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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) 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 
ou para utilizar os sanitários.

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.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Considere atentamente o poema a seguir, escrito 
por Machado de Assis, para responder às próximas 
questões.

“Bailando no ar, gemia inquieto vagalume:
‘Quem me dera que eu fosse aquela loira estrela
Que arde no eterno azul, como uma eterna vela!’

Mas a estrela, fitando a lua, com ciúme:

‘Pudesse eu copiar-te o transparente lume,
Que, da grega coluna à gótica janela,

Contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela’
Mas a lua, fitando o sol com azedume:

‘Mísera! Tivesse eu aquela enorme, aquela
Claridade imortal, que toda a luz resume’!

Mas o sol, inclinando a rútila capela:

‘Pesa-me esta brilhante auréola de nume...
Enfara-me esta luz e desmedida umbela...

Por que não nasci eu um simples vagalume’?”

01. Assinale a alternativa que contém uma 
reflexão cujo significado moral é semelhante ao 
expresso no poema.

a) A amizade é um amor que nunca morre.
b) Os invejosos invejam-se reciprocamente.
c) Muitos sabem ganhar dinheiro, mas poucos sabem 
gastá-lo.
d) Os infinitamente pequenos têm um orgulho 
infinitamente grande.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, onde se diz 
que “gemia inquieto vagalume”, o verbo gemer está 
conjugado no tempo pretérito imperfeito. Com isto, 
pode-se interpretar que:

a) O gemido do vagalume, originando-se no passado, 
prolongava-se no tempo.
b) O lamento do vagalume havia ocorrido num 
pretérito muito distante.
c) O sentido do verso fica confuso e indeterminado.
d) O vagalume não gemia de fato, mas se preparava 
para isso no futuro.
_________________________________________
03. Analise as alternativas a seguir e assinale a 
que indica SOMENTE adjetivos presentes no poema.

a) Ciúme - transparente - gótica - janela.
b) Inquieto - loira - eterna - desmedida.
c) Mísera - imortal - bailando - estrela.
d) Vagalume - eterno - vela - grega.

04. No último verso da primeira estrofe, conta-
se que a estrela estava “fitando a lua”. Em relação 
à expressão “fitar”, nesse contexto, assinale a 
alternativa que apresenta um de seus possíveis 
significados.

a) Ajudar.
b) Desviar.
c) Enrolar.
d) Observar.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Uma função pode ser utilizada para 
representar a evolução de uma variável, a partir de 
outra. Qual das funções abaixo descreve o preço 
cobrado por um táxi em uma corrida, sendo que este 
cobra um valor fixo de R$ 4,00 por corrida, adicionado 
de um valor por quilômetro rodado; e sabendo que 
uma corrida de 5 quilômetros custa R$ 21,50?

a) .
b) .
c) .
d) .

_________________________________________
06. Após quanto tempo uma aplicação, rendendo 
em um regime de juros simples a uma taxa de 4% ao 
mês, renderia o dobro do seu valor inicial?

a) 25 meses.
b) 30 meses.
c) 50 meses.
d) 75 meses.
_________________________________________
07. Um marceneiro deve fazer uma rampa de 
acessibilidade para substituir uma escada. Supondo 
que a rampa deveria ser instalada entre dois níveis 
distantes verticalmente de 1 metro e que deve ter 
uma inclinação de 30º, qual o tamanho dessa rampa, 
considerando do começo do ponto inferior até o 
ponto superior da rampa? 

a) 1 metro.
b) 1,15 metros.
c) 1,72 metros.
d) 2 metros.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. A notícia a seguir trata de uma recente 
situação envolvendo uma personalidade do atual 
cenário político brasileiro. Leia-a atentamente e 
assinale a alternativa que apresenta o nome que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

(considere ; e )
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“Após boicotes e protestos, _______________ 
recebeu o prêmio de personalidade do ano, oferecido 
pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, 
em Dallas, no Texas. O evento foi organizado às 
pressas depois que o político brasileiro cancelou 
sua ida a Nova York, onde receberia a premiação, 
diante de críticas, inclusive do prefeito nova-iorquino, 
Bill de Blasio, que o classificou como ‘perigoso e 
preconceituoso’. O Itamaraty articulou, então, a 
agenda no Texas, um Estado conservador”.

