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2 A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
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5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Leia atentamente o seguinte poema, de autoria de 
Luís de Camões, para responder às questões a 
seguir.

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,
Muda-se o ser, muda-se a confiança;
Todo o mundo é composto de mudança,
Tomando sempre novas qualidades.

Continuamente vemos novidades,
Diferentes em tudo da esperança;
Do mal ficam as mágoas na lembrança,
E do bem, se algum houve, as saudades.

O tempo cobre o chão de verde manto,
Que já coberto foi de neve fria,
E em mim converte em choro o doce canto.

E, afora este mudar-se cada dia,
Outra mudança faz de mor espanto:
Que não se muda já como soía”.

01. Assinale a alternativa que apresenta uma 
afirmação INCORRETA em relação à interpretação 
do texto.

a) O tema central do poema são as transformações 
que, em geral, acompanham a existência humana.
b) Mudanças ocorrem continuamente, não só 
no mundo exterior, mas também no interior dos 
indivíduos.
c) Segundo o autor, as novidades que acontecem 
são completamente diferentes da esperança.
d) O objetivo do autor com o poema é enfatizar o 
caráter estável e permanente das coisas e fenômenos 
da realidade.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, afirma-se 
que “mudam-se os tempos”. Assinale a opção que 
apresenta uma afirmação INCORRETA sobre essa 
oração.

a) O sujeito da oração, embora existente, é 
indeterminado.
b) O termo “tempos” exerce a função sintática de 
núcleo do sujeito.
c) O pronome “se”, neste caso, funciona como 
partícula apassivadora.
d) O verbo está conjugado no plural, em concordância 
com a palavra “tempos”.
_________________________________________
03. Na oração “continuamente vemos 
novidades”, a palavra “continuamente” é classificada 
gramaticalmente como um:

a) adjetivo.
b) verbo.
c) advérbio.
d) pronome.
_________________________________________
04. No último verso da segunda estrofe, omite-se 
um verbo, cujo significado é necessário para conferir 
sentido à oração. Marque a alternativa que indica 
esse verbo.

a) Ficam.
b) Vemos.
c) Mudam.
d) Tomando.
_________________________________________
05. No penúltimo verso do poema, afirma-se que 
“outra mudança faz de mor espanto”. Em relação à 
palavra “mor”, nesse contexto, pode-se afirmar que 
é um:

a) adjetivo, forma abreviada de “maior”.
b) pronome, denotando uma noção de posse.
c) advérbio, com sentido de coisa excepcional.
d) substantivo, significando o mesmo que “amor”.
_________________________________________
06. No desfecho do poema, o autor emprega o 
verbo “soía”. Marque a alternativa que indica um 
possível significado desse termo, de acordo com o 
contexto do poema.

a) Mudava.
b) Cancelava.
c) Costumava.
d) Desabituava.
_________________________________________
QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA

07. Assinale a alternativa que contém um valor 
equivalente a expressão irracional 

_________________________________________
08. Qual a soma entre os valores da solução do 
sistema a seguir?

  

a) 3.
b) 4.
c) 5.
d) 6.
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09. Qual a taxa de juros compostos, aplicado 
a um capital inicial de R$1000,00, que rende 
aproximadamenteR$200,00 em um ano? Considere

a) 1,53% ao mês.
b) 0,77% ao mês.
c) 3,06% ao mês.
d) 1,67% ao mês.
_________________________________________
10. Qual das afirmações a seguir descreve 
CORRETAMENTE o conceito e/ou utilidade de uma 
função?

a) Uma função é utilizada para se descobrir o valor 
de uma incógnita, quando se há uma equação do 
primeiro ou segundo grau.
b) Uma função permite a construção de um gráfico 
que se permita calcular o valor da incógnita x.
c) Funções do terceiro grau só podem ser 
representadas em um gráfico de três dimensões, 
uma dimensão para cada grau da potência.
d) Uma função descreve a relação matemática de 
dependência entre duas variáveis, dentro de um 
domínio no qual aquela relação matemática é válida.
_________________________________________
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Leia atentamente a matéria jornalística a 
seguir, publicada em outubro deste ano, e marque a 
alternativa que indica o tema de que se trata.

