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QUESTÕES 01 A 10 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e responda às questões de 01 a 08, 
a seguir:

O assassino era o escriba
Paulo Leminsky

Meu professor de análise sintática era o tipo do 
sujeito inexistente.

Um pleonasmo, o principal predicado da sua vida,
regular como um paradigma da 1ª conjugação.
Entre uma oração subordinada e um adjunto 

adverbial,
ele não tinha dúvidas: sempre achava um jeito

assindético de nos torturar com um aposto.
Casou com uma regência.

Foi infeliz.
Era possessivo como um pronome.

E ela era bitransitiva.
Tentou ir para os EUA.

Não deu.
Acharam um artigo indefinido em sua bagagem.

A interjeição do bigode declinava partículas 
expletivas,

conectivos e agentes da passiva, o tempo todo.
Um dia, matei-o com um objeto direto na cabeça.

________________________________________

01. A respeito da estrutura e interpretação do texto, 
é possível afirmar que é:
a) um texto jornalístico que faz uso do vocabulário 
pertencente ao campo da gramática, com fins 
humorísticos.
b) um texto poético que faz uma sátira com o 
vocabulário gramatical, no intuito de demonstrar a 
inutilidade destes termos.
c) um poema que combina vocábulos pertencentes 
ao campo do conhecimento gramatical ao fazer 
uma narrativa, com intenções de expressividade.
d) uma narração cuja intenção é demonstrar a falta 
de objetividade dos termos gramaticais.
________________________________________

02. A respeito da identificação do sujeito do texto 
com um “pleonasmo”, podemos afirmar que se trata 
de uma figura de linguagem cujas características 
apontam para:
a) a redundância e a repetitividade.
b) a insegurança e o excesso.
c) a circunspecção e a introversão.
d) o talento e a comodidade.

03. A respeito da construção “artigo indefinido” 
na frase: “Acharam um artigo indefinido em sua 
bagagem”, assinale a alternativa correta:
a) O autor utiliza uma classificação gramatical que se 
refere ao grupo de palavras “o, a, os, as”, no contexto 
da narrativa, demonstrando a expressividade das 
palavras em diferentes contextos.
b) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “meu, minha, meus, 
minhas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
c) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “este, esta, estes, 
estas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
d) O autor utiliza uma classificação gramatical que 
se refere ao grupo de palavras “um, uma, uns, 
umas”, no contexto da narrativa, demonstrando 
a expressividade das palavras em diferentes 
contextos.
________________________________________

04. No texto, o autor faz menção ao fato do sujeito 
ser “regular como um paradigma da primeira 
conjugação”. A respeito dos paradigmas de 
conjugação verbal, considere as afirmativas abaixo 
e assinale a alternativa que NÃO corresponde 
corretamente às funções, características e modos 
desse tópico gramatical.
a) Em Língua Portuguesa, há três tipos de 
paradigmas de conjugação verbal, a saber, dos 
verbos que terminam em -ar; -er e -ir.
b) Entende-se por “paradigma de conjugação”, de 
uma maneira geral, as terminações correspondentes 
aos tempos, pessoas e modos, que se repetem a 
cada vez que conjugamos um verbo.
c) Verbos regulares e irregulares são iguais em suas 
formas. Dizemos que um verbo é irregular quando 
seu sentido é dado de acordo com o contexto.
d) Não por acaso, os verbos que mais utilizamos 
têm formas irregulares, donde podemos concluir 
que um verbo se torna irregular, ou seja, com 
características diferentes dos verbos regulares, 
por serem muito usados e, portanto, terem sofrido 
muitas transformações ao longo do tempo.
________________________________________

05. Na frase: “ela era bitransitiva”, podemos afirmar 
que o autor faz referência à transitividade dos 
verbos, ou seja, à necessidade de complementos 
ou não para o entendimento completo de um verbo. 
Em Língua Portuguesa, a respeito da transitividade 
de verbos, analise as asserções abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa que aponte somente 
as afirmações corretas:
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I. Há verbos intransitivos, transitivos diretos e 
indiretos.
II. Verbos transitivos diretos complementam seu 
sentido com objetos diretos, ou seja, objetos sem 
preposição.
III. Verbos transitivos indiretos complementam seu 
sentido com objetos indiretos, ou seja, objetos com 
preposição.
IV. Verbos bitransitivos complementam seu sentido 
com objetos diretos e indiretos.

