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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. Sintomas como irresponsabilidade aos 
estímulos, respiração agônica ou ausente e pulso 
central palpável podem sugerir uma Parada 
Respiratória no adulto. Observe as alternativas e 
marque aquela que corresponda à ordem da conduta 
para atendimento, segundo o Protocolo de Suporte 
Básico de Vida.

(__) Checar pulso central (carotídeo) em 10 
segundos.
(__) Checar responsividade (tocar os ombros e 
chamar o paciente em voz alta) e checar a presença 
de respiração.

(__) Aguardar orientação da regulação médica para 
procedimentos e/ou transporte para a unidade de 
saúde.
(__) Solicitar ajuda (DEA).
(__) Se não responsivo e respiração ausente ou 
gasping, posicionar o paciente em decúbito dorsal 
em superfície plana, rígida e seca.
(__) Realizar contato com a regulação médica e 
passar os dados de forma sistematizada.

a) 4 – 3 – 1 – 1 – 2 – 5.
b) 2 – 1 – 1 – 4 – 5 – 3. 
c) 3 – 1 – 5 – 2 – 1 – 4. 
d) 1 – 1 – 5 – 2 – 3 – 4. 
_________________________________________
12. Segundo a Lei 8080/90, entende-se por 
vigilância epidemiológica:

I - Um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos.
II - O controle de bens de consumo que, direta 
ou indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo.

Observe as afirmativas e responda aquela que 
corresponda a CORRETA:

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.
_________________________________________
13. Durante a parada cardíaca na gestante com 
mais de 20 semanas, a compressão da veia cava 
pelo útero pode reduzir o retorno venoso ao coração, 
diminuindo o débito cardíaco e agravando o choque. 
Para diminuir os danos causados por esse evento 
qual manobra deve ser realizada para desviar o 
peso do útero para fora destes vasos sanguíneos e 
melhorar o débito cardíaco?

a) O útero deve ser manualmente deslocado para a 
direita quando a altura do fundo uterino estiver no 
nível do umbigo ou acima deste.
b) O útero deve ser manualmente deslocado para a 
esquerda independente da altura do fundo uterino.
c) O útero deve ser manualmente deslocado para a 
esquerda quando a altura do fundo uterino estiver no 
nível do umbigo ou acima deste.
d) O deslocamento do útero não altera o débito 
cardíaco.
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14. A experiência no tratamento de pacientes 
com suspeita ou diagnóstico de overdose em 
opióides tem demonstrado que a naloxona pode ser 
administrada com aparente segurança e eficácia no 
contexto de primeiros socorros e de Suporte Básico 
de Vida. Por esse motivo recomenda-se agora a 
administração de naloxona por socorristas leigos e 
profissionais de saúde (American Heart Association, 
2015). As vias de administração recomendadas, 
segundo a AHA, são:

a) EV e IM.
b) EV e IN.
c) IM e IN.
d) IM e SC.
_________________________________________
15. Leia a matéria:

Enfermeiro  que aplicou superdose presta  
depoimento em Conselho

O caso:

“R., 1 ano e 7 meses, foi levada ao Hospital Materno 
Infantil de Brasília (HMIB) na tarde de domingo (20) 
com uma alergia. A médica que fez o atendimento 
prescreveu 3,5 miligramas de adrenalina. Segundo 
a mãe da criança, J.F., um enfermeiro estranhou a 
dosagem e a avisou. A mãe também relatou que a 
médica foi questionada, mas confirmou a aplicação.
A menina começou a passar mal poucos minutos 
após a aplicação de adrenalina. Ela foi entubada 
ainda no HMIB e foi transferida na madrugada de 
segunda-feira (21) para o Hospital de Santa Maria. 
Na tarde da quarta-feira, a menina teve cinco paradas 
cardíacas e morreu.”

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2013/01/
enfermei ro-que-ap l icou-superdose-presta-
depoimento-conselho.html (trecho da notícia de 
29/01/2013)

Leia as afirmativas e marque a que corresponde à 
resposta CORRETA, de acordo com o Código de 
Ética de Enfermagem.