“O Plenário do Senado Federal aprovou em 
segundo turno, nesta terça-feira, com sessenta 
votos favoráveis e dezenove votos contrários, a 
Proposta de Emenda Constitucional 6/2019. A 
proposta envolve a fixação de uma idade mínima 
(65 anos para homens e 62 anos para mulheres) 
para a aposentadoria, extinguindo a aposentadoria 
por tempo de contribuição. O objetivo da proposta, 
segundo o governo, é reduzir o rombo nas contas 
públicas.A estimativa de economia com a PEC 
6/2019 é de cerca de R$ 800 bilhões em dez anos”. 
(Agência Senado, 22/10/2019, com adaptações).

a) Comissão Parlamentar de Inquérito.
b) Extinção do Ministério do Trabalho.
c) Fim da Contribuição Sindical.
d) Reforma da Previdência.
_________________________________________
12. Em setembro deste ano, o atual Presidente 
da República, Jair Bolsonaro, fez o seu primeiro 
discurso na Assembleia Geral da ONU. Analise o 
seguinte trecho do discurso e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O Brasil também sente os impactos da ditadura 
________. Dos mais de quatro milhões que fugiram 
do país, uma parte migrou para o Brasil, fugindo da 
fome e da violência. Temos feito a nossa parte para 

ajudá-los, através da Operação Acolhida, realizada 
pelo Exército Brasileiro e elogiada mundialmente. 
Trabalhamos com outros países, entre eles os 
Estados Unidos, para que a democracia seja 
restabelecida lá, e também nos empenhamos 
duramente para que outros países da América do 
Sul não experimentem esse nefasto regime.”.
(Portal G1, 24/09/2019, com adaptações)

a) francesa
b) argentina
c) venezuelana
d) norte-americana
_________________________________________
13. Com base na Lei Orgânica do Município 
de Jandaia do Sul, assinale a alternativa que NÃO 
indica uma função que compete privativamente ao 
município.

a) Legislar sobre assuntos de interesse local.
b) Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira.
c) Instituir e arrecadar os tributos de sua competência.
d) Organizar e prestar os serviços públicos de 
interesse local.
_________________________________________
14. Examine o seguinte relato histórico sobre o 
Município de Jandaia do Sul e marque a opção que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Integrada à prodigiosa região fisiográfica 
denominada ________, a gleba onde a companhia 
colonizadora formou o Patrimônio de Jandaia 
recebeu, desde logo, a contribuição fecunda e 
dinâmica da cultura cafeeira, que projetou a região 
e o Estado do Paraná como unidade federativa de 
primeira grandeza, num período relativamente curto, 
genericamente conhecido na historiografia brasileira 
pela designação de Ciclo do Café”. 
(Portal da Prefeitura Municipal, com adaptações).

a) Norte Novo
b) Extremo Oeste
c) Campos Gerais
d) Litoral Paranaense
_______________________________________
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

15. O Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem leva em consideração a necessidade 
e o direito de assistência em enfermagem da 
população, os interesses do profissional e de sua 
organização. Está centrado na pessoa, família e 
coletividade e pressupõe que os trabalhadores de 
enfermagem estejam aliados aos usuários na luta 
por uma assistência sem riscos e danos e acessível 
a toda população. O novo Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem Brasileira foi aprovado 
pela resolução?  
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a) Resolução Cofen Nº 345/2015
b) Resolução Cofen Nº 597/2019
c) Resolução Cofen Nº 564/2017
d) Resolução Cofen Nº 345/2013
_________________________________________
16. De acordo com o Decreto nº 7.508/2011, as 
Comissões Intergestores pactuaram a organização 
e o funcionamento das ações e serviços de 
saúde integrados em redes de atenção à saúde. 
Assinale a alternativa CORRETA referente a quais 
são as pactuações realizadas pelas comissões 
intergestores.

a) Aspectos operacionais, financeiros e 
administrativos da gestão compartilhada do SUS, 
de acordo com a definição da política de saúde dos 
entes federativos, consubstanciada nos seus planos 
de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos 
de saúde;
b) Definição dos limites territoriais das Regiões de 
Saúde municipais, estaduais e federais,  e demais 
aspectos vinculados à integração das ações e 
serviços de saúde entre os entes federativos;
c) Diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e 
interestadual, a respeito da organização das redes de 
atenção à saúde, do financiamento e das questões 
operacionais das Regiões de Saúde situadas em 
fronteiras com outros países.
d) Responsabilidades dos entes federativos na Rede 
de Atenção à Saúde, e dos entes interestaduais e 
intermunicipais, de acordo apenas com o seu espaço 
geográfico, estabelecendo as responsabilidades 
individuais e as solidárias.
_________________________________________
17. No âmbito do Ministério da Saúde (MS), 
a Biossegurança é tratada pela Comissão de 
Biossegurança em Saúde (CBS), tem como 
objetivo definir estratégias de atuação, avaliação 
e acompanhamento das ações ligadas à 
Biossegurança de forma a ter o melhor entendimento 
entre o Ministério da Saúde com órgãos e entidades 
relacionadas ao tema. Sobre o tema biossegurança 
assinale a alternativa CORRETA.