a) I, II e III e IV estão corretas.
b) Somente I, II e III estão corretas.
c) Somente I, II e IV estão corretas.
d) Somente I, III e IV estão corretas.
________________________________________

06. Na frase “matei-o com um objeto direto na 
cabeça”, a respeito do emprego da palavra “direto”, 
é possível afirmar que:
a) é um emprego regular da palavra, servindo de 
sua expressividade para conferir um único sentido 
ao texto: o modo como o objeto foi lançado.
b) está funcionando em duplo sentido, fazendo 
referência à expressão de classificação sintática e 
também ao modo como foi atirado o objeto, o que 
confere ironia e expressividade ao texto.
c) funciona somente como referência à classificação 
sintática “objeto direto”, que significa “complemento 
sem necessidade de preposição”.
d) a palavra “direto” faz referência a “reto, direito, 
correto”, o que nos faz certamente relacionar com 
as características do sujeito descrito no texto.
________________________________________

07. A respeito da palavra “regência”, em “Casou 
com uma regência”, é INCORRETO afirmar que:
a) Regência é o nome dado à relação dos termos 
de uma oração, sendo que há termos que regem, 
e outros que são regidos, numa relação de 
complementação de sentido.
b) Em Língua Portuguesa, há regência verbal, 
quando o termo regente é o verbo, e regência 
nominal, quando o termo regente é um substantivo, 
adjetivo ou advérbio.
c) Dentre várias funções, a regência tem como 
característica primordial indicar qual a preposição 
que acompanha os termos regidos e regentes.
d) Tanto a regência verbal quanto a nominal não 
se relacionam com os termos da oração, sendo 
incorreto afirmar que o processo de análise de 
regência de verbos e nomes é indispensável ao uso 
da norma padrão em Língua Portuguesa.

08. Na frase “Entre uma oração subordinada e 
um adjunto adverbial”, o autor faz referência à 
oração subordinada. Assinale a alternativa que 
NÃO corresponde corretamente à compreensão da 
relação entre orações:
a) Oração subordinada é o nome que se dá ao tipo 
de oração que é indispensável para a compreensão 
da oração principal.
b) Diferentemente da coordenada, a oração 
subordinada é a que complementa o sentido da 
oração principal, não sendo possível compreender 
individualmente nenhuma das orações, pois há uma 
relação de dependência do sentido.
c) Subordinação refere-se a “estar ordenado sob”, 
sendo indiferente a classificação de uma oração 
coordenada ou subordinada, pois as duas têm a 
mesma validade.
d) A oração principal é aquela rege a oração 
subordinada, não sendo possível seu entendimento 
sem o complemento.
________________________________________

09. Ainda a respeito de regência verbal e nominal, 
aponte a alternativa cuja frase NÃO apresenta a 
regência indicada pela norma padrão da Língua 
Portuguesa:
a) Quando os maus erram, os bons pagam o preço.
b) A virtude está mais relacionada àquilo que se faz 
quando se está sozinho, do que na presença de 
outros.
c) A justiça só é feita quando à todos é dada a 
mesma oportunidade.
d) A fonte do saber se encontra em um coração 
disposto a aprender sempre.
________________________________________

10. A respeito de concordância verbal e nominal, 
assinale a alternativa cuja frase NÃO realiza a 
concordância de acordo com a norma padrão da 
Língua Portuguesa:
a) Meias verdades são como mentiras inteiras: uma 
pessoa meia honesta é pior que uma mentirosa 
inteira.
b) Sonhar, plantar e colher: eis o segredo para 
alcançar seus objetivos.
c) Para o sucesso, não há outro caminho: quanto 
mais distante o alvo, maior a dedicação.
d) Não é com apenas uma tentativa que se alcança 
o que se quer.

