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Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
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.
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.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
Ao término da prova, o caderno de questões e o cartão-resposta devem ser devolvidos ao
12
fiscal da prova.
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA
01. Leia o recorte de texto a seguir e marque a
alternativa correta.
A aldeia do Moonfleet fica a menos de um
quilômetro do mar, na margem direita ou ocidental
do rio Fleet. Esse riacho, tão estreito no ponto em
que serpenteia junto às casas que alguém ágil é
capaz de saltá-lo sem a ajuda de uma vara, alargase mais adiante, no manguezal salgado abaixo
da cidade, transformando-se por fim num lago de
águas salobras. Esse lago só é bom para aves
marinhas, garças e ostras, formando um ambiente
que nas Índias costumam chamar de laguna. A
laguna é separada do canal aberto por uma praia
imensa e horrorosa, ou ainda por diques ou pedras
dos quais falarei mais tarde. Quando era criança
eu pensava que esse lugar se chamava Moonfleet
porque nas noites quietas, fosse verão ou inverno,
a lua brilhava com muita intensidade sobre a lagoa.
(J. Meade Falkner. Moonfleet – O tesouro do Barba
Negra. Rio de Janeiro: Record, 2006, p. 22)
a) Moonfleet é o nome da aldeia litorânea descrita
pelo personagem.
b) Moonfleet não é o nome verdadeiro do lugar
descrito pelo personagem.
c) Laguna é o nome de um lago cheio de aves
marinhas, garças e ostras, localizado nas Índias.
d) Laguna é um riacho, também conhecido como
Fleet, que serpenteia a aldeia do Moonfleet.
________________________________________
02. Leia o poema a seguir e assinale a alternativa
correta.
UAU!
Fiquei olhando, perguntando,
Sonhando, assuntando,
Ciscando você.
E quando dei por mim...
Já estava amando.
(Ulisses Tavares. Diário de uma paixão. São Paulo:
Geração Editorial, 2003)
a) Os três primeiros versos do poema formam um
período composto por várias orações coordenadas
assindéticas.
b) Os dois últimos versos formam um período
composto por duas orações coordenadas sindéticas.
c) O verso “Já estava amando” é uma oração
subordinada substantiva.
d) O verso “E quando dei por mim...” é a oração
principal do período.

03. Pleonasmo é a repetição, utilizando-se
de palavras diferentes, de uma informação já
apresentada na frase. O seu emprego somente
se justifica quando há a finalidade específica
de enfatizar uma ideia ou em gêneros poéticos,
sendo que, ao ser utilizado inadequadamente, é
conhecido na gramática como pleonasmo vicioso.
Assinale a única alternativa na qual se apresenta
um pleonasmo vicioso.
a) O balão subiu acima das nuvens.
b) Entrou apressadamente pela primeira porta que
encontrou.
c) O nível de segurança despencou, abaixo do que
poderia ser tolerado.
d) Em muitos países de governo ditatorial as
empresas públicas têm o monopólio exclusivo de
seu mercado de atuação.
________________________________________
04. Leia o período a seguir e marque a única
alternativa correta:
“Quando chegam à universidade, os jovens se
deparam com novos desafios”.
a) Na oração “Quando chegam à universidade”,
ocorre uma relação de CAUSA com a oração
principal.
b) Na oração “Quando chegam à universidade”,
ocorre uma relação de CONSEQUÊNCIA com a
oração principal.
c) Na oração “Quando chegam à universidade”,
ocorre uma relação de TEMPO com a oração
principal.
d) Na oração “Quando chegam à universidade”,
ocorre uma relação de FINALIDADE com a oração
principal.
________________________________________
05. A respeito dos termos essenciais da oração,
marque a alternativa correta.
a) “A casa de madeira velha da frente ruiu”. Nessa
oração, o predicado é: “da frente ruiu”.
b) Predicado verbal é aquele que contém apenas
verbos.
c) Não existe frase sem verbo.
d) Na oração: “viver é o mais importante”, a palavra
“viver” tem a função sintática de sujeito.