 (Estadão, 16/05/19, com adaptações).

a) Aécio Neves.
b) Fernando Henrique Cardoso.
c) Jair Bolsonaro.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.
_________________________________________
09. Leia atentamente a análise a seguir, que 
aborda certos traços característicos dos desafios 
ambientais da contemporaneidade.

“Em virtude da sua própria natureza, os problemas 
ambientais ultrapassam frequentemente os limites 
das nações, constituindo problemas supranacionais. 
De fato, alguns dos mais relevantes problemas 
ambientais têm uma origem espacialmente 
localizada, mas as suas consequências fazem-se 
sentir a nível mundial. Todavia, o inverso também 
se verifica, ou seja, a existência de problemas 
ambientais cuja origem é espacialmente dispersa e 
cujas consequências são muito localizadas”. 

(Instituto Bento Jesus Caraça, 2007, com 
adaptações).

Neste trecho, estabelece-se uma relação 
fundamental entre questões ambientais e:

a) Crises políticas.
b) Fluxos migratórios.
c) Globalização.
d) Nacionalismos.
_________________________________________
10. Leia a matéria jornalística a seguir e assinale 
a alternativa que indica o nome da personalidade 
pública de que se trata.

“O deputado federal __________ anunciou nesta 
quinta-feira que não assumirá o novo mandato para 
o qual foi eleito e que está fora do país, devido a 
ameaças à própria vida. Ele estava na Câmara dos 
Deputados desde 2011 e foi reeleito para o terceiro 
mandato em outubro do ano passado. Por meio 
das redes sociais, o deputado disse que a decisão 
foi baseada em uma questão estratégica e deu a 
entender que pretende seguir atuando a favor das 
causas que já defende, sobretudo a dos direitos da 
população LGBT”. 
(O Globo, 24/01/19, com adaptações).

a) Jean Wyllys.
b) Magno Malta.
c) Eduardo Cunha.
d) Marco Feliciano.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. Toda e qualquer profissão é regida por uma 
Lei que busca dar condições legais para tal exercício.
Na enfermagem não é diferente, tendo em vista 
seu conhecimento de tal Lei, responda a questão a 
seguir, naquilo que é verdadeiro.

I - A lei do exercício profissional de enfermagem foi 
publicada em junho de 1996.
II - O Técnico de Enfermagem exerce atividade de 
nível médio, cabendo-lhe privativamente executar 
ações assistenciais de enfermagem.
III - O Enfermeiro exerce todas as atividades 
de enfermagem, cabendo-lhe privativamente 
planejamento, organização, coordenação, execução 
e avaliação dos serviços da assistência de 
enfermagem.
IV - A enfermagem e suas atividades auxiliares 
somente podem ser exercidas por pessoas 
legalmente habilitadas e inscritas no Conselho 
Regional de Enfermagem com jurisdição na área 
onde ocorre o exercício.

a) Apenas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas a II está incorreta.
c) Apenas III e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.
_________________________________________
12. O Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem está organizado por assunto e inclui 
princípios, direitos, responsabilidades, deveres 
e proibições pertinentes à conduta ética dos 
profissionais de Enfermagem.

Diante disso, correlacione a primeira coluna com a 
segunda e assinale a alternativa que traz a sequência 
CORRETA.

(A) DIREITOS.
(B) DEVERES.
(C) PROIBIÇÕES.

