) É obrigação do Estado retardar, na medida 
do possível, todo e qualquer processo de 
envelhecimento, mediante efetivação de políticas 
públicas.
c) É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, 
colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor.
d) Todo cidadão tem o dever de comunicar à 
autoridade competente qualquer forma de violação 
a esta Lei que tenha testemunhado ou de que tenha 
conhecimento.
_______________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. A Resolução 358/2009, do Conselho 
Federal de Enfermagem - COFEN - dispõe sobre 
a Sistematização da Assistência de Enfermagem 
e define que 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. Sobre 
este tema, leia o conceito a seguir e assinale a 
alternativa CORRETA.
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“...processo de interpretação e agrupamento dos 
dados coletados na primeira etapa, 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; e que constituem a base 
para a seleção das ações ou intervenções com as 
quais se objetiva alcançar os resultados esperados.”.

a) Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de 
Enfermagem)
b) Avaliação de Enfermagem
c) Diagnóstico de Enfermagem
d) Planejamento de Enfermagem
_________________________________________
16. A Portaria nº 1.600, de 7 de Julho de 
2011, reformula a Política Nacional de Atenção às 
Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências 
no Sistema Único de Saúde - SUS. Com relação aos 
objetivos do Componente Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu 192) e suas Centrais de 
Regulação Médica das Urgências, a Portaria discorre 
que este Componente tem como objetivo chegar 
precocemente à vítima após ter ocorrido um agravo à 
sua saúde (de natureza clínica, cirúrgica, traumática, 
obstétrica, pediátricas, psiquiátricas, entre outras) 
que possa levar a sofrimento, sequelas ou mesmo 
à morte, sendo necessário, garantir atendimento e/
ou transporte adequado para um serviço de saúde 
devidamente hierarquizado e integrado ao SUS. 
Em se tratando dos tipos de atendimento, leia as 
afirmativas abaixo e marque a resposta CORRETA.

I. O Componente pode se referir a atendimento 
primário quando o pedido de socorro for oriundo de 
um cidadão.
II. O Componente pode se referir a atendimento 
secundário quando a solicitação partir de um serviço 
de saúde no qual o paciente já tenha recebido o 
primeiro atendimento necessário à estabilização do 
quadro de urgência apresentado, mas que necessita 
ser conduzido a outro serviço de maior complexidade 
para a continuidade do tratamento.

a) As afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas I e II estão erradas.
c) Apenas a afirmativa I está correta.
d) Apenas a afirmativa II está correta.
_________________________________________

17. Com relação ao financiamento federal 
destinado aos recursos que estão condicionados 
à implementação de estratégias e programas 
prioritários da Política Nacional de Atenção Básica, 
são causas para a suspensão do repasse de 
incentivos pelo Ministério da Saúde:

(    ) Inexistência de Unidade Básica de Saúde 
cadastrada para o trabalho das equipes.

(   ) Ausência, por um período superior a 60 dias, 
de qualquer um dos profissionais que compõem 
as equipes, com exceção dos períodos em que a 
contratação de profissionais esteja impedida por 
legislação específica.
(  ) Descumprimento da carga horária mínima 
prevista para os profissionais das equipes.
(    ) Ausência de alimentação de dados no sistema 
de informação definidos pelo Ministério da saúde 
que comprovem o início de suas atividades.

Assinale a alternativa CORRETA, sendo V  
(verdadeiro) e F (falso):
a) V - F - V - F
b) V - V - F - F
c) F - F - F - V
d) V - V - V – V
_________________________________________

18. De acordo com a Lei nº 7.498, de 25 de Junho 
de 1986, o Enfermeiro exerce todas as atividades de 
enfermagem, cabendo-lhe, privativamente:

(  ) Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar 
os serviços da assistência de enfermagem.
(    ) Prescrição da assistência de enfermagem.
(   ) Prestar consultoria, auditoria e emissão de 
parecer sobre matéria médica clínica e cirúrgica. 
(    ) Realizar consulta de enfermagem.
(   ) Prevenção e controle sistemático da infecção 
hospitalar e de doenças transmissíveis em geral.