QUESTÕES 11 A 15 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Primavera Árabe é o nome dado a uma onda 
de manifestações populares ocorridas em diversos 
países do Oriente Médio e do Norte da África a 
partir de fins de 2010. Assinale a alternativa que 
apresenta um fator que contribuiu parcialmente para 
a organização desses protestos no Mundo Árabe.
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a) A tradição política laica e democrática que 
caracteriza a maior parte das nações envolvidas.
b) O crescente acesso das populações árabes 
às tecnologias de comunicação virtual e às redes 
sociais.
c) A sólida e amigável relação diplomática de países 
como Síria e Líbia com os Estados Unidos.
d) O descontentamento das populações islâmicas 
com práticas terroristas financiadas pelos seus 
próprios governantes.
________________________________________

12. A divisão da Península da Coreia em dois países 
– Coreia do Norte e Coreia do Sul – remonta a fins da 
Segunda Guerra Mundial. A este respeito, assinale 
a alternativa que apresenta os fatos corretamente:
a) Atualmente, a Coreia do Norte representa 
na região a ordem econômica capitalista e a 
organização política democrática.
b) Os governos da Coreia do Norte e da Coreia do 
Sul são ambos alinhados à ideologia comunista, 
embora em graus variados de comprometimento.
c) Enquanto a Coreia do Norte aproximou-se do 
comunismo soviético, a Coreia do Sul aliou-se ao 
capitalismo norte-americano.
d) Embora tenha sido um governo autoritário 
comunista por décadas, a Coreia do Norte encontra-
se, atualmente, em fase de plena abertura política 
e econômica.
________________________________________

13. Nos últimos anos, a República do Irã tem 
enfrentado censuras da comunidade internacional, 
e particularmente dos Estados Unidos e da União 
Europeia, particularmente devido ao seu:
a) apoio irrestrito ao terrorismo islâmico.
b) vínculo com a Rússia.
c) controvertido programa nuclear.
d) afastamento da Organização das Nações Unidas.
________________________________________

14. As origens do sistema político democrático 
remontam à Grécia Antiga, particularmente à cidade-
estado ateniense. Escolha a melhor definição para 
o atual conceito de democracia:
a) Organização política centralizada na ideia de 
justiça social e exercida pela transferência de renda 
dos mais ricos aos mais pobres.
b) Administração pública caracterizada 
pela valorização das ideias de progresso e 
desenvolvimento, com contínua supressão de toda 
forma de conservadorismo.
c) Sistema sociopolítico em que são responsáveis 
pelo setor público os intelectuais e acadêmicos, 
únicos detentores de habilidade para essa função.
d) Forma de governo cujo poder supremo se 
baseia no povo, e é por ele exercido, direta ou 
indiretamente, na tomada de decisões.

15. A palavra “etnia” é proveniente do substantivo 
grego ethnos, que significa gente ou nação 
estrangeira. Etnia diz respeito ao âmbito cultural: um 
grupo étnico é uma comunidade humana definida 
por afinidades linguísticas, culturais e semelhanças 
genéticas. Sendo assim, assinale a alternativa que 
melhor define o conceito de “etnocentrismo”:
a) Visão de mundo segundo a qual a sua própria 
cultura assume posição de destaque, enquanto 
todas as outras são assimiladas como categorias 
inferiores em relação a ela.
b) Percepção das diferenças culturais e étnicas 
como o “motor da história”, sem as quais o substrato 
humano se torna inerte perante o domínio da 
natureza.
c) Compreensão dos valores artísticos e culturais 
como auge das capacidades humanas, acima da 
política e da economia, por exemplo.
d) Supervalorização das sociedades arcaicas e 
primitivas sem escrita, em detrimento da própria 
civilização ocidental.