________________________________________
06. Leia o recorte de texto a seguir e responda a
alternativa correta.
A CASA DE MADAME BRIZARD
A casa tinha dois andares e uma boa chácara no
fundo. O salão de visitas era no primeiro. - Mobília
antiga, um tanto mesclada; ao centro, grande lustre
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de cristal, coberto de filó amarelo. Três largas
janelas de sacada, guarnecidas de cortinas brancas,
davam para a rua; do lado oposto, um enorme
espelho de moldura dourada e gasta, inclinavase pomposamente sobre um sofá de molas; em
uma das paredes laterais, um detestável retrato a
óleo de Madame Brizard, vinte anos mais moça,
olhava sorrindo para um velho piano, que lhe ficava
fronteiro; por cima dos consolos vasos bonitos de
louça da Índia, cheios de areia até à boca.
Imediato à sala, com uma janela igual àquelas
outras, havia um gabinete, comprido e muito
estreito, onde o Coqueiro tinha a sua biblioteca
e a sua banca de estudos. Via-se aí uma pasta
cheia de papéis, um tinteiro e um depósito de
fumo, representando o busto de um barbadinho; ao
fundo, uma conversadeira de palhinha, encostada
à parede, por debaixo de um pequeno caixilho de
madeira com o retrato de Vítor Hugo em gravura.
Seguia-se o aposento de Madame Brizard e mais
do marido, onde também dormia o menino, o César,
que teria então doze anos; logo depois estava o
quarto de Amelinha e da tal viúva histérica, Léonie,
a quem a família só tratava por “Nini”.
Vinha depois a grande sala de jantar, forrada
de papel alegre; nas paredes distanciavam-se
pequenos cromos amarelados, representando
marujos de chapéu de palha, tomando genebra,
e assuntos de conventos - frades muito nédios e
vermelhos refestelados à mesa ou a brincarem com
mulheres suspeitas. Um guarda-louça expunha, por
detrás das vidraças, os aparelhos de porcelana e os
cristais; defronte - um aparador cheio de garrafas,
ao lado de outro em que estavam os moringues.
(Aluísio Azevedo. Casa de Pensão. São Paulo:
Martins, 1968, p. 77.)
a) O texto é predominantemente dissertativo com
elementos de descrição objetiva.
b) O texto é predominantemente descritivo,
explorando tanto elementos de descrição objetiva
quanto subjetiva.
c) Trata-se de um texto narrativo com elementos
dissertativos e narrativos.
d) Pode-se afirmar que nesse texto o objetivo
do escritor é narrar a vida das pessoas que
viviam naquela casa, utilizando-se de elementos
dissertativos.
QUESTÕES
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MATEMÁTICA

07. Em uma repartição pública de 150 (cento e
cinquenta) funcionários, 80 (oitenta) gostam de
futebol, e 30 (trinta) de vôlei, sabendo que 10 (dez)
gostam de futebol e vôlei, quantos não gostam nem
de futebol e nem de vôlei?

a) 50
b) 40
c) 120
d) 110
________________________________________
08. Em um hipermercado um produto era vendido
por R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e sofre três
aumentos sucessivos de 5% (cinco por cento), qual
será o valor final do produto?
a) 4600,00
b) 4200,00
c) 44000,00
d) 4630,50
________________________________________
09. Pedro tem um laptop e a bateria descarrega de
acordo com a função c(t)=Co.2 (-0,1)t , sendo Co
a quantidade inicial de carga e c(t) a quantidade
de carga após t horas de uso. Após a bateria ser
totalmente carregada, em quantas horas a carga da
bateria se reduzirá a 25% (vinte e cinco por cento)
da carga inicial?
a) 20
b) 8
c) 10
d) 5
________________________________________
10. Ana, Cláudia e Patrícia são irmãs, e decidem
fazer um investimento em sociedade e os
respectivos capitais são aplicados a juro simples:
Ana faz a primeira aplicação com a taxa de 36% a.a.