Assinale a alternativa CORRETA, sendo V  
(verdadeiro) e F (falso):
a) V - F - F - V - F
b) V - V - F - V - F
c) F - F - V - V - V
d) F - V - V - F – V
_________________________________________

19. Na cinemática do trauma, em colisões 
automobilísticas, as lesões esperadas relativas ao 
impacto frontal são:

Leia as opções abaixo e realize a somatória dos 
itens corretos.

1. Lesão de coluna por hiperextensão = 4 pontos
2. Contusão miocárdica = 4 pontos
3. Lesão de baço ou fígado = 4 pontos
4. Entorse contralateral do pescoço = 4 pontos
5. Fratura da coluna cervical = 4 pontos

Assinale a alternativa CORRETA para a somatória
a) 20 
b) 16
c) 12
d) 8
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20. “Síntese de conhecimento e ação 
multidisciplinar para responder aos problemas 
morais no vasto campo da vida e da área da saúde. 
... trata-se de ter os fundamentos filosóficos, teóricos 
e metodológicos que podem unir abordagens 
normativas da Medicina, do Direito, da Teologia e 
outros campos do conhecimento com a opinião da 
comunidade sobre essas questões.”.

O texto está relacionado a:
a) Bioética
b) Código de ética dos profissionais de enfermagem
c) Biossegurança
d) Biotecnologia
_________________________________________

21. Conforme a Resolução COFEN nº 423/2012, 
a classificação de risco e priorização da assistência 
em Serviços de Urgência é privativa do Enfermeiro, 
observadas as disposições legais da profissão. Com 
relação ao Acolhimento com Classificação de Risco, 
incentivado pelo HumanizaSUS, leia as afirmativas e 
marque a resposta correta.

I. A classificação Manchester Vermelho corresponde 
ao atendimento emergente e a avaliação médica deve 
ser imediata enquanto a classificação Manchester 
Laranja corresponde ao atendimento muito urgente e 
a avaliação médica deve ocorrer em até 10 minutos.
II. A classificação Manchester Amarelo corresponde 
ao atendimento pouco urgente e a avaliação 
médica deve ocorrer em até 60 minutos enquanto 
a classificação Manchester Verde corresponde ao 
atendimento não urgente e a avaliação médica deve 
ocorrer em até 120 minutos.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão erradas.
_________________________________________

22. A administração de drogas vasoativas 
durante e após o atendimento ao paciente adulto em 
parada cardiorrespiratória - PCR - deve ser pensada 
e praticada por equipe de saúde treinada para esta 
atuação. A American Heart Association – AHA - 
considerou, em 2018, a reutilização de uma segunda 
opção de antiarrítmico no tratamento da PCR. Diante 
das opções descritas a seguir, marque aquela que 
se refere à droga que foi inserida como alternativa à 
Amiodarona.

a) Epinefrina
b) Atropina
c) Lidocaína
d) Sulfato de Magnésio 

23. Leia a notícia: 

Enfermeira contaminada com vírus HIV receberá 
R$ 500 mil

Em 8 de fevereiro de 2008, a enfermeira, no 
desempenho de suas funções, tentava desobstruir a 
veia de uma paciente quando por acidente furou o dedo 
com uma seringa resultando em sangramento. No 
mesmo dia foi realizado exame, dando negativo como 
tantos outros realizados por ela antes do acidente. 
Porém, ao repetir o exame em 22 de setembro do 
mesmo ano, a surpresa: deu positivo para o HIV.
Justiça do Trabalho - Tribunal Superior do 
Trabalho (http://www.tst.jus.br/noticias/-/asset_
publisher/89Dk/content/enfermeira-contaminada-
com-virus-hiv-recebera-r-500-mil) 13/nov/2013

Sobre risco ocupacional relacionado à exposição de 
agentes biológicos, observe as afirmativas abaixo e 
marque a CORRETA quanto ao tipo de exposição 
frequente para os vírus HIV, HBV e HCV.