QUESTÕES 16 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16. Os psicofármacos são um recurso, dentre outros, 
para o tratamento em saúde mental. Entretanto, o 
seu uso só faz sentido em um contexto de vínculo 
e de escuta entre o paciente e o profissional de 
saúde. É importante que as equipes da Atenção 
Básica possam ter uma expectativa realista de que 
tipo de problema de saúde mental pode ou não 
responder a uma determinada medicação. Sobre os 
psicofármacos, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os benzodiazepínicos ativam o sistema Gaba, 
que é um sistema inibitório da função neuronal. Daí 
os seus efeitos sedativos, relaxantes musculares 
e mesmo anticonvulsivantes. O uso continuado 
provoca fenômenos de tolerância e dependência.
b) Os inibidores seletivos da recaptação da 
serotonina (ISRS) são os “antidepressivos” mais 
recentes, com o destaque para a fluoxetina. São 
substâncias mais “limpas”, ou seja, agem sobre 
poucos sistemas de neurotransmissão.
c) Os sintomas psicóticos que respondem à 
medicação geralmente vêm acompanhados de uma 
série de mudanças “atípicas” na vida da pessoa e 
raramente ocorrem isolados. São considerados 
medicamento neurolépticos: Diazepam, 
Clonazepam, Bromazepam e Alprazolam.
d) Os neurolépticos agem bloqueando a 
transmissão da dopamina no cérebro, com efeitos 
motores (contenção química), hormonais e sobre o 
pensamento. Alguns dos neurolépticos apresentam 
formulação injetável de depósito.
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17. O diabetes mellitus é uma doença metabólica 
crônica, caracterizada por hiperglicemia 
e responsável por índices elevados de 
morbimortalidade perinatal, macrossomia fetal e 
malformações fetais. O diabetes mellitus associado 
à gravidez pode ser classificado como diabetes 
gestacional (diagnosticado durante a gravidez) ou 
diabetes pré-gestacional (diabetes prévio à gravidez, 
de tipo 1, tipo 2 ou outros). Sobre esta patologia na 
gestação, assinale a alternativa correta.
a) No teste oral de tolerância à glicose, os pontos 
de corte são > 110, 180 e 135, respectivamente, e 
os achados de dois valores alterados confirmam o 
diagnóstico de Diabetes Gestacional.
b) É importante que essas mulheres diabéticas 
engravidem com níveis glicêmicos adequados, 
com o objetivo de prevenir as malformações fetais 
associadas à hiperglicemia periconcepcional.
c) São considerados fatores de risco nas mulheres 
para o desenvolvimento de diabetes gestacional: 
idade igual ou superior a 35 anos, Índice de 
Massa Corporal (IMC) > 18kg/m2, antecedente 
pessoal de diabetes gestacional e uso de drogas 
hiperglicemiantes (corticoides, diuréticostiazidicos, 
etc.).
d) Duas glicemias plasmáticas de jejum ≥ 99mg/dL 
confirmam o diagnóstico de diabetes gestacional, 
sem necessidade de teste oral de tolerância à 
glicose.
________________________________________

18. Atualmente, o transplante de órgãos e tecidos é 
alternativa terapêutica segura e eficaz no tratamento 
de diversas doenças, determinando melhoria na 
qualidade e na perspectiva de vida. A identificação 
de potenciais doadores é o primeiro passo de todo o 
processo de doação e transplante, e provavelmente 
aquele que traz maior impacto no número final de 
doadores de órgãos, uma vez que o baixo número 
de notificações é a principal causa da limitada 
taxa de doadores e de transplantes no nosso país. 
A adequada avaliação clínica e laboratorial do 
potencial doador de órgãos e tecidos é fundamental 
para a obtenção de um enxerto de qualidade, assim 
como seja evitada a transmissão de enfermidades 
infecciosas ou neoplásicas. Assinale a alternativa 
em que a doença apresentada NÃO é considerada 
contra-indicação absoluta para doação de órgãos.
a) Tumores malignos, com exceção dos carcinomas 
basocelulares da pele, carcinoma in situ do colo 
uterino e tumores primitivos do sistema nervoso 
central.
b) Sorologia positiva para HIV ou para HTLV I e II
c) Sepse ativa e não controlada, tuberculose em 
atividade.
d) Hipertensão arterial severa, Sífilis.

