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P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E  S Ã O  J O S É  D O S  P I N H A I S  
 E D I T A L  N . º  2 5 1 / 2 0 1 7  

 

 
P R O V A  O B J E T I V A  

C O N C U R S O  P Ú B L I C O  

24  DE SETEMBRO DE 2017 
ENFERMEIRO 

 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 
1. Esta PROVA contém 40 questões numeradas de 01 a 40. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo comunique imediatamente ao fis-

cal de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma diver-

gência, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 

05 opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Ape-

nas uma responde corretamente à questão. 

7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para  cada  questão,  preencher  apenas  uma  

resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido 

no retângulo correspondente à opção escolhi-

da para resposta. A marcação em mais de uma 

opção anula a questão, mesmo que uma das 

respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto; 

                 Preenchimento incorreto; 

                 Preenchimento incorreto 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 03h30min. 

 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois de 

(1) uma hora do início da prova e NÃO poderá levar seu 

CADERNO DE PROVA. 

 

10. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tempo, 

no caso de:  

 

a. ausentar-se da sala sem o acompanhamento do 

fiscal; 

b. ausentar-se do local de provas antes de decorrida 

01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. ausentar-se da sala de provas levando a prova 

e/ou CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva; 

d. ser surpreendido, durante a realização da PRO-

VA, em comunicação com outras pessoas ou uti-

lizando-se de livro ou qualquer material não 

permitido; 

e. fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. não cumprir com o disposto no edital do Exame. 

 
11. O candidato deverá manter seu relógio ou qualquer apa-

relho eletrônico no saco plástico fornecido para este fim. 

12. Atente-se para o prazo de envio dos títulos: de 02 a 03 de 

outubro (item 26, do Edital 251/2017). 

 

 

    

RESPOSTAS 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 
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19. 

 

20. 

 

21. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leia a conclusão do artigo Produção científica na medicina em projetos de pesquisa financiados pela agência Fapemig. 
 

O presente estudo focou a geração de produtos científicos e a formação de recursos humanos qualificados a partir dos 
Editais Universais financiados pela Fapemig na área médica. Entre os produtos científicos gerados, houve prevalência 
de apresentação de resumos científicos em congressos nacionais e estrangeiros, formação de recursos humanos    
qualificados (orientação de iniciação científica, mestrado, doutorado) e publicação de artigos científicos nacionais e   
estrangeiros. Todos os projetos aprovados foram oriundos de instituições públicas, incluindo universidades e outros  
órgãos públicos, como hospitais e institutos. É preciso conduzir estudos com metodologias similares, que possibilitem 
uma reflexão e melhor compreensão dos produtos científicos oriundos de projetos de pesquisa financiados por     
agências de pesquisa. 

 

Fonte: http://www.scielo.br/pdf/rbem/v33n3/13.pdf. Acesso em 10/05/17. 
 

Indique a alternativa que apresenta uma inferência FALSA em relação ao conteúdo do texto. 
 

 É plausível supor que a investigação que resultou no artigo em questão deve-se ao fato de os resultados dos A)
projetos de pesquisa financiados por agências de fomento de ciência não serem de amplo conhecimento entre 
os membros da comunidade científica. 

 Com base no resultado dessa investigação, na área de medicina, há maior número de financiamento para    B)
projetos oriundos de instituições públicas do que particulares. Pode-se supor que essa maior concentração de 
projetos aprovados pelas instituições públicas coincida com a distribuição dos programas de pós-graduação. 

 Visto que o objetivo do estudo em questão foi estabelecer os produtos científicos na área de medicina com   C)
base no financiamento de projetos de pesquisa da Fapemig, pode-se supor que, para obtenção dos dados, foi 
utilizada coleta de informações nos arquivos do banco de dados dessa agência. 

 Apenas instituições e órgãos públicos da área de medicina  podem participar dos Editais Universais financiados D)
pela Fapemig. 

 Além dos produtos científicos mencionados no texto de conclusão, os pesquisadores encontraram outro(s),   E)
porém em quantidades menos representativas. 

 
2. Segundo Pinker (2016), “a brevidade é a alma da razão e de muitas outras virtudes ao escrever.” Isso significa que 

muitas expressões prolixas podem e devem ser trocadas por alternativas mais enxutas para melhorar a qualidade do 
texto. 
As alternativas abaixo apresentam na coluna 2 uma opção mais enxuta para a expressão da coluna 1. Apenas uma  
delas é uma proposta INADEQUADA; indique-a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Leia a introdução de um artigo disponibilizado no GEN Medicina, um portal que oferece conteúdo científico exclusivo da 

área da saúde. Com base no conteúdo desse fragmento, avalie qual(is) dos segmentos apresentados nas asserções 
são informações coerentes com o tema abordado e, desse modo, poderia(m) constar na sequência do artigo. 