(   ) Participar da orientação sobre benefícios, riscos 
e consequências decorrentes de exames e de outros 
procedimentos, na condição de membro da equipe 
de saúde.
(   ) Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e 
segurança da pessoa, família ou coletividade.
(   ) Anunciar a prestação de serviços para os quais 
está habilitado.
(  ) Realizar e participar de atividades de ensino e 
pesquisa, respeitadas as normas ético-legais.
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(  ) Posicionar-se contra falta cometida durante o 
exercício profissional seja por imperícia, imprudência 
ou negligência.

a) A – C – B – B – A.
b) B – C – A – A – B.
c) B – C – B – A – C.
d) A – B – A – B – C.
_________________________________________
13. A medicina mudou, a assistência médico-
sanitária, hoje chamada assistência à saúde ou 
ainda mais apropriada; cuidado da saúde também 
recebeu grandes transformações. Assim como o 
olhar da sociedade perante os problemas morais 
relacionados ao processo saúde-doença também 
mudaram e estão mais criteriosos.
Tais presunções ganham maior relevâncias após o 
nascimento da Bioética.
Diante da perspectiva da Bioética, seus conceitos e 
diretrizes, é INCORRETO afirmar.

a)A bioética encontra-se sustentada por quatro 
princípios: de autonomia, beneficência, de não 
maleficência e de justiça.
b) O conceito da autonomia supõe basicamente a 
atuação do médico sobre todas as situações, onde 
prevalece sua decisão dentro do campo terapêutico.
c)O princípio de beneficência designa ao profissional 
da saúde a obrigação ética de maximizar o benefício 
e minimizar o prejuízo.
d)Conhece-se com o nome de Bioética àquele ramo 
da Ética que se ocupa de promulgar os princípios 
que deverá observar a conduta de um indivíduo no 
campo médico, ambiental e animal.
_________________________________________
14. Dentre as atribuições do profissional 
de enfermagem encontramos as anotações de 
enfermagem que serve como um veículo importante 
na comunicação e registro sobre os serviços 
prestados na assistência  ao paciente.
Munidos de conhecimentos sobre as anotações de 
enfermagem e sua finalidade, assinale a alternativa 
CORRETA:

I – As anotações de enfermagem contribuem 
com informações para o diagnóstico médico e de 
enfermagem.
II – São úteis ao fornecer elementos para auditoria 
de enfermagem.
III – As anotações servem para avaliar os cuidados 
de enfermagem prestados (quanto a qualidade e 
continuidade).
IV – As anotações de enfermagem são utilizadas 
como fonte de pesquisa e aprendizagem.

a) Apenas I, III e IV estão corretas.
b) Apenas a afirmativa III está incorreta.
c) Apenas II e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

15. Com base no Protocolo atualizado do Suporte 
Básico de Vida, ao socorrer uma vítima que encontra-
se em PCR (parada Cardio respiratória) é necessário 
iniciar as manobras de RCP (ressuscitação 
cardiopulmonar) visando à manutenção de seus 
sinais vitais e à preservação da vida até o devido 
encaminhamento a uma unidade especializada.

Assinale a alternativa que traz a sequência 
CORRETA.

a) É necessário realizar 30 compressões torácicas 
para 2 insuflações com aporte de oxigênio.
b) É necessário realizar 20 compressões torácicas 
para 3 insuflações com aporte de oxigênio.
c) É necessário realizar 20 compressões torácicas 
para 2 insuflações com aporte de oxigênio.
d) É necessário realizar 30 compressões torácicas 
para 3 insuflações com aporte de oxigênio.
_________________________________________
16. Com relação ao Manual Técnico de Pré-Natal 
e Puerpério a equipe de enfermagem deve seguir os 
procedimentos técnicos para um bom atendimento 
de Pré-Natal.