a) Os trabalhadores com feridas ou lesões 
nos membros superiores devem ser afastados 
temporariamente de suas atividades com os 
pacientes e retornarem após a cicatrização total das 
mesmas.
b) Os quartos ou enfermarias destinados ao 
isolamento de pacientes portadores de doenças 
infectocontagiosas devem conter lavatório em seu 
interior. 
c) O uso de luvas substitui o processo de lavagem 
das mãos, uma vez que as mãos enluvadas não 
entram em contato com secreções dos pacientes.
d) A Comunicação de Acidente de Trabalho deve ser 
preenchida no caso de acidentes envolvendo riscos 
biológicos apenas quando houver afastamento do 
trabalhador.

18. O Sistema de Triagem de Manchester é uma 
metodologia científica que confere classificação de 
risco para os pacientes que buscam atendimento 
em uma unidade de pronto atendimento. O sistema 
é dividido por cores e cada cor de classificação 
determina um tempo máximo para o atendimento ao 
paciente, de forma a não comprometer a sua saúde. 
Sobre a triagem e classificação de risco assinale a 
alternativa CORRETA.

a) Paciente classificado como vermelho é 
considerado emergência no atendimento, onde 
existe risco imediato à vida, o paciente precisa ser 
atendido em no máximo 10 minutos.
b) Paciente classificado como laranja é considerado 
muito urgente, onde existe risco à vida, o paciente 
precisa ser atendido em até 30 minutos.
c) Paciente classificado como amarelo é considerado 
muito urgente, e precisa passar logo por uma 
avaliação em até 10 minutos.
d) A Triagem de Manchester consiste em classificar 
a necessidade de atendimento dos pacientes que 
chegam ao hospital utilizando 5 cores, são elas: 
Vermelho, Laranja, Amarelo, Verde e Azul.
_________________________________________
19. Os 5 “Hs” e os 5 “Ts” utilizados no Suporte 
Avançado de Vida em Cardiologia (ACLS) são um 
mnemônico usado para ajudar a lembrar das principais 
causas reversíveis de Parada Cardiorespiratória 
(PCR).  Sobre as principais causas reversíveis de 
PCR, assinale a alternativa CORRETA.

a) São considerados os 5 Ts da PCR:  toxicicidade, 
tromboembolismo coronariano, tromboembolismo 
pulmonar, tensão no tórax, tamponamento cardíaco. 
b) São considerados os 5 Ts da PCR: tabagismo, 
tromboembolismo coronariano, tromboembolismo 
pulmonar, tensão no tórax, tamponamento cardíaco.
c) São considerados os 5 Hs: hipo-hiperglicemia, 
hipóxia, hipovolemia, hipotermia, hipotensão.
d) São considerados os 5 Hs: hipertermia, 
hipoglicemia, H + (acidose), Hiper\ hipocalemia, 
hipotermia.
_________________________________________
20. As lesões do sistema musculoesquelético 
ocorrem em muitos pacientes que sofrem trauma 
fechado, raramente causam risco imediato à vida ou ao 
membro. Entretanto, as lesões musculoesqueléticas 
devem ser avaliadas e tratadas corretamente de tal 
maneira que a vida e o membro não corram perigo. 
Deve-se reconhecer a presença de tais lesões, definir 
a sua anatomia, proteger o doente de incapacidades 
futuras e antecipar e prevenir complicações. Assinale 
a alternativa CORRETA:
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a) A lesão arterial com risco de isquemia do membro 
pode ocorrer apenas diante de fraturas expostas, por 
esmagamento ou lesões penetrantes. A lesão arterial 
produz um membro frio, pálido e sem pulsos distais, 
neste caso o paciente está em risco de desenvolver 
um choque hipovolêmico. 
b) A presença de trauma musculoesquelético 
importante implica a reordenação das prioridades da 
reanimação, sendo que a prioridade neste momento 
deve ser o tratamento do trauma no membro afetado.
c) A síndrome da embolia gordurosa, é considerada 
uma complicação grave, e altamente letal, a mesma 
deve ser suspeitada no atendimento inicial do 
paciente vitima de trauma musculoesquelético, pois 
é considerada uma complicação imediata ao trauma 
de ossos longos.
d) No trauma musculoesquelético, no momento de 
avaliação do membro afetado, deve-se verificar: 
evidências de trauma contuso ou penetrantes, 
deformidades, cianose, palidez, enchimento capilar, 
dor, crepitação, pulsos periféricos, sensibilidade e 
motricidade do membro.
_________________________________________
21. O trauma de tórax trauma torácico é uma 
causa importante de morte. Muitos desses doentes 
morrem após chegarem ao hospital e, dessas mortes, 
muitas poderiam ser evitadas através de medidas 
diagnósticas e terapêuticas imediatas. Sobre o 
trauma de tórax, assinale a alternativa CORRETA.