(trinta e seis por cento ao ano), durante 4 (quatro)
anos; Cláudia é a segunda a aplicar com taxa de
24% a.a. (vinte e quatro por cento ao ano), durante
3 (três) anos e 6 (seis) meses e Patrícia é a terceira
a fazer a aplicação à taxa de 12% a.a. (doze por
cento ao ano), durante 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses. Juntos, os capitais renderam um juro de R$
48.000,00 (quarenta e oito mil reais). Sabendo que
o segundo capital é o dobro do primeiro e que o
terceiro é o triplo do segundo, o valor do primeiro
capital é de?
a) 16000
b) 10000
c) 20000
d) 32000
QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS
11. “Distingue Montesquieu em cada Estado três
sortes de poderes: o Poder Legislativo, o Poder
Executivo e o Poder Judiciário. A cada um desses
poderes correspondem, segundo o pensador
francês, determinadas funções”.
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(BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17ª edição.
São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 149)
Com base no texto, é correto afirmar que o Poder
Legislativo exerce a função de
a) Produzir as leis que integrarão a estrutura
normativa da sociedade.
b) Fiscalizar as leis aplicadas pelo Poder Judiciário
em casos concretos.
c) Impor as leis ao Poder Executivo para que as
cumpra literalmente.
d) Decidir as leis que devem ser abolidas e vetadas
na sociedade.
________________________________________
12. “Tradições milenares sobrevivem em um país
cada vez mais cosmopolita, enquanto outras se
dissolvem na violência da transformação. A rapidez
da mudança cria um cenário no qual diferentes
tempos históricos disputam um lugar ao sol no
presente. O mesmo país que envia astronautas
ao espaço usa o arado manual no campo; lidera
o ranking de crescimento global, mas ainda tem a
maior parte de sua população na zona rural; possui
o segundo maior número de internautas do mundo
e pratica a censura abertamente”.
(TREVISAN, Cláudia. China: o renascimento do
império. São Paulo: Editora Planeta do Brasil, 2006,
p 24).
O país descrito no texto faz parte do seguinte grupo:
a) IBAS
b) BRICS
c) G7
d) MERCOSUL
________________________________________
13. “Uma nova democracia, verdadeiramente
includente, brota na ação dos que hoje se mobilizam
em favor da mudança da representação política e
da expressão direta do soberano popular”.
(REIS, Márlon. O Gigante acordado. Manifestações,
ficha limpa e reforma política. Rio de Janeiro: Leya,
2013, p. 31)
A expressão “soberano popular” que aparece no
texto refere-se à (ao):
a) Determinação do rei.
b) Mandamento de Deus.
c) Vontade do Povo.
d) Imposição do ditador.
________________________________________
14. “O reconhecimento recíproco, pode significar,
por exemplo, que cidadãos seculares e religiosos
estejam dispostos a se ouvirem mutuamente em
debates públicos e a aprenderem uns com os
outros”.

(HABERMAS, Jürgen, 1929 – Entre naturalismo
e religião: estudos filosóficos/Jürgen Habermas;
(tradução Flávio Beno Siebeneichler). – Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007, p. 9/10).
Sobre a qualidade de “cidadão secular” assinale a
alternativa correta:
a) Observa os preceitos religiosos.
b) Inspirado pela religiosidade.
c) Não está sujeito a nenhuma ordem religiosa.
d) Pertence ao instituto monástico.
QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. No Brasil, desde o início do século XIX, as
vacinas são utilizadas como medida de controle de
doenças. No entanto, somente a partir do ano de
1973 é que se formulou o Programa Nacional de
Imunizações (PNI). O PNI organiza toda a política
nacional de vacinação da população brasileira
e tem como missão o controle, a erradicação e a
eliminação de doenças imunopreveníveis. Sobre as
vacinas estabelecidas pelo Programa Nacional de
Vacinação é correto afirmar que:
a) A vacina contra a poliomielite 1,2,3 (VIP) é indicada
para prevenir contra a poliomielite. Recomenda-se
a vacinação de crianças a partir de 3 (três) meses
até menores de 5 (cinco) anos de idade.
b) A vacina pneumocócica conjugada 10 valente
(Pneumo 10) é indicada para prevenir contra
infecções invasivas (sepse, meningite, pneumonia
e bacteremia) e otite média aguda (OMA) causadas
pelos 10 sorotipos de Streptococcus.
c) A vacina dT é administrada nos maiores de 7
(sete) anos de idade para os reforços ou usuários
com esquema incompleto ou não vacinados. Com
esquema vacinal completo: administre uma dose a
cada 5 (cinco) anos.
d) A vacina quadrivalente recombinante é inativada,
constituída por proteínas L1 do HPV tipos 6, 11, 16
e 18. É indicada para jovens do sexo feminino de 9 a
11 (nove a onze) anos de idade, para a imunização
ativa contra os tipos de HPV 6, 11, 16 e 18.
________________________________________
16. A hepatite B é considerada uma doença
sexualmente transmissível, passível de prevenção
pelo uso do preservativo e pela vacinação contra
a doença. Sobre a vacina da hepatite B é correto
afirmar que:
a) A vacina hepatite B é composta por antígenos de
superfície do vírus purificada. Seu esquema básico
é realizado com 1 (uma) dose ao nascer e mais
3 (três) doses da vacina penta (DTP/Hib/HB) aos
2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de vida, em
crianças de até 4 (quatro) anos 11 (onze) meses e
29 (vinte e nove) dias.
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b) A vacina hepatite B é composta por vírus vivos
atenuados. Seu esquema básico é realizado com 3
(três) doses: 1 (uma) dose ao nascer e mais 2 (duas)
doses da vacina, sendo uma dose após trinta dias
da realização da primeira dose e a terceira após 5
(cinco) meses da aplicação da segunda dose.
c) A vacina hepatite B é composta por vírus
inativados. Seu esquema básico é realizado com
1 (uma) dose ao nascer e mais 3 (três) doses da
vacina penta (DTP/Hib/HB) em crianças de até 4
(quatro) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove)
dias.
d) A vacina hepatite B é composta por antígenos
de superfície do vírus purificada. Seu esquema
básico é realizado com 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis)
meses, em crianças de até 9 (nove) anos 11 (onze)
meses e 29 (vinte e nove) dias.
________________________________________
17. Uma alimentação saudável é definida por
especialistas como a ingestão de alimentos
adequados em quantidade e qualidade para suprir
as necessidades nutricionais, permitindo um bom
crescimento e desenvolvimento da criança. Sobre a
alimentação da criança de 0 a 6 (zero a seis) meses
é incorreto afirmar que:
a) Não há vantagens em se iniciar os alimentos
complementares antes dos seis meses, podendo,
inclusive, haver prejuízos à saúde da criança,
pois a introdução precoce de outros alimentos
está associada a: menor absorção de nutrientes
importantes do leite materno, como o ferro e o
zinco; risco de desmame precoce e maior número
de episódios de diarréia.
b) Caso a mãe introduza o leite integral antes dos
6 (seis) meses de idade, o leite deve ser diluído
até os 6 (seis) meses de idade do bebê por causa
do excesso de proteína e eletrólitos que fazem
sobrecarga renal sobre o organismo do lactente.
c) Quando a criança já esta fazendo o uso de leite
integral antes de completar os 4 (quatro) meses, o
leite integral deve ser diluído na proporção de 2/3
(dois terços) de leite para 1/3 (um terço) de água
fervida, acrescido de 1 (uma) colher de óleo para
cada 100 (cem) ml, a fim de melhorar a densidade
energética.
d) O aleitamento materno traz vários benefícios para
as crianças dentre eles: diminuição de morbidades
relacionadas à infecção no trato respiratório,
meningite bacteriana, redução de alergias,
diminuição do risco de hipertensão, colesterol e
diabetes.