Assinale a alternativa INCORRETA, no que diz 
respeito à conduta da enfermagem diante desses 
procedimentos.

a) Orientar a gestante a trazer nas consultas os 
exames bioquímicos realizados previamente.
b) Realizar a avaliação do estado nutricional (EN) e 
do ganho de peso gestacional.
c) A enfermagem deve orientar a gestante quanto ao 
preparo das mamas.
d) A enfermagem deve orientar quanto à restrição 
sobre a vacina da Gripe H1N1, gestantes no segundo 
trimestre não devem receber a vacina.
_________________________________________
17. O Carrinho de Emergência ou Carro de 
Parada é uma estrutura móvel constituída por 
gavetas providas com materiais, medicamentos 
e equipamentos acessórios necessários para o 
atendimento do cliente em situações de urgências 
ou emergências médicas. 
Sobre este assunto, é CORRETO afirmar:

I - O carrinho ficará fechado com lacre numerado, 
trocado cada vez que for rompido.
II - É de atribuição do Enfermeiro assegurar o 
cumprimento da rotina de conferência, limpeza e 
reposição do carrinho de emergência.
III - A conferência do Carrinho de Emergência em 
uma Unidade de Terapia Intensiva deve ocorrer 
somente quando o mesmo for utilizado, a fim de 
garantir que esteja sempre equipado.
IV -  Também é importante considerar que seja 
feito teste e registro semanal do funcionamento do 
cardioversor, revisão preventiva anual e em data 
estabelecida pela assistência técnica.
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a) Apenas I, II e V estão corretas
b) Apenas II, III e IV estão corretas
c) Apenas a afirmativa III está incorreta
d) Todas as afirmativas estão corretas
_________________________________________
18. Na assistência de enfermagem junto ao 
paciente, o profissional de saúde se depara com 
Riscos ocupacionais, como o Risco Biológico. Este 
risco está associado à possibilidade de o profissional 
se expor a doenças que podem acometer sua saúde.
Para tanto é necessário que o profissional de 
enfermagem tenha conhecimentos específicos de 
como atuar na assistência de forma que sua saúde 
esteja protegida.
Assinale a alternativa que traz uma afirmativa 
INCORRETA, baseado no texto acima.

a)Risco Biológico trata-se dos micro-organismos, 
culturas de células, parasitas, toxinas e os príons 
encontrados em sangue, fluidos corpóreos, meios de 
culturas e espécimes clínicos.
b)EPI é todo equipamento e dispositivo de uso 
individual utilizado pelo profissional, destinado a 
proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua 
segurança e a sua saúde.
c)Os equipamentos de proteção coletiva - EPC são 
dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com 
o objetivo de proteger os profissionais dos riscos 
inerentes aos processos.
d)A Norma que regulamenta e dispõe sobre as 
condições legais dos EPIs e EPCs é a NR 8.
_________________________________________
19. Assinale a alternativa que se refere sobre 
a Biossegurança e sua aplicabilidade de forma 
INCORRETA.

a) O termo biossegurança corresponde ao conjunto 
de ações voltadas para prevenção, minimização 
ou eliminação de riscos inerentes às atividades 
de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento 
tecnológico de serviços, visando à saúde do homem, 
dos animais, à preservação do meio ambiente e à 
qualidade dos resultados.
b) Um dos objetivos da Biossegurança é identificar 
os riscos a que os profissionais estão expostos em 
decorrência da assistência e sua relação no controle 
das infecções geradas por ela.
c) A utilização de luvas de procedimentos durante 
a assistência ao paciente garante ao profissional 
de enfermagem uma barreira contra possíveis 
contaminações, não sendo necessária a higienização 
das mãos.
d) A Biossegurança atua de forma que todo 
procedimento realizado pelo profissional de saúde 
seja seguro para ele que atua e para o paciente que 
recebe o atendimento, e ainda gere qualidade no 
processo.