a) O pneumotórax aberto exige descompressão 
imediata e pode ser tratado inicialmente pela rápida 
inserção de uma agulha de grosso calibre no 
segundo espaço intercostal, na linha medioclavicular 
do hemitórax afetado.
b) O pneumotórax aberto ocorre quando há 
vazamento de ar, tanto do pulmão como através 
da parede torácica, para o espaço pleural por um 
sistema de “válvula unidirecional”
c) Grandes ferimentos da parede torácica, que 
permanecem abertos resultam em pneumotórax 
aberto, também denominado ferida torácica 
aspirativa. Nessas condições, o equilíbrio entre as 
pressões intratorácica e atmosférica é imediato.
d) O tratamento inicial do pneumotórax hipertensivo 
constitui-se no fechamento imediato da lesão através 
de um curativo estéril. O curativo deve ser grande 
o suficiente para encobrir todo o ferimento e fixado 
com fita adesiva em três de seus lados para produzir 
um efeito de válvula unidirecional.
_________________________________________
22. O choque circulatório é uma síndrome 
caracterizada por uma inadequada perfusão tecidual 
sistêmica, e se não diagnosticado e manejado 
precocemente, pode levar à falência múltipla de 
órgãos e a altos índices de mortalidade. Assinale 
a alternativa CORRETA relacionada ao choque 
circulatório:

a) O débito cardíaco é definido como o volume de 
sangue bombeado pelo coração a cada minuto e é 
determinado pelo produto da frequência cardíaca e 
do volume diastólico.
b) As respostas circulatórias precoces à perda 
sanguínea constituem-se em mecanismo de 
compensação: progressiva vasoconstrição da 
circulação central, muscular e visceral para preservar 
o fluxo sanguíneo aos rins, coração e cérebro.
c) O choque não hemorrágico inclui o choque 
cardiogênico, o tamponamento cardíaco, o 
pneumotórax hipertensivo, o choque neurogênico, 
choque séptico e o choque hipovolêmico.
d) Taquicardia, bulhas abafadas, veias do pescoço 
dilatadas e engurgitadas com hipotensão que 
não responde à reposição volêmica sugerem 
tamponamento cardíaco.
_________________________________________
23. As lesões térmicas constituem causa 
importante de morbidade e mortalidade. A 
observação dos princípios básicos de reanimação 
inicial no trauma e a aplicação, em tempo apropriado, 
de medidas emergenciais simples minimizam a 
morbidade e a mortalidade dessas lesões. Sobre a 
queimadura assinale a alternativa CORRETA:

a) Os indicadores clínicos de lesão por inalação 
incluem: queimaduras faciais e/ou cervicais, 
chamuscamento dos cílios e das vibrissas nasais, 
depósitos de carbono na boca e/ou nariz e 
expectoração carbonácea, alterações inflamatórias 
agudas na orofaringe, rouquidão, história de confusão 
mental e/ou de confinamento no local do incêndio.
b) Toda a roupa deve ser removida para interromper 
o processo de queimadura; até mesmo as roupas 
aderente à pele devem ser retiradas. Tecidos 
sintéticos se incendeiam, queimam rapidamente em 
altas temperaturas e derretem, formando resíduos 
aquecidos que continuam queimando o doente.
c) Queimaduras de primeiro grau ou queimaduras de 
espessura parcial são caracterizadas pela aparência 
vermelha ou mosqueada e presença de edema 
e bolhas . A superfície pode ter uma aparência 
“lacrimejante” ou úmida e é hipersensível à dor 
intensa até mesmo às correntes de ar.
d) Qualquer substância aplicada previamente deve 
ser removida antes que possam ser usados agentes 
antibacterianos tópicos apropriados. Em pacientes 
com queimaduras extensas, a limpeza com água 
fria e após aplicação de compressas frias, ajudam a 
aliviar a dor .
_________________________________________
24. As queimaduras elétricas resultam do contato 
de uma fonte de energia elétrica com o corpo do 
doente. O corpo pode servir como condutor da 
energia elétrica e o calor gerado resulta em lesão 
térmica dos tecidos. Diferentes velocidades de 
perda de calor por parte de tecidos superficiais e 
profundos são responsáveis pela coexistência de 
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pele aparentemente normal com necrose muscular 
profunda. Assinale a alternativa INCORRETA 
relacionadas a queimaduras elétricas.