________________________________________
18.A Resolução do Cofen 311/2007 aprova a
Reformulação do Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem para aplicação na jurisdição de
todos os Conselhos de Enfermagem. O Código de

ética está organizado por assunto e inclui princípios,
direitos, responsabilidades, deveres e proibições
pertinentes à conduta ética dos profissionais de
Enfermagem. Sobre reponsabilidades e deveres
do profissional de enfermagem, é INCORRETO
afirmar que:
a) Respeitar, no exercício da profissão, as normas
relativas à preservação do meio ambiente e
denunciar aos órgãos competentes as formas de
poluição e deteriorização que comprometam a
saúde e a vida.
b) Colaborar com a Equipe de Saúde no
esclarecimento da pessoa, família e coletividade
a respeito dos direitos, riscos, benefícios e
intercorrências acerca de seu estado de saúde e
tratamento.
c) O segredo profissional referente ao menor
de idade deverá ser mantido, mesmo quando a
revelação seja solicitada por pais ou responsáveis.
d) Solicitar que um profissional da mesma categoria
profissional avalie criteriosamente sua competência
técnica, científica, ética e legal e somente aceitar
encargos ou atribuições, quando capaz de
desempenho seguro para si e para outrem.
________________________________________
19. A atenção pré-natal de qualidade e humanizada
é fundamental para a saúde materna e neonatal.
A atenção à mulher na gravidez deve incluir
ações de prevenção e promoção da saúde,
além de diagnóstico e tratamento adequado dos
problemas que ocorrem neste período. Os exames
laboratoriais são de fundamental importância para
garantir a qualidade da assistência ao pré-natal,
de acordo com os parâmetros estabelecidos para
uma assistência de qualidade. De acordo com o
Caderno de Atenção Básica nº5 do Ministério da
Saúde, sobre Pré- natal e puerpério, quais são os
exames laboratoriais que devem ser solicitados na
primeira consulta do pré-natal?
a) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum,
Sorologia para Rubéola, teste rápido VDRL e
anti HIV, Sorologia para toxoplasmose, Urina e
Urocultura.
b) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum,
Sorologia para Hepatite B (HbsAG), teste rápido
para sífilis e anti-HIV, Urina 1, Urocultura, Sorologia
para toxoplasmose IgM e IgG.
c) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum, VDRL,
Urina 1, Sorologia para Hepatite B e C, Sorologia
para ToxoplasmoseIgM e IgG.
d) ABO-Rh, Hemograma, Glicemia de jejum,
Sorologia para Rubéola, VDRL, Urina 1, Urocultura
e Sorologia para Hepatite B (HbsAG).
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20. Entende-se por saúde do trabalhador, de
acordo com a Lei 8080 de 19/09/1990, um conjunto
de atividades que se destina, através das ações de
vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à
promoção e proteção da saúde dos trabalhadores,
assim como visa à recuperação e reabilitação da
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos
e agravos advindos das condições de trabalho.
Assinale a alternativa INCORRETA em relação à
saúde do trabalhador de acordo com a Lei 8080:
a) A garantia ao sindicato dos trabalhadores de
requerer ao órgão competente a interdição de
máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente
de trabalho, quando houver exposição a risco
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
b) Participação, no âmbito de competência do
Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização,
fiscalização e controle das condições de produção,
extração, armazenamento, transporte, distribuição
e manuseio de substâncias, de produtos, de
máquinas e de equipamentos que apresentam
riscos à saúde do trabalhador.
c) Fornecer informação apenas às empresas de
serviços, sobre os riscos de acidentes de trabalho,
doença profissional e do trabalho, bem como os
resultados de fiscalizações, avaliações ambientais
e exames de saúde, de admissão, periódicos e
de demissão, respeitados os preceitos da ética
profissional.
d) Participação, no âmbito de competência do
Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos,
pesquisas, avaliação e controle dos riscos e
agravos potenciais à saúde existentes no processo
de trabalho.