20. A Lei Orgânica do SUS, pulicada em 1990 
ainda se faz tão presente sobre os preceitos do 
Sistema Único de Saúde do nosso país.
Baseados nesta Lei, atribua V para verdadeiro e F 
para Falso.
Assinale a alternativa correta:

(   ) A assistência terapêutica deve ser de forma 
integral, incluindo a farmacêutica, de acordo com os 
campos de atuação do SUS.
(       ) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
(   ) O conjunto de ações e serviços de saúde, 
prestados por órgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da Administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, constitui o Sistema Único de Saúde.
(     ) Os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País.

a) V – F – V – F.
b) V – V – V – V.
c) F – F – V – V.
d) V – V – F – F.
_________________________________________
21. O texto a seguir corresponde a qual Lei / 
Portaria?
“Considerando a grande extensão territorial do 
País, que impõe distâncias significativas entre 
municípios de pequeno e médio porte e seus 
respectivos municípios de referência para a atenção 
hospitalar especializada e de alta complexidade, 
necessitando, portanto, de serviços intermediários 
em complexidade, capazes de garantir uma cadeia de 
reanimação e estabilização para os pacientes graves 
e uma cadeia de cuidados imediatos e resolutivos 
para os pacientes agudos não-graves. ”

a) Portaria nº 1.305, de 4 de junho de 2002
b) Portaria nº 2048, de 5 de novembro de 2002
c) Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990
d) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990
_________________________________________
22. Em 07 de Julho de 2011 o Ministério da 
Saúde Reformula a Política Nacional de Atenção às 
Urgências e institui a Rede de Atenção às Urgências 
no Sistema Único de Saúde (SUS).
Diante desta Portaria, atribua V para Verdadeiro e 
F para Falso nas afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa que traz a sequência CORRETA:

(    ) A ampliação do acesso e acolhimento aos casos 
agudos demandados aos serviços de saúde em 
todos os pontos de atenção constitui-se uma das 
diretrizes da Rede de Atenção às Urgências.
(    ) A Rede de Atenção às Urgências priorizará as 
linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e 
traumatológica.
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(  ) Componentes como Promoção, Prevenção 
e Vigilância à Saúde ficam ligados apenas ao 
atendimento de atenção primária, haja visto que 
Atenção às Urgências trata-se apenas do pós 
atendimento ao paciente ou vítima.
(    ) A Rede de Atenção às Urgências é constituída 
também pelo Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU 192) e suas Centrais de Regulação 
Médica das Urgências.
(    ) A Rede de Atenção às Urgências possui como 
uma de suas diretrizes a atuação territorial, definição 
e organização das regiões de saúde e das redes 
de atenção a partir das necessidades de saúde 
destas populações, seus riscos e vulnerabilidades 
específicas.

a) V – V – F – V – V.
b) V – F – V – V – F.
c) F – V – V – V – F.
d) F – V – F – V – F.
_________________________________________
23. O Ministério da Saúde, através do Ministro 
de Estado da Saúde, institui a Política Nacional de 
Atenção às Urgências, a ser implantada em todas as 
unidades federadas, respeitadas as competências 
das três esferas de gestão.
Baseados nesta Política, assinale a alternativa 
CORRETA:

I – Esta Política trata-se da Portaria nº 1863, de 29 de 
setembro 2003.
II – Esta Portaria é instituída considerando a 
necessidade de estruturar uma rede de serviços 
regionalizada e hierarquizada de cuidados integrais às 
urgências, de qualquer complexidade ou gravidade, 
desconcentrando a atenção efetuada exclusivamente 
pelos prontos-socorros.
III – Ela deve ser organizada de forma que garanta 
a universalidade, equidade 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).
IV – A referida Portaria deverá utilizar-se de 
estratégias promocionais de qualidade de 
vida, buscando identificar os determinantes e 
condicionantes das urgências e por meio de ações 
transetoriais de responsabilidade pública, sem excluir 
as responsabilidades de toda a sociedade.