I - Seção II, Paragrafo Único: O profissional de 
enfermagem poderá recusar-se a executar somente 
prescrição medicamentosa em caso de identificação 
de erro ou ilegibilidade.

II - Seção II, Paragrafo Único: O profissional 
de enfermagem poderá recusar-se a executar 
prescrição medicamentosa e terapêutica em caso 
de identificação de erro ou ilegibilidade.

III - Seção II, Paragrafo Único: O profissional de 
enfermagem poderá recusar-se a executar somente 
prescrição terapêutica em caso de identificação de 
erro ou ilegibilidade.

a) A afirmativa I está correta.
b) A afirmativa II está correta.
c) A afirmativa III está correta.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
_________________________________________
16. Com relação à Norma Regulamentadora Nº 
32, que trata da segurança e saúde no trabalho em 
estabelecimentos de saúde, consideram-se Agentes 
Biológicos:

I - Os microrganismos, geneticamente modificados 
ou não; as culturas de células; os parasitas; as 
toxinas e os príons.

II - Os microrganismos, geneticamente modificados; 
as culturas de células; as toxinas e os príons.

III - Todo recipiente contendo produto químico 
manipulado ou fracionado.

a) A afirmativa I está correta.
b) A afirmativa II está correta.
c) A afirmativa III está correta.
d) Todas as afirmativas estão erradas.
_________________________________________
17. De acordo com a Sistematização de 
Assistência de Enfermagem - SAE - “o processo de 
interpretação e agrupamento dos dados coletados, 
que culmina com a tomada de decisão sobre 
os conceitos diagnósticos de enfermagem que 
representam, com mais exatidão, as respostas da 
pessoa, família ou coletividade humana em um 
dado momento do processo saúde e doença; e que 
constituem a base para a seleção das ações ou 
intervenções com as quais se objetiva alcançar os 
resultados esperados”, é denominado:

a) Coleta de dados de Enfermagem
b) Planejamento de Enfermagem
c) Implementação
d) Diagnóstico de Enfermagem
_________________________________________
18. Qual componente da rede de atenção de 
urgências tem por objetivo:

 “A ampliação do acesso, fortalecimento do vínculo 
e responsabilização e o primeiro cuidado às 
urgências e emergências, em ambiente adequado, 
até a transferência/encaminhamento a outros 
pontos de atenção, quando necessário, com a 
implantação de acolhimento com avaliação de riscos 
e vulnerabilidades.”?

a) Componente Promoção, Prevenção e Vigilância 
à Saúde.
b) Componente Força Nacional do SUS.
c) Componente Hospitalar.
d) Componente Atenção Básica em Saúde.
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19. Na  abordagem  de  pacientes 
politraumatizados, compete ao Enfermeiro, EXCETO:

a) Coordenar e realizar os procedimentos invasivos 
inerentes à prática de enfermagem, de acordo com 
a prescrição médica, tais como: sondagem vesical 
(em pacientes sem suspeitas de lesões pélvicas), 
sondagem gástrica (orogástrica em pacientes com 
suspeita de TCE e nasogástrica nos demais), e, 
punções venosas periféricas.
b) Indicar sondagens vesicais, orogástricas ou 
nasogástricas, quando necessárias.
c) Preencher a ficha eletrônica do paciente, colocando 
a sua classificação de risco, para que toda a equipe 
do serviço tenha conhecimento da quantidade e da 
gravidade dos pacientes que esperam atendimento.
d) Atender as vítimas de trauma, providenciando 
material para realização procedimentos médicos 
preconizados a cada paciente.
_________________________________________
20. Com relação a triagem e classificação de 
risco, segundo o Protocolo de Manchester, sintomas 
como hemorragia maior incontrolável, dor intensa e 
alteração da consciência são determinantes gerais 
para um atendimento:

a) Emergencial - ilustrado pela cor vermelha.
b) Urgente - ilustrado pela cor amarela.
c) Muito urgente - ilustrado pela cor laranja.
d) Pouco urgente - ilustrado pela cor verde.
_________________________________________
21. As comissões intersetoriais têm a finalidade 
de articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). São atividades a cargo das comissões 
intersetoriais, de acordo com a Lei 8080/90:

(__) Fiscalização dos serviços de saúde.
(__) Saneamento e meio ambiente.
(__) Vigilância epidemiológica.
(__) Recursos humanos.
(__) Ciência e tecnologia.
(__) Saúde do trabalhador.