________________________________________
21. A sífilis é uma doença infectocontagiosa
sistêmica, de evolução crônica, causada pelo
Treponema pallidum uma bactéria gram-negativa,
do grupo das espiroquetas, de alta patogenicidade.
Sobre a sífilis é correto afirmar que:
a) A doença não tratada progride ao longo de
muitos anos, sendo classificada em sífilis primária,
secundária e sífilis latente.
b) Seu modo de transmissão pode ser sexual,
vertical ou sanguíneo. A transmissão sexual é a
predominante. A transmissão vertical pode ocorrer
durante toda a gestação, resultando, muitas vezes,
em graves danos para o feto ou para a criança.
c) A imunidade da doença é permanente, os
anticorpos produzidos em infecções anteriores são
protetores. O indivíduo uma vez que adquiriu a
sífilis não adquiri mais a doença se for exposto ao
Treponema pallidum.
d) O período de incubação é de 30 (trinta) a 90
(noventa) dias. A transmissibilidade da sífilis
adquirida requer a presença de lesões (cancro duro,
condiloma plano, placas mucosas, lesões úmidas e
em canal de parto).

22. Linfogranuloma venéreo é uma doença
infecciosa de transmissão exclusivamente sexual,
caracterizada pela presença de bubão inguinal. O
agente causal é a Chlamydia trachomatis - sorotipos
L 1, L2 e L3. Sobre o linfogranuloma venéreo é
correto afirmar que:
a) Os antibióticos não revertem as sequelas como
estenose retal ou elefantíase genital. A adequada
terapêutica é associada ao declínio dos títulos de
anticorpos.
b) A evolução da doença ocorre em 3 (três) fases:
lesão de inoculação, disseminação linfática regional
e disseminação linfática extendida.
c) O período de incubação do Linfogranulona é
entre 10 (dez) e 50 (cinquenta) dias.
d) Os parceiros sexuais devem ser examinados
e tratados se tiver havido contato sexual com o
paciente nos 60 (sessenta) dias anteriores ao início
dos sintomas.
________________________________________
23. A asma é uma doença inflamatória crônica,
caracterizada por hiper-responsividade das vias
aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo
aéreo, reversível espontaneamente ou com
tratamento. O Brasil ocupa a oitava posição mundial
em prevalência de asma. Sobre o tratamento de
asma é correto afirmar que:
a) O tratamento farmacológico reduz a necessidade
de ações educativas e cuidados ambientais
para diminuir a exposição a fatores agravantes /
desencadeantes para o controle da doença.
b) As medicações para asma devem ser
classificadas em duas categorias: aquelas para
controle e prevenção das exacerbações e outras
manifestações da doença e aquelas para alívio das
exacerbações. As vias de administração devem ser
exclusivamente oral ou parenteral.
c) A introdução precoce dos medicamentos antiinflamatórios reduz consideravelmente a frequência
da asma aguda e pode resultar em melhor
preservação da função pulmonar em longo prazo.
d) O tratamento medicamentoso deve ser instituído
de acordo com a gravidade da doença, utilizandose a maior dose que possa controlar os sintomas.
Deve-se tentar reduzir a dose da medicação antiinflamatória, apenas após um período de sete
meses.