a) Um dos principais efeitos fisiológicos que a corrente 
elétrica (externa) produz no organismo humano é 
a tetanização, sendo um fenômeno decorrente de 
contração muscular máxima e contínua, produzida 
por impulsos elétricos sucessivos, impedindo que a 
musculatura retorne ao estado de repouso;
b) O fator que determina a forma e a gravidade da 
lesão por eletricidade é a  amperagem em que o 
paciente foi exposto, independente da duração do 
contato a essa energia. Com relação à fisiopatologia, 
as lesões produzidas pelo calor sobre a superfície 
cutânea variam de acordo com a intensidade, a 
duração da atuação do agente e a morfologia da pele 
no local atingido.
c) As queimaduras elétricas podem ser ocasionadas 
por correntes de baixa tensão, voltagem menor que 
1000 volts, ou de alta tensão, com voltagem acima de 
1000 volts. A circulação da corrente elétrica no corpo 
humano é acompanhada do Efeito Joule, fenômeno 
de produção de calor, sendo mais elevadas as 
temperaturas nos locais de entrada e saída da 
corrente e mais graves as lesões nesses pontos.
d) As queimaduras elétricas frequentemente são 
mais graves do que parece à inspeção externa, e 
as extremidades, especialmente os dedos, estão 
particularmente propensos à lesão. Além disso, a 
corrente passa por vasos sanguíneos e nervos e 
pode causar tromboses locais e lesões nervosas.
_________________________________________
25. A Política Nacional de Atenção às urgências 
tem como diretrizes a universalidade, a integralidade, 
a descentralização e a participação social, ao lado da 
humanização, a que todo cidadão tem direito. 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)? 

a) Portaria nº 1864 de 29 de setembro de 2003
b) Portaria nº 2048 de 05 de novembro de 2002
c) Portaria nº 1600 de 7 de julho de 2011
d) Portaria nº 1863 de 29 de setembro de 2003
_________________________________________
26. No atendimento de ATLS a criança 
politraumatizada, o reconhecimento de alterações 
circulatórias, são importantes para se determinar 
a gravidade da perda volêmica e para a tomada 
de condutas imediatas e adequadas para o 
controle da situação. Assinale a alternativa 
INCORRETA relacionado ao atendimento a criança 
politraumatizada.

a) A criança tem maior reserva fisiológica, que permite 
a manutenção da pressão arterial sistólica em níveis 
normais, mesmo na presença de choque. As crianças 
precisam perder mais de  30% da volemia para que 
manifeste diminuição da pressão arterial sistólica.

b) Taquicardia e diminuição da perfusão periférica 
frequentemente são as únicas chaves para o 
reconhecimento precoce da hipovolemia e início 
precoce da reposição volêmica.
c) Na criança, a presença de hipotensão implica um 
estado de choque não compensado e indica perda 
de mais de 45 % do volume sanguíneo. Quando 
ocorre hipotensão, com frequência, a taquicardia 
pode ser substituída por bradicardia. Esse fenômeno 
pode ocorrer subitamente em lactentes. 
d)  Os acessos venosos preferenciais no atendimento 
inicial a criança  politraumatizada devem ser dois 
acessos periféricos. Se não for possível por essa 
via após duas tentativas, deve-se considerar como 
próxima opção, a realização da dissecção da veia, 
para se obter um acesso venoso calibroso.
_________________________________________
27.  A gestação provoca grandes mudanças 
fisiológicas e modificações nas relações anatômicas 
que afetam praticamente todos os órgãos do 
corpo humano. Essas mudanças na estrutura 
e na função podem influenciar a avaliação da 
gestante traumatizada, alterando os sinais e os 
sintomas da gestante, a abordagem e as respostas 
às medidas de reanimação e os resultados dos 
exames diagnósticos. Assinale a alternativa 
CORRETA relacionada ao atendimento a gestante 
politraumatizada.