19. O Departamento de Atenção Básica (DAB) da 
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde assumiu o compromisso de reestruturar 
o Sistema de Informação da Atenção Básica 
(Siab), com o objetivo de melhorar a qualidade da 
informação em saúde e de otimizar o uso dessas 
informações pelos gestores, profissionais de saúde 
e cidadãos. A essa reestruturação, deu-se o nome 
de Estratégia e-SUS Atenção Básica (e-SUS AB). 
Sobre o e-SUS AB, assinale a alternativa correta.
a) Conta com dois sistemas de software para a 
captação de dados, sendo eles: o sistema com 
Coleta de Dados Simplificada (CDS) e o sistema 
com Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC), os 
quais alimentam o novo Sistema de Informação em 
Saúde para a Atenção Básica (Sisab), que substitui 
o Siab.
b) As equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (Nasf), equipe de Consultório na Rua 
(CnaR), equipes de Atenção Domiciliar (AD), assim 
como as ações realizadas no âmbito do Programa 
Saúde na Escola (PSE), no Programa Academia da 
Saúde e desenvolvidas pelas equipes de Saúde no 
Sistema Prisional (eSP), não são programas que 
fazem parte do novo sistema e-SUS AB.
c) A Coleta de Dados Simplificada (CDS) é um dos 
componentes da estratégia e-SUS AB, que tem 
como objetivo ser um programa de digitação de 
fichas que contém dados coletados em cadastros, 
visitas domiciliares, atendimentos e atividades 
desenvolvidas nas UBS pelas equipes de AB. A 
CDS é composta por doze fichas para o registro de 
informações, divididas em três blocos.
d) O ponto de partida do e-SUS AB é o registro das 
informações em saúde de forma coletiva, permitindo 
o acompanhamento do histórico de atendimentos 
de cada usuário, assim como da produção de 
todo profissional da AB. Outro ponto importante é 
a integração dos diversos sistemas de informação 
oficiais existentes na Atenção Básica, reduzindo a 
necessidade de registrar informações similares em 
mais de um instrumento.
________________________________________

20. De acordo com a Política Nacional de 
Humanização (PNH), humanizar é ofertar 
atendimento de qualidade, articulando os avanços 
tecnológicos com acolhimento, com melhoria dos 
ambientes de cuidado e das condições de trabalho 
dos profissionais. Pode-se dizer que a Rede de 
Humanização em Saúde é uma rede de construção 
permanente e solidária de laços de cidadania. 
Trata-se, portanto, de olhar cada sujeito em sua 
especificidade, sua história de vida, mas também 
de olhá-lo como sujeito de um coletivo, sujeito da 
história de muitas vidas. São consideradas diretrizes 
gerais para a implantação da PNH, EXCETO:
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a) Estimular práticas resolutivas, racionalizar e 
adequar o uso de medicamentos, eliminando ações 
intervencionistas desnecessárias.
b) Implantar, estimular e fortalecer Grupos de 
Trabalho de Humanização com plano de trabalho 
definido.
c) Ampliar o diálogo entre os profissionais, entre os 
profissionais e a população, entre os profissionais e 
a administração, promovendo a gestão participativa.
d) Acolher a demanda por meio de critérios de 
avaliação de risco, garantindo o acesso referenciado 
aos demais níveis de assistência.
________________________________________

21. Todos os serviços que realizam o processamento 
de produtos para a saúde devem seguir a Resolução 
– RDC ANVISA N0 15, de 15 de Março de 2012 
que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o 
processamento de produtos para saúde e dá outras 
providências. Estas práticas visam a segurança 
do paciente e dos profissionais envolvidos nestes 
serviços e se aplica aos Centros de Material 
e Esterilização - CME dos serviços de saúde 
públicos e privados, civis e militares, e às empresas 
processadoras envolvidas no processamento de 
produtos para saúde. Sobre a inspeção, preparo 
e acondicionamento de produtos para saúde, de 
acordo com a RDC N0 15 de 2012, é correto afirmar 
que:
a) É obrigatória a identificação nas embalagens dos 
produtos para saúde submetidos à esterilização, 
contendo as seguintes especificações: nome do 
produto, data de esterilização e data de validade.
b) O CME e a empresa processadora devem 
utilizar embalagens que garantam a manutenção 
da esterilidade do conteúdo, bem como a sua 
transferência sob técnica asséptica.
c) O uso de caixas metálicas é permitido para 
esterilização de produtos para a saúde, sem a 
necessidade de conterem furos.
d) O uso de embalagens de papel kraft, papel toalha, 
papel manilha, papel jornal e lâminas de alumínio 
é permitido, desde que a empresa fornecedora da 
embalagem garanta a esterilização, validados por 
testes internos na própria empresa.
________________________________________
22. A Resolução COFEN - Nº 293/2004 estabelece 
os parâmetros para dimensionar o quantitativo 
mínimo dos diferentes níveis de formação dos 
profissionais de Enfermagem para a cobertura 
assistencial nas instituições de saúde. De acordo 
com essa resolução, devem ser consideradas como 
horas de enfermagem, por leito, nas 24 horas, e 
distribuição percentual do total de profissionais de 
enfermagem:
a) 12,7 horas de Enfermagem, por cliente, na 
assistência semi-intensiva. Para assistência 
intensiva: de 52% a 56% são Enfermeiros e os 
demais, Técnicos de Enfermagem.