________________________________________
24. A Hanseníase é uma doença crônica,
infectocontagiosa, de evolução lenta, que se
manifesta principalmente através de sinais e
sintomas dermatoneurológicos: lesões na pele e
nos nervos periféricos, principalmente nos olhos,
mãos e pés. Sobre a Hanseníase é correto afirmar
que:
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a) O modo de transmissão ocorre principalmente
pelas vias respiratórias superiores das pessoas
com as formas clínicas multibacilares (MB)
e paucibacilares (PB) não tratadas. O trato
respiratório constitui a mais provável via de entrada
do Mycobacterium leprae no corpo.
b) O período de incubação da doença dura em
média de 2 a 4 anos, e o aparecimento da doença
na pessoa infectada pelo bacilo, e suas diferentes
manifestações clínicas, dependem dentre outros
fatores, da relação parasita/hospedeiro.
c) Reação do Tipo 1 ou reação reversa (RR) é
caracterizada pelo aparecimento de novas lesões
dermatológicas (manchas ou placas), infiltrações,
alterações de cor e edema nas lesões antigas, com
ou sem espessamento e neurite.
d) Os doentes que apresentam a forma clínica
multibacilar (MB), podem ser classificados em
portadores de hanseníase tuberculóide ou
hanseníase dimorfa. Estes são considerados
os doentes com muitos bacilos, são capazes de
eliminar grande quantidade de bacilos para o meio
exterior, quando sem tratamento medicamentoso.
________________________________________
25. No Brasil, nascem cerca de três milhões de
crianças ao ano, das quais 98% (noventa e oito por
cento) em hospitais. Sabe-se que a maioria delas
nasce com boa vitalidade; entretanto, manobras
de reanimação podem ser necessárias de maneira
inesperada, mesmo quando se esperam crianças
hígidas sem hipóxia ou asfixia ao nascer. Sobre a
reanimação neonatal é correto afirmar que.
a) Existem algumas condições perinatais associadas
à necessidade de reanimação neonatal, alguns
são fatores relacionados ao parto: cesariana de
emergência, apresentação não cefálica , trabalho
de parto prolongado (>24h), corioamnionite, idade
< 16 (dezesseis) anos ou > 35 (trinta e cinco) anos,
hipertensão crônica.
b) A temperatura ambiente na sala de parto deve
ser, no mínimo, de 26ºC (vinte e seis graus Celsius)
para que se mantenha com maior facilidade a
temperatura corpórea normal do recém nascido.
c) A frequência cardíaca é o principal determinante
da decisão de indicar as diversas manobras de
reanimação. Logo após o nascimento, o RN deve
respirar de maneira regular e suficiente para manter
a FC acima de 80 (oitenta) bpm.
d) O processo de transição do nascimento do bebê
para alcançar saturação de oxigênio acima de 90%
(noventa por cento) requer 20 (vinte) minutos ou
mais em recém nascidos saudáveis que respiram
ar ambiente. O boletim de Apgar deve ser utilizado
para determinar o início da reanimação.
________________________________________
26. Sigilo profissional trata da manutenção de
segredo para informação valiosa, cujo domínio
de divulgação deva ser fechado, ou seja, restrito

a um cliente, a uma organização ou a um grupo,
uma vez que a ele é confiada a manipulação da
informação. Um bom código de ética prevê sempre
o sigilo profissional para a função desempenhada.
De acordo com a Resolução do Cofen de 311/2007
que aprova o Código de Ética dos Profissionais
de Enfermagem, Capítulo II, que trata do sigilo
profissional, é correto afirmar que:
a) Em atividade multiprofissional, quando necessário
à prestação da assistência, o fato sigiloso só poderá
ser revelado mediante a autorização da pessoa
envolvida.
b) O segredo profissional referente ao menor
de idade deverá ser informado aos pais ou
responsáveis.
c) Quando o fato for de conhecimento público, o
sigilo não precisa mais ser mantido.
d) O profissional de enfermagem, intimado
como testemunha, deverá comparecer perante
a autoridade e, se for o caso, declarar seu
impedimento de revelar o segredo.
________________________________________
27. Dor torácica, dispnéia importante, desconforto
respiratório, taquicardia, hipotensão, desvio
de traquéia, ausência unilateral de murmúrios
vesiculares, distensão das veias do pescoço são
sinais e sintomas de qual tipo de trauma de tórax?
a) Pneumotórax aberto.
b) Tórax instável.
c) Pneumotórax hipertensivo.
d) Hemotórax maciço.