 
A entrevista clínica não é uma conversa como outra qualquer! 

 Porto05 
Entende-se qualquer entrevista como uma técnica de trabalho, durante a qual duas pessoas, em concordância formal 
ou implícita, se encontram para uma conversa, cuja característica principal é estar relacionada com os objetivos de 
ambos. 

Coluna 1 Coluna 2 

A) em um período tal que onde 

B) é imperioso que nós nós precisamos 

C) se encarrega de prover provê 

D) estavam em grande ne-
cessidade de 

precisavam 

E) devido ao fato de que porque 
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É tão especial a entrevista clínica que ela tem nome diferente – anamnese. O papel de uma dessas pessoas – no caso, 
o médico ou o estudante de medicina – é coletar informações, enquanto o da outra – o paciente – é de fornecê-las.    
Diferentemente de outras entrevistas, no caso da médica o objetivo não fica restrito a obter informações. Outro objetivo 
é estabelecer um bom relacionamento entre o médico e o paciente, condição fundamental para uma boa prática      
médica. 
Há muitas maneiras de se fazer uma entrevista; melhor dizendo, há diferentes técnicas, mas em todas devem ser    
destacadas a arte do relacionamento e o processo comunicacional. Primeiramente, deve ficar claro que uma entrevista 
médica não é uma conversa como qualquer outra! [...]  
 
Fonte: http://genmedicina.com.br/2017/05/19/a-entrevista-clinica-nao-e-uma-conversa-como-outra-qualquer-dr-celmo-celeno-porto/ Acesso em 
12/05/17. 

 

I. Uma questão relevante, mas nem sempre considerada, é o registro dos dados obtidos durante a entrevista. Anota-
ções de próprio punho das informações mais importantes é a maneira habitual. Contudo, cresce cada vez mais a 
utilização de computadores. A gravação de entrevistas, que esteve em moda há alguns anos, praticamente está 
abolida na prática médica, tornando-se restrita a alguns tipos de pesquisa. Não é proibido “digitar” as informações 
obtidas; no entanto, a atenção exagerada ao computador é nociva. 

II. A entrevista tem a função de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou fazer com que o público-  
alvo conheça as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. O entrevistador deve se posicionar e falar de   
maneira correta, mantendo uma boa aparência e causando boa impressão. 

III. As entrevistas em grupo, que podem ser realizadas com o objetivo de agilizar o processo ou ainda checar adapta-
bilidade do candidato ao contato grupal. Nesta modalidade podem ser verificados itens como características de    
liderança, desprendimento ou facilidade de relacionamento. 

 
Indique a alternativa que corresponde à resposta CORRETA. 

 
 Apenas II é correta. A)
 Apenas III é correta. B)
 Apenas I é correta. C)
 Apenas I e II são corretas. D)
 Apenas I e III são corretas. E)

 
4. Nas bulas de remédios, na parte de orientações ao paciente, os termos próprios da área da saúde geralmente vêm 

acompanhados de uma explicação em linguagem popular. Em uma das alternativas abaixo, a explicação entre        
parênteses NÃO CORRESPONDE ao termo técnico. Indique-a. 

 
 O tratamento também pode ser iniciado em estágios mais avançados, como, por exemplo, quando já se        A)

observar a presença de pápulas (elevações da pele). 
 Você não deve usar este medicamento se tiver doenças micóticas (bactérias) oculares. B)
 Este medicamento raramente causa reações de hipersensibilidade (alergia). C)
 Entre as reações indesejáveis menos comuns deste medicamento, está o prurido (coceira) na pele. D)
 Uma reação adversa comum deste medicamento é fogacho (súbita sensação temporária de calor). E)

 
5. Analise as três versões da reescrita destes fragmentos de texto para avaliar qual(is) dela(s) mantém(êm) o mesmo teor 

de  informação da versão original.  
 

Fragmentos de texto: 
 

Devido às movimentações que exige das políticas de saúde e às implicações socioeconômicas, o problema da        
síndrome de burnout deve ser abraçado e trabalhado também pelos médicos, inclusive pelos psiquiatras, como desafio 
científico, diagnóstico e terapêutico (Brekalo-Lazarević et al., 2010).  
O conhecimento atual mostra que a síndrome de burnout é uma precursora ou um fator de risco para a doença depres-
siva (Elinson et al., 2004). 