Assinale a resposta que corresponda a alternativa 
CORRETA:

a) F - V - F - V - V - V 
b) V - V - F - F - V - V
c) V - V - V - F - F - F
d) F - F - F - V - V – V
_________________________________________
22. Com relação aos princípios organizativos do 
SUS, citados na Lei 8080/90, leia as afirmativas e 
marque aquela que corresponda à CORRETA:

I - Regionalização.
II - Hierarquização.
III - Descentralização.

IV - Comando Único.
V - Participação popular.

(__) Procede à divisão de níveis de atenção e garante 
formas de acesso a serviços que façam parte da 
complexidade requerida pelo caso, nos limites dos 
recursos disponíveis numa dada região.
(__) Formulação de estratégias, controle e avaliação 
das politicas de saúde através dos Conselhos e as 
Conferências de Saúde.
(__) Concepção constitucional onde cada esfera de 
governo é autônoma e soberana nas suas decisões 
e atividades, respeitando os princípios gerais e a 
participação da sociedade.
(__) Redistribuição de poderes e responsabilidades 
entre os três níveis de governo com o objetivo de 
prestar serviços com maior qualidade e garantir o 
controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. 
(__) Serviços de saúde organizados em níveis 
crescentes de complexidade, em determinada 
área geográfica, planejados a partir de critérios 
epidemiológicos, e com definição e conhecimento da 
população a ser atendida.

a) I - IV - V - III - II.
b) II - IV - V - I - III.
c) III - V - I - II - IV.
d) II - V - IV - III - I.
_________________________________________
23. “O cuidado da Enfermagem se fundamenta 
no conhecimento próprio da profissão e nas ciências 
humanas, sociais e aplicadas e é executado pelos 
profissionais na prática social e cotidiana de assistir, 
gerenciar, ensinar, educar e pesquisar.”. Para tanto, 
é necessário que o profissional tenha conhecimento 
sobre os direitos, deveres e proibições que regem 
sua categoria. Com relação ao Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem, Capitulo II, é DEVER 
do profissional de enfermagem, EXCETO:

a) Requerer junto ao gestor a quebra de vínculo da 
relação profissional/usuários quando houver risco à 
integridade física e moral, comunicando ao Coren 
e assegurando a continuidade da assistência de 
Enfermagem.
b) Recusar-se a executar prescrição de Enfermagem 
e Médica na qual não constem assinatura e número 
de registro do profissional prescritor, exceto em 
situação de urgência e emergência.
c) Colaborar com o processo de fiscalização 
do exercício profissional e prestar informações 
fidedignas, permitindo o acesso a documentos e a 
área física institucional.
d) Respeitar o direito do exercício da autonomia 
da pessoa ou de seu representante legal na 
tomada de decisão, livre e esclarecida, sobre sua 
saúde, segurança, tratamento, conforto, bem-estar, 
realizando ações necessárias, de acordo com os 
princípios éticos e legais.
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24. Com relação à Classificação dos Artigos 
Hospitalares e às normas de Biossegurança, observe 
as afirmativas e as nomenclaturas e marque aquela 
que corresponda a alternativa CORRETA:

I - Artigos críticos.
II - Artigos semicríticos.
III - Artigos não críticos.