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
b) Apenas a afirmativa IV está incorreta.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
24. Em uma unidade de saúde, seja qual for sua 
complexidade de atendimento, dispõe da necessidade 
de se ter o Carro de Emergência. Segundo 
parecer do Coren de 2013, sobre a composição, 

responsabilidade de montagem, conferência e 
reposição, é INCORRETO afirmar.

a)O carro de Emergência é um espaço onde 
deve conter de forma sequenciada todo material 
e equipamento necessário para as urgências e 
emergências.
b) Cabe ao enfermeiro a verificação sistemática 
do carro de emergência, a validade dos materiais 
e medicamentos listados e o funcionamento do 
cardioversor.
c) O Carro de Emergência é dividido em 2 prioridades; 
a primeira baseia-se nos itens para avaliação 
diagnóstica e a segunda nos medicamentos para 
emergências.
d) Os cabos e lâminas de laringoscópios devem 
passar por limpeza e desinfecção após o uso em 
emergências e a cada trinta dias, acondicionados 
em saco plástico fechado com identificação da 
desinfecção e prazo de validade.
_________________________________________
25. A seguir estão algumas terminologias que 
devem ser do conhecimento da enfermagem. 
Relacione a primeira coluna com a coluna de 
baixo, de acordo com a correta definição de cada 
terminologia.

(A) Parestesia
(B) Disfagia
(C) Paralisia
(D) Dislalia

(     ) Dificuldade em articular palavras
(  )Sensação de queimação ou formigamento, 
diminuição da sensibilidade por modificação na 
percepção objetiva.
(     ) Dificuldade em engolir alimentos
(     )Diminuição ou abolição da motricidade em uma 
ou várias partes do corpo, devido a lesões nervosas, 
motoras ou musculares, com perda ou não de 
sensibilidade.
Assinale a alternatina com a ordem CORRETA:

a) D – A – B – C.
b) B – C – D – A.
c) B – A – D – C.
d) D – C – B – A.
_________________________________________
26. As Infecções relacionadas à Assistência 
ao Paciente (IRAS) são provenientes de algum 
ato errôneo do profissional da saúde. A segurança 
do paciente deve estar em primeiro lugar ao ser 
assistido por uma equipe preparada para tal.
Infundidos nesta temática preventiva, assinale a 
alternativa INCORRETA.
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a)   A higienização das mãos é uma precaução padrão, 
entra como medida de bloqueio da transmissão de 
germes na assistência ao paciente, deve-se lavar as 
mãos antes de iniciar uma atividade e logo após seu 
término.
b) Protetor respiratório (respiradores) são usados 
para proteger as vias respiratórias contra poeiras 
tóxicas e vapores orgânicos ou químicos. É de uso 
individual, intransferível e reutilizável de acordo com 
a vida útil de cada material.
c) As luvas entram como um equipamento de 
proteção coletivo, pois devem ser utilizados por todos 
os profissionais da saúde. Elas devem ser usadas 
em procedimentos que envolvam sangue, fluidos 
corporais, secreções, excreções (exceto suor), 
membranas mucosas, pele não íntegra e durante a 
manipulação de artigos contaminados.
d)  Todos os profissionais de saúde devem estar 
vacinados contra a hepatite B e o tétano como parte 
da sua autoproteção.
_________________________________________
27. A Portaria nº 1.600/2011 reformula a Política 
Nacional de Atenção às Urgências e institui a Rede 
de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde 
(SUS).
Com base nesta Portaria assinale a alternativa 
CORRETA.

I - As Redes de Atenção às Urgências contam com a 
participação e controle social dos usuários sobre os 
serviços dentre suas diretrizes.
II - Atuação profissional e gestora visando o 
aprimoramento da qualidade da atenção por meio do 
desenvolvimento de ações coordenadas, contínuas 
e que busquem fracionar e particularizar o cuidado 
em saúde.
III - Articulação interfederativa entre os diversos 
gestores desenvolvendo atuação solidária, 
responsável e compartilhada.
IV - Atuação territorial, definição e organização das 
regiões de saúde e das redes de atenção a partir das 
necessidades de saúde destas populações, seus 
riscos e vulnerabilidades específicas.