b) 2,5 horas de Enfermagem, por cliente, na 
assistência mínima ou auto-cuidado. Para 
assistência intensiva: de 80% a 86% são Enfermeiros 
e os demais, Técnicos de Enfermagem.
c) 5,6 horas de Enfermagem, por cliente, na 
assistência intermediária. Para assistência mínima 
e intermediária: de 33% a 37% são enfermeiros 
(mínimo de seis) e os demais, Auxiliares e/ou 
Técnicos de Enfermagem.
d) 15,7 horas de Enfermagem, por cliente, na 
assistência semi-intensiva. Para assistência 
intensiva: de 52% a 56% são Enfermeiros e os 
demais, Técnicos de Enfermagem.
________________________________________

23. O uso do cateter implantado port–a–cath ou 
cateter venoso central de longa permanência 
totalmente implantável (cvc-lp-ti) tem como objetivo 
manter uma via de acesso venoso permanente para 
administração de terapia medicamentosa, reposição 
volêmica e soluções hipertônicas e concentrações 
incompatíveis com o acesso venoso periférico 
ou de uso prolongado, principalmente: nutrição 
parenteral, antibióticoterapia e quimioterapia. 
Dentre os cuidados de enfermagem a este tipo de 
acesso venoso, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Observar com rigor o aspecto das soluções a 
serem infundidas, quanto à presença de resíduos, 
corpos estranhos, precipitação, coloração e 
turvação. Suspender o uso da solução se a mesma 
apresentar alguma alteração. 
b) Em infusões contínuas, deve ser estabelecida 
a periodicidade para a lavagem do cateter com SF 
0,9% de 12/12 horas. Deve-se aguardar um período 
de 24h para iniciar a utilização do cateter após a 
sua implantação.
c) Lavar o cateter com 20ml de SF 0,9% após 
infusão de hemocomponentes ou de medicações. 
Heparinizar o port-a-cath quando seu próximo uso 
for ocorrer em um tempo superior a 24h.
d) O curativo com película transparente deve ser 
trocado à cada sete dias ou antes quando se julgar 
necessário. E o curativo estéril com gaze e fita 
hipoalergênica deve ser realizado diariamente ou 
antes quando se julgar necessário.
________________________________________

24. O diagnóstico em enfermagem enfatiza os 
problemas fisiológicos e psicossociais que o 
enfermeiro pode legalmente diagnosticar e tratar 
com independência. Diante do diagnóstico em 
enfermagem de amamentação ineficaz, definido 
como uma condição na qual a mãe e o recém-
nascido sente insatisfação ou dificuldade, analise 
as afirmações abaixo a respeito das intervenções 
de enfermagem necessárias:
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I.  Avaliar os conhecimentos da mãe sobre a 
amamentação, para ajudar a orientar suas 
intervenções.
II. Permanecer com a mãe e o recém-nascido 
durante várias mamadas, para enfatizar as áreas 
de dificuldade. Estimule a mãe a fazer perguntas, 
visando a ampliar seus conhecimentos e atenuar a 
ansiedade.
III. Examine a posição da língua do recém-nascido 
durante a amamentação.
IV. Ensine a mãe os cuidados com as mamas e as 
técnicas de amamentação, para reduzir a ansiedade 
e ajudar a assegurar a nutrição apropriada do 
recém-nascido.