I. Exposições percutâneas são lesões provocadas 
por instrumentos perfurantes e/ou cortantes.
II. Exposições em mucosas são aquelas em que há 
contato com pele com dermatite, feridas abertas, e, 
mordeduras humanas quando envolverem presença 
de sangue.
III. Exposições em pele não-integra são aquelas em 
que há respingos em olhos, nariz, boca e genitália.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas a afirmativa I está correta.
c) Apenas a afirmativa II está correta.
d) Apenas a afirmativa III está correta.
_________________________________________
24. Com relação às Técnicas de Enfermagem na 
administração de imunobiológicos, leia as afirmativas 
e marque a CORRETA:

I. A administração de vacinas por via parenteral não 
requer paramentação especial para a sua execução. 
A exceção se dá quando o vacinador apresenta 
lesões abertas com soluções de continuidade nas 
mãos. Excepcionalmente nesta situação, orienta-se 
a utilização de luvas, a fim de se evitar contaminação 
tanto do imunobiológico quanto do usuário. 
II. Para a administração de vacinas, não é 
recomendada a assepsia da pele do usuário. 
Somente quando houver sujidade perceptível, a 
pele deve ser limpa utilizando-se água e sabão ou 
álcool a 70%, no caso de vacinação extramuros e em 
ambiente hospitalar.

a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão erradas.
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25. Paciente masculino, 53 anos, dá entrada na 
Unidade de emergência acompanhado pela filha, 
apresenta-se confuso, com náuseas e vômitos, e 
hálito cetônico. Durante avaliação, discreta sudorese 
presente. Sinais vitais: PA: 160/90mmHg - P: 118 
Bpm - FR: 26 Mpm - T: 35.3ºC - Glicemia: 290 mg/dl. 
Segundo relato da filha, o pai é DMII, com diagnóstico 
há 9 anos, em uso de insulina regular. Conforme 
avaliação médica, o paciente apresenta sinais de 
cetoacidose e se faz necessária correção volêmica 
enquanto aguarda exames. A conduta CORRETA 
neste caso é:

a) Infusão salina isotônica de cloreto de sódio (NaCl) 
0,9%, em média 15 a 20 mL/kg na primeira hora, 
buscando-se restabelecer a perfusão periférica (A). 
A escolha subsequente de fluidos dependerá da 
evolução dos eletrólitos séricos e da diurese. 
b) Preparar solução de SF e insulina R (100 ml SF 
+ 50U insulina = 0,5U/ml) e iniciar em bomba de 
infusão.
c) Infundir 20 a 30 mEq/L de cloreto de potássio 
(KCl) a 19,1% por hora, com a proposta de manter o 
potássio sérico entre 4 e 5 mEq/L.
d) Iniciar soro glicosado 5% associado à insulina 
regular IV contínua ou SC a cada 4 horas, até a 
resolução da cetoacidose.
_________________________________________

26. Observe o caso:

Paciente feminino, 42 anos, comparece ao pronto 
socorro com queixa de cefaleia, visão turva, boca 
seca e palpitações. Apresenta sudorese intensa 
e espasmos em MMSS e MMII. Acompanhante 
não sabe relatar antecedentes prévios. Realizada 
gasometria que indica os seguintes valores: pH= 
7,54; pCO2 = 31 mmHg; HCO3- = 24 mEq/ l.
Com base nestes resultados, observe as afirmativas 
a seguir e marque a resposta CORRETA com relação 
ao distúrbio respiratório identificado.

a) Acidose respiratória 
b) Alcalose respiratória
c) Acidose metabólica
d) Alcalose metabólica
_________________________________________

27.  Com relação aos cuidados prestados durante 
o trabalho de parto normal, observe o partograma 
abaixo e marque a resposta CORRETA:

a) A imagem traduz parto precipitado.
b) A imagem traduz parada secundária da dilatação.
c) A imagem traduz distócia na fase ativa (distócia 
funcional).
d) A imagem traduz período pélvico prolongado.
_________________________________________
28. A classificação da gravidade de uma lesão 
no paciente queimado depende tanto da sua 
extensão quanto da sua profundidade. Com relação 
à profundidade, leia as afirmativas e marque a 
CORRETA sobre as características das queimaduras 
de 3º grau.