(__) São aqueles destinados ao contato com a pele 
não intacta ou com mucosas íntegras. Requerem 
desinfecção de alto nível ou esterilização.  
(__) Entram em contato com tecidos estéreis ou com 
o sistema vascular e devem ser esterilizados para 
uso, pois possuem alto risco de causar infecção.
(__) São artigos destinados ao contato com a 
pele íntegra do paciente. Requerem limpeza ou 
desinfecção de baixo ou médio nível.

a) I - II - III.
b) II - I - III.
c) III - I - II.
d) I - III - II.
_________________________________________
25. No atendimento ao paciente com agitação 
e situação de violência, a conduta inicial da equipe 
de saúde é a avaliação do ambiente, sujeitos e 
segurança, utilizando o método ACENA. Leia os 
itens e organize em ordem de aplicação, segundo o 
preconizado pelo Suporte Básico de Vida.

(__) Avaliar as expectativas e a receptividade da 
rede social, do próprio paciente e da Equipe de 
atendimento.
(__) Avaliar: arredores, a casa e a presença de armas 
ou artefatos que indiquem o uso de álcool e drogas; 
altura e a aparência do paciente.
(__) Avaliar a presença de sinais de uso de álcool 
e drogas, a presença de agressividade (atual ou 
anterior) e a presença de sinais de autoagressão.
(__) Observar a presença de sinais de conflito e crise 
na rede social do paciente.
(__) Avaliar o nível de consciência, a adequação à 
realidade, a capacidade de escolha e o nível de 
sofrimento.

a) I - II - III - IV - V.
b) II - I - III - V - IV.
c) III - I - V - II - IV.
d) IV - I - III - V - II.

26. Os acidentes com materiais biológicos 
ocorrem por alguma falha na adoção das precauções 
padrão como dispositivo de barreira, práticas seguras 
e cuidados com a saúde. A identificação dessas 
falhas, o uso de materiais adequados, a capacitação 
dos profissionais e atitudes proativas preventivas 
constituem-se na chave para constante redução 
dos acidentes. Com relação ao acidente de trabalho 
com material biológico, leia os itens e marque V ou 
F, de acordo com os critérios de inclusão. 

(__) Exposição percutânea provocada por ferimento 
com material perfurocortante contaminado.
(__) Exposição em mucosas decorrentes de 
respingo de sangue ou secreções em olhos, nariz, 
boca e genitália do socorrista (contato direto com 
mucosas).
(__) Exposição em pele não íntegra do socorrista 
com sangue ou secreções do paciente.
(__) Mordeduras humanas, quando envolverem a 
presença de sangue.
Assinale a alternativa CORRETA:

a) V - V - F - F.
b) F - F - V - V.
c) F - F - F - F.
d) V - V - V - V.
_________________________________________
27. Em um acidente automobilístico onde houve 
impacto traseiro, as lesões esperadas na vítima 
são, segundo a avaliação da cinemática do trauma 
(padrão básico de lesões) do Suporte Avançado de 
Vida - SAV:

a) Lesões variadas derivadas dos diferentes 
impactos sofridos.
b) Fraturas de clavícula e costela.
c) Lesão da coluna por hiperextensão (chicote).
d) Pneumotórax.
_________________________________________
28. No atendimento ao paciente politraumatizado 
grave com queimadura térmica (calor), a equipe de 
saúde deve:

a) Tratar primeiro o trauma e os efeitos sistêmicos 
da queimadura e depois a queimadura.
b) Tratar primeiro a queimadura e seus efeitos 
sistêmicos e depois o trauma.
c) Tratar em concomitância trauma e queimadura.
d) Tratar somente o trauma.
_________________________________________
29. São procedimentos de urgência e emergência 
que podem ser realizados por enfermeiro treinado, 
conforme o Suporte Avançado de Vida - SAV, 
EXCETO:
a) Punção jugular externa.
b) Punção intraóssea.
c) Introdução de máscara laríngea.
d) Drenagem de tórax.
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30. A checagem de pulsos no bebê com suspeita 
de Parada Respiratória deve ser realizada, por no 
máximo 10 segundos, em pulso __________. Leia 
as opções a marque a CORRETA.

a) Carotídeo.
b) Femural.
c) Braquial.
d) Radial.

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.