Assinale a alternativa correta:
a) Somente as I, III, IV estão corretas.
b) Somente as II, III, IV estão corretas.
c) Todas estão corretas
d) Somente a IV está correta.
________________________________________

25. A gravidez 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. A este respeito, assinale a alternativa 
INCORRETA:
a) Em virtude do aumento do seu volume 
intravascular, a gestante pode perder uma parte 
significativa de seu volume circulante antes que 
ocorram taquicardia, hipotensão e outros sinais 
de hipovolemia. Desta maneira, o feto pode estar 
“chocado”, enquanto as condições hemodinâmicas 
da mãe continuam estáveis.
b) Em torno da 20ª semanas de gestação, o 
útero alcança a cicatriz umbilical. Entre a 34ª e a 
36ªsemanas, atinge a reborda costal. A medida que 
o útero aumenta, o intestino acaba deslocando-se 
cada vez mais para parte alta do abdome. Como 
resultado, o intestino acaba sendo parcialmente 
protegido no trauma abdominal contuso, enquanto 
que o útero e o feto se tornam mais vulneráveis.
c) A compressão da veia cava pelo útero pode 
reduzir o retorno venoso ao coração, diminuindo o 
débito cardíaco e agravando o choque. Portanto, 
a menos que haja suspeita de trauma na coluna, 
a gestante deve ser transportada e avaliada em 
decúbito lateral direito.
d) No trauma na gestante, a ruptura uterina é 
sugerida pelo achado de dor abdominal, de defesa, 
de rigidez ou de descompressão brusca positiva. 
Outros achados abdominais sugestivos de ruptura 
uterina incluem a posição do feto (por exemplo, 
oblíqua ou transversa) e a facilidade de palpar 
partes fetais que se exteriorizam através da ruptura 
do útero.

26. O período pós-operatória para o paciente que 
faz uma cirurgia cardíaca apresenta muitos desafios 
para a equipe de saúde. Além de todas as alterações 
fisiológicas que o paciente sofreu, ele e sua família 
estão enfrentando uma crise importante na vida. As 
principais metas para o paciente em pós-operatório 
de cirurgia cardíaca envolve  a restauração do débito 
cardíaco, a troca gasosa adequada, a manutenção 
do débito hidro-eletrolítico, a redução dos sintomas 
de sobrecarga sensorial, o alivio da dor, entre outros 
cuidados. Em relação aos cuidados de enfermagem 
ao paciente em pós-operatório de uma cirurgia 
cardíaca, assinale a alternativa INCORRETA:
a) A função renal está relacionada à função cardíaca, 
já que a pressão arterial e a frequência cardíaca 
direcionam a filtração glomerular. Portanto, o débito 
urinário é medido e registrado. O débito urinário 
inferior a 120 ml/h pode indicar uma diminuição no 
débito cardíaco.
b) Para garantir a troca gasosa adequada, a 
enfermeira avalia e mantém a permeabilidade do 
tubo endotraqueal. O paciente é aspirado quando 
sibilos, estertores ou roncos estão presentes. As 
frequentes mudanças de posição do paciente 
auxiliam na expansão pulmonar.
c) Toda ingestão hídrica é registrada, incluindo 
líquidos intravenosos, soluções de lavagem 
usadas nos cateteres arteriais e venosos, na sonda 
nasogástrica e líquidos orais. Além disso, todo 
débito é registrado na urina, drenagem nasogástrica 
e na drenagem torácica. 
d) A higienização das mãos é um cuidado 
necessários antes e após tocar o paciente, para 
evitar que o mesmo desenvolva uma infecção. A 
técnica asséptica é empregada quando se trocam 
curativos de cateteres e drenos e quando se 
realizam os cuidados como aspiração endotraqueal 
e infusão de medicações endovenosas.
________________________________________

27. O planejamento familiar é parte integrante do 
conjunto de ações de atenção à mulher, ao homem 
ou ao casal, dentro de uma visão de atendimento 
global e integral à saúde. O planejamento familiar 
é direito de todo cidadão, observado o disposta Lei 
9.263 de 12 de janeiro de 1996. De acordo com esta 
lei, somente é permitida a esterilização voluntária 
nas seguintes situações:
a) Em homens e mulheres com capacidade civil 
plena e maiores de trinta anos de idade ou, pelo 
menos, com dois filhos vivos.
b) Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro 
concepto, testemunhado em relatório escrito e 
assinado por dois médicos. 
c) Em homens e mulheres com capacidade civil 
plena e maiores de trinta anos de idade ou, pelo 
menos, com três filhos vivos.
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d) Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro 
concepto, testemunhado em relatório escrito e 
assinado pelo médico e pelo cônjuge autorizando o 
procedimento cirúrgico. 
________________________________________