a) Gestantes saudáveis podem perder de 1.700ml 
a 2.300 mL de seu volume sanguíneo, antes que 
se percebam sinais e sintomas de hipovolemia. 
Entretanto, essa perda sanguínea pode resultar 
em sofrimento fetal, que é evidenciado por uma 
frequência cardíaca fetal anormal.
b) As prioridades do atendimento inicial adotadas 
para uma mulher grávida traumatizada são as 
mesmas aplicadas para a não grávida. O melhor 
tratamento inicial para o feto, além de sua avaliação 
precoce, é a adoção das melhores medidas de 
reanimação para a mãe.
c) À medida que o útero aumenta, o intestino é 
empurrado cranialmente de tal forma que ocupa o 
abdome superior. Como resultado, o intestino fica 
mais vulnerável no trauma abdominal contuso, 
enquanto o útero, feto e placenta se tornam mais 
protegidos.
d) A frequência cardíaca na gestante aumenta 
gradualmente de 10 a 15 batimentos por minuto 
durante o primeiro e segundo trimestre da gravidez, 
no terceiro trimestre seus valores tendem a retornar 
ao basal anterior a gestação. Essa alteração 
da frequência cardíaca deve ser considerada 
na interpretação da taquicardia secundária à 
hipovolemia.
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28. De acordo com o decreto no 94.406, de 8 
de junho de 1987, que dispõe sobre o exercício da 
Enfermagem e descreve quais as ações privativas do 
enfermeiro. Dentre as ações privativas do enfermeiro, 
assinale a alternativa que NÃO corresponde a ação 
privativa do enfermeiro.

a) Executar tratamentos especificamente prescritos, 
ou de rotina, além de outras atividades de 
enfermagem, tais como: ministrar medicamentos por 
via oral e parenteral, realizar controle hídrico e fazer 
curativos.
b) Organização e direção dos serviços de Enfermagem 
e de suas atividades técnicas e auxiliares nas 
empresas prestadoras de serviços.
c) Direção do órgão de Enfermagem integrante da 
estrutura básica da instituição de saúde pública 
ou privada, e chefia de serviço e de unidade de 
enfermagem
d) Planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços da assistência de 
Enfermagem.
_________________________________________
29. O suicídio é um fenômeno complexo, 
multifacetado e de múltiplas determinações, que 
pode afetar indivíduos de diferentes origens, classes 
sociais, idades, orientações sexuais e identidades 
de gênero. Mas o suicídio pode ser prevenido, saber 
reconhecer os sinais de alerta em si mesmo ou em 
alguém próximo a você pode ser o primeiro e mais 
importante passo. Assinale a alternativa CORRETA 
referente aos sinais de alerta para o risco de suicídio.

a) A pessoa com risco para o suicídio geralmente 
aumenta sua interação em redes sociais, na intenção 
de querer demonstrar que sua vida pessoal está 
bem, e que é bem resolvida.
b) A pessoa com risco para o suicídio não apresenta 
e não deixa transparecer sua ideia suicida, comporta-
se como se a vida estivesse normal sem nenhum 
problema.
c) A pessoa com risco para o suicídio apresenta o 
aparecimento ou agravamento de problemas de 
conduta ou de manifestações verbais durante pelo 
menos duas semanas.
d) A pessoa com risco para o suicídio geralmente 
mantém o convívio social com familiares e 
amigos, sem apresentar grandes mudanças de 
comportamento.

30. Os acidentes escorpiônicos são importantes 
em virtude da grande freqüência com que ocorrem e 
da sua potencial gravidade. Os principais agentes de 
importância médica são: T. serrulatus, responsável 
por acidentes de maior gravidade, T. bahiensis e T. 
stigmurus. Qual a conduta de tratamento frente ao 
um paciente que sofreu um acidente com escorpião, 
assinale a alternativa CORRETA.

a) Administração do soro antiescorpiônico (SAEEs) 
ou antiaracnídico (SAAr) aos pacientes com forma 
moderada e graves de escorpionismo.
b) Administração de uma ampola de soro 
antiescorpiônico (SAEEs) ou antiaracnídico (SAAr) 
nos casos considerados leves, e observação por 
24horas.
c) Realizar torniquete no local da picada por até 30 
minutos a fim de evitar a disseminação do veneno 
para o sistema circulatório, fornecer analgésicos via 
oral ou endovenoso.
d) Lavar o local da picada com álcool 70% e 
realizar compressão  local imediatamente para a 
saída do veneno do corpo, fornecer analgésicos se 
necessário e manter observação por 24h. 
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/12/2019.