________________________________________
28. O descolamento prematuro de placenta (DPP)
é definido como a separação da placenta da
parede uterina antes do parto. Essa separação
pode ser parcial ou total e é classificada em três
graus, levando em conta os achados clínicos e
laboratoriais, de acordo com classificação de Sher.
Qual o quadro clínico do DPP?
a) Sangramento indolor, autolimitado, ocorre no final
do segundo e início do terceiro trimestre, presença
de sangramento sentinela.
b) Dor abdominal, persistência da dor entre as
contrações no trabalho de parto, sangramento
genital de quantidade variável, história de
hipertensão.
c) Deterioração do padrão dos batimentos
cardíacos fetais, gestante queixa de dor aguda,
de forte intensidade, sangramento vaginal, parada
das contrações, subida da apresentação ao toque
vaginal, taquicardia importante e hipotensão grave.
d) O exame físico/ginecológico pode evidenciar
presença de sangue no canal vaginal, útero menor
do que o esperado para a idade gestacional,
amolecimento do colo uterino e dor pélvica.
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29. A Lei 8080 de 19 de Setembro de 1990 diz
respeito às condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências. Sobre está lei é correto afirmar
que:
a) As comissões intersetoriais terão a finalidade de
articular políticas e programas de interesse para a
saúde, cuja execução envolva somente as áreas
compreendidas no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS).
b) A Comissão Permanente de Integração tem
por finalidade propor prioridades, métodos e
estratégias para a formação e educação continuada
dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde
(SUS), na esfera correspondente, assim como em
relação à pesquisa e à cooperação técnica entre
essas instituições.
c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde (Conasems) são reconhecidos
como entidades representativas de entidades
estaduais, municipais e privadas para tratar de
matérias referentes à saúde e declarados de
utilidade pública e de relevante função social, na
forma do regulamento.
d) A atuação das Comissões Intergestores Bipartite
e Tripartite terá por objetivo: (Incluído pela Lei nº
12.466, de 2011). decidir apenas sobre os aspectos
operacionais, da gestão compartilhada do SUS,
em conformidade com a definição da política
consubstanciada em planos de saúde, aprovados
pelos conselhos.

30. No Brasil, as queimaduras representam um
agravo significativo à saúde pública. Algumas
pesquisas apontam que, entre os casos de
queimaduras notificados no País, a maior parte
ocorre nas residências das vítimas e quase a
metade das ocorrências envolve a participação de
crianças. Sobre o assunto queimaduras, é correto
afirmar que:
a) A queimadura de terceiro grau possui as
seguintes características: afeta a epiderme, a
derme e estruturas profundas, são dolorosas, existe
a presença de placa esbranquiçada ou enegrecida,
possui textura coreácea e necessita de enxerto de
pele para sua reepitelização.
b)
Para hidratação de um adulto vítima de
queimadura utiliza-se a Fórmula de Parkland =
2 (dois) a 4 (quatro) ml X % Superfície Corporal
Queimada (SCQ) X peso (kg). É orientado o uso
preferencialmente de soluções cristaloides e uma
infusão de 75% (setenta e cinco por cento) do
volume calculado nas primeiras 8 (oito) horas e
25% (vinte e cinco por cento) nas 16 (dezesseis)
horas seguintes.
c) De acordo com a regra dos 9 (nove) para
avaliação da superfície corpórea queimada (SCQ),
um adulto que sofreu queimadura na face, MMSS e
MMII possui uma superfície corporal queimada de
45% (quarenta e cinco por cento).
d)
Para o controle de diurese é necessário
instalar uma sonda vesical de demora, nas
queimaduras com SCQ superior a 50% (cinquenta
por cento) em adultos e 25% (vinte e cinco por
cento) em crianças.

GABARITO
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