(   ) Afeta a epiderme, a derme e estruturas profundas.
(   ) Apresenta vermelhidão, dor, edema e descama 
em 4 a 6 dias.
(   ) É indolor e existe a presença de placa 
esbranquiçada ou enegrecida.
(   ) Possui textura coreácea e não reepiteliza 
(necessita de enxertia de pele).
(   ) Afeta a epiderme e parte da derme, forma bolhas 
ou flictenas. 

Assinale a alternativa CORRETA, sendo V  
(verdadeiro) e F (falso):
a) V - V - F - V - F
b) F - V - F - V - V
c) F - F - V - F - V
d) V - F - V - V – F
_________________________________________
29. As sondagens oro/nasogástricas e 
nasoenterais fazem parte do rol de procedimentos 
realizados pelo enfermeiro frente aos cuidados da 
terapia nutricional, seja durante a internação em 
ambiente hospitalar ou no domicílio do paciente. 
Com relação à competência do enfermeiro relativo 
a este tema, leia as afirmativas a seguir e marque a 
CORRETA:

I. Participar da escolha da via de administração 
da nutrição enteral em consonância com o médico 
responsável pelo atendimento ao paciente e a 
equipe multidisciplinar de terapia nutricional.
II. Garantir que a administração da nutrição enteral 
seja realizada no prazo estabelecido, recomendando-
se a utilização de Bomba de infusão.
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a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) As afirmativas I e II estão erradas.
_________________________________________

30. O Protocolo de Suporte Avançado de Vida 
diz que a suspeita de afogamento se dá quando 
houver tosse ou dificuldade respiratória ou parada 
respiratória decorrente de imersão/submersão em 
líquido. Com relação à identificação do Grau de 
Afogamento e estabelecimento de condutas no 
atendimento à vítima adulta, leia as afirmativas a 
seguir, julgue em V (verdadeiro) ou F (falso) e marque 
a alternativa CORRETA:

(   ) O Grau 1 é respectivo ao paciente consciente 
com ausculta pulmonar com estertores de leve até 
moderada intensidade e a conduta adequada é 
tranquilizar e orientar o paciente.
(  ) O Grau 3 é respectivo ao paciente consciente, 
com edema agudo de pulmão sem hipotensão e a 
conduta adequada é a oferta de  oxigenoterapia em 
baixo fluxo e transportar ao hospital.
(    ) O Grau 4 é respectivo ao paciente consciente 
apresentando edema agudo de pulmão com 
hipotensão e a conduta adequada é oferecer 
oxigenoterapia em alto fluxo (por máscara facial ou via 
aérea avançada), reposição volêmica, considerando 
infusão de droga vasoativa e transportar ao hospital.
(   ) O Grau 5 é respectivo ao paciente inconsciente, 
em parada cardiorrespiratória. A conduta adequada 
é prestar atendimento conforme Protocolo de Parada 
Cardiorrespiratória em Suporte Avançado de Vida.
(   ) O Grau 6 é respectivo ao paciente inconsciente, 
em parada cardiorrespiratória. A conduta adequada 
é prestar atendimento conforme Protocolo de Parada 
Cardiorrespiratória em Suporte Avançado de Vida.

a) V - V - F - F - V
b) V - F - F - V - V
c) F - V - V - F - F
d) F - F - V - F – V

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

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

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 27/01/2020.