28. O lóquios pode ser definido como corrimento 
vaginal que ocorre após o parto, formado por 
sangue, fragmentos de decídua, leucócitos, muco 
e algumas bactérias. Sempre ocorre nas primeiras 
três semanas de após o parto. Sobre isso, assinale 
a alternativa correta:
a) Os lóquios são, em geral, descritos como 
rubros, serosos ou brancos. O lóquios rubros são 
considerados como corrimento serossanguinolento 
marrom-róseo, com odor de carne e que ocorre 
entre 4 a 9 dias após o parto.
b) Os lóquios variam tipicamente de vermelhos a 
castanho-róseo até branco-cremoso ou incolores. 
Uma alteração súbita na coloração, por exemplo, 
para vermelho brilhante, após estarem róseos, 
sugere novo sangramento ou fragmentos retidos de 
placenta.
c) O fluxo do lóquios pode ser pequeno, mas nunca 
ausente. O aleitamento materno e esforço físico 
podem diminuir o fluxo de lóquios.
d) Embora varie, o fluxo do lóquios pode ser 
comparado com o fluxo menstrual. A saturação de 
um absorvente  higiênico em menos de 4 horas é 
considerada excessiva, e exige uma avaliação.
________________________________________

29. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) pode 
ser definido como uma estratégia de cuidado 
que articula um conjunto de ações resultantes da 
discussão e da construção coletiva de uma equipe 
multidisciplinar e leva em conta as necessidades, 
as expectativas, as crenças e o contexto social da 
pessoa ou do coletivo para o qual está dirigido. A 
noção de singularidade advém da especificidade 
irreprodutível da situação sobre a qual o PTS atua, 
relacionada ao problema de uma determinada 
pessoa, uma família, um grupo ou um coletivo. 
Sobre o PTS, assinale a alternativa INCORRETA:
a)  A utilização  do PTS como dispositivo de 
intervenção  desafia a organização tradicional do 
processo de trabalho em saúde, pois pressupõe a 
necessidade de maior articulação  interprofissional 
e a utilização das reuniões de equipe como um 
espaço coletivo sistemático de encontro, reflexão, 
discussão, compartilhamento e corresponsabilização 
das ações com a horizontalização dos poderes e 
conhecimentos.

b) O diagnóstico situacional pressupõe o contato 
com uma pessoa, família, grupo ou coletivo em 
que o acolhimento empático e a escuta cuidadosa 
e sensível favorecem o vínculo. O acolhimento 
representa a disponibilidade de receber e ofertar 
em qualquer momento ao longo do processo 
de cuidado. Uma escuta cuidadosa e sensível 
pressupõe dar a voz à pessoa, à família, ao grupo 
ou ao coletivo.
c) No PTS, é importante caracterizar também o 
que é possível realizar dessas expectativas e 
objetivos. A caracterização do que é possível deve 
levar em consideração o quanto a realização das 
expectativas e metas para a resolução do problema 
depende do técnico de referência e da equipe de 
saúde. 
d) Embora o PTS possa ser utilizado como 
analisador qualitativo e apregoado para todos os 
usuários dos serviços estratégicos de Saúde Mental, 
como os Caps, na Atenção Básica é importante 
estabelecer critérios de seleção dos casos que 
exigirão a construção de um PTS. Não é viável nem 
necessário elaborar um PTS para todas as pessoas 
atendidas em um serviço de Atenção Básica.
________________________________________

30. O diabetes mellitus é um grupo de doenças 
metabólicas caracterizadas por níveis elevados 
de glicose no sangue, resultante de defeitos na 
secreção de insulina e/ou na ação desta. Uma 
complicação do diabetes que é causada por 
uma ausência ou quantidade acentuadamente 
inadequada de insulina, resultando em distúrbios 
no metabolismo de carboidratos, proteínas e 
lipídios, ocorre principalmente em pacientes com 
DM tipo 1. Assinale a alternativa que corresponde à 
complicação do diabetes descrita acima.
a) Neuropatias diabéticas.
b) Doença renal secundária ao diabetes.
c) Síndrome hiperglicêmica hiperosmolar não-
cetótica.
d) Cetoacidose diabética.
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GABARITO
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