a) Estão corretas apenas I, II e III.
b) Estão corretas apenas I e IV.
c) Apenas a II está incorreta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
28. Em 29 de setembro de 2003 o Ministério 
da Saúde divulga a Portaria nº 1.864 que institui 
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.
Assinale a alternativa que traz um texto INCORRETO 
sobre aquilo que aborda esta Portaria.

a) As ambulâncias serão adquiridas na proporção 
de um veículo de suporte básico à vida para cada 
grupo de 100.000 a 150.000 habitantes, e de um 
veículo de suporte avançado à vida para cada 
400.000 a 450.000 por habitantes.
b) O componente pré-hospitalar móvel de 
atendimento às urgências foi instituído através das 
contribuições do Conselho Nacional de Secretários 
de Saúde (CONASS) e pelo Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS), 
aprovadas em Plenária da Comissão Intergestores 
Tripartite – CIT.
c) Os repasses de recursos para manutenção 
das equipes implantadas deverão ser regulares e 
automáticos, através do Ministério da Saúde, por 
intermédio do Fundo Nacional de Saúde.
d) Os recursos a serem transferidos pelo Ministério 
da Saúde para a finalidade desta Portaria poderão 
ser utilizados também para o financiamento de 
prestadores da rede privada (filantrópica e lucrativa) 
que aderirem às Redes.
_________________________________________
29. A atenção pré-natal e puerperal de qualidade 
e humanizada é fundamental para a saúde materna 
e neonatal e, para sua humanização e qualificação. 
Como profissionais da saúde, os cuidados nesta 
fase da vida da mulher devem ser redobrados, as 
intercorrências obstétricas muitas vezes podem ser 
prevenidas.
Com base nesse contexto, assinale a alternativa 
que traz a sequência CORRETA do termo e sua 
definição.

(1) Descolamento Cório-Amniótico
(2) Ameaça de aborto ou abortamento evitável
(3) Pré-eclâmpsia
(4)Eclâmpsia

(   )Presença de sangramento vaginal discreto ou 
moderado, sem que ocorra modificação cervical, 
geralmente com sintomatologia discreta ou ausente.
(   ) Caracteriza-se pela presença de convulsões 
tônico-clônicas generalizadas em mulher com 
qualquer quadro hipertensivo, não causadas por 
epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva.
(  )Caracteriza-se por sangramento genital de 
pequena intensidade. É diagnosticado por exame 
ultrassonográfico, não representando quadro de 
risco materno e/ou ovular
(  ) Ocorre após a 20ª semana de gestação, 
classicamente pelo desenvolvimento gradual de 
hipertensão e proteinúria.

a) 4 – 2 – 3 – 1.
b) 2 – 4 – 1 – 3.
c) 3 – 2 – 1 – 4.
d) 2 – 3 – 1 – 4.
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30. Sobre o conhecimento e domínio das técnicas 
aplicadas pela equipe de enfermagem ao paciente/
usuário, é CORRETO afirmar.

I - A aplicação de medicação via cutânea é indicada 
quando há necessidade que ocorra efeito local e 
constante da medicação.
II - A medicação Subcutânea é contraindicada quando 
há presença de lesões nos locais de aplicação, 
administração de medicamentos que precisem de 
rápida absorção, coagulopatias, locais inflamados ou 
edemaciados.
III - A medicação Subcutânea é utilizada para 
administração de soluções com absorção lenta, 
administrados no tecido subcutâneo (hipoderme). 
Depois de injetada a droga, chega aos pequenos 
vasos e é transportada pela corrente sanguínea.
IV - Os medicamentos de uso tópico, exceto os que 
tratam feridas, devem ser aplicados na pele intacta.

a) Apenas I e IV estão corretas.
b) Apenas I, II e III estão corretas.
c) Apenas a afirmativas III está incorreta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

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 08/07/2019.