 

I. De acordo com Brekalo-Lazarević et al. ( 2010), os médicos, inclusive  psiquiatras, têm como desafio científico,   
diagnóstico e terapêutico dedicar-se ao problema da síndrome de burnout, pois há evidências de que ela seja   
precursora ou um fator de risco para a doença depressiva (Elinson et al., 2004). Trata-se de uma necessidade 
premente, visto que a questão dessa síndrome apresenta implicações socioeconômicas e exige movimentações 
das políticas de saúde.  
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II. Elinson et al. (2004) esclarecem haver evidências de que a síndrome de burnout  seja precursora ou um fator de 
risco para a doença depressiva. Por exigir movimentações das políticas de saúde e envolver questões socioeco-
nômicas, o problema dessa síndrome é uma causa a ser abraçada e trabalhada por médicos, inclusive pelos     
psiquiatras, como desafio científico, diagnóstico e terapêutico (Brekalo-Lazarević et al., 2010).  

III. O problema da síndrome de burnout deve ser abraçado e trabalhado também pelos médicos, inclusive pelos      
psiquiatras, como desafio científico, diagnóstico e terapêutico, devido às movimentações que exige das políticas de 
saúde e às implicações socioeconômicas. Atualmente, considera-se que a síndrome de burnout é uma precursora 
ou um fator de risco para a doença depressiva (Elinson et al., 2004 e Brekalo-Lazarević et al., 2010). 

 
Indique a alternativa CORRETA. 

 
 Apenas I. A)
 Apenas II. B)
 Apenas III. C)
 Apenas I e III. D)
 Apenas I e II. E)

 
6. Em todos os segmentos a seguir (extraídos de um artigo publicado em periódico da área de Medicina), observa-se o 

emprego de mesmo(s) e mesma(s). Em nenhum dos casos, essa palavra foi usada de acordo com a norma-padrão. 
Indique a alternativa que apresenta uma proposta para substituir esses termos, de modo que todos os segmentos - 
mantendo a informação original - respeitem o padrão formal da língua. 

 
I. Em relação ao médico de família, é quase geral entre os entrevistados o clamor por uma melhor formação do 

mesmo, inclusive no que tange à atenção à criança.  
II. Utilizando metodologia qualitativa e entrevistas semi-estruturadas, foram entrevistados pediatras e médicos de   

família de dez equipes indicadas pelos gestores como as de melhores resultados. O objetivo foi conhecer a visão 
dos mesmos sobre a atenção à saúde da criança por eles praticada, o papel de cada um e a existência do        
pediatra no programa. 

III. Chama a atenção o envolvimento de uma grande variedade de profissionais da equipe nessas ações, enquanto a 
maioria dos pediatras prefere não participar das mesmas. Trata-se de situação surpreendente, pois seria esperada 
uma atuação mais proativa e mesmo de liderança do pediatra em relação ao tema. 

IV. Para verificar na prática como se deu a atenção à saúde da criança e adolescente nas ESF dos médicos entrevis-
tados, foi pedido aos mesmos que descrevessem as ações desenvolvidas nessa área 
 

Com relação aos termos destacados, indique a alternativa CORRETA: 
 

 Em I e IV, “do mesmo/aos mesmos” pode ser dispensado; em II e III pode-se substituir, respectivamente, por: A)
deles, nelas. 

 Pode-se substituir em I, II, III e IV, respectivamente, por: do médico, desses profissionais, das ações, que eles. B)
 Em I, “do mesmo“ pode ser dispensado; em II, III e IV, pode-se substituir, respectivamente, por: desses profis-C)

sionais, delas, lhes foi (pedido).  
 Pode-se substituir em I, II, III e IV, respectivamente, por: dos entrevistados, dos profissionais, delas, a cada um. D)
 Em I, “do mesmo” pode ser dispensado; em II, III e IV, pode-se substituir, respectivamente, por: desses entre-E)

vistados, nelas, pra eles. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

7. Jonathan tinha X reais em sua carteira quando saiu no sábado pela manhã. Pretendia comprar uma jaqueta de couro, 
fazer uma doação a uma instituição infantil, realizar algumas compras no mercado e por fim passar numa confeitaria 
para comprar doces para um café da tarde com os amigos. Sabe-se que ele gastou 2/3 do que tinha para comprar a  
jaqueta, depois 1/5 do que restou foi entregue para uma determinada instituição infantil. Em seguida, com o saldo      
restante, ainda disponível, fez uma compra no mercado que consumiu 1/4 desse saldo. Na sequência, antes de voltar 
para casa, gastou metade na confeitaria. Qual a quantia em porcentagem, sobre o valor inicial, que ainda restou para 
Jonathan? 

 

   8%. A)
 10%. B)
 18%. C)
 20%. D)
 25%. E)
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8. Claudio, Ana e José estão em uma quadra de basquete de uma praça no bairro onde moram. Conhecendo seus     
desempenhos, sabe-se que a probabilidade de que Claudio acerte um arremesso de lance livre é igual a 3/4, a probabi-
lidade de que Ana acerte um arremesso de lance livre é 3/5 e a probabilidade de que José acerte um arremesso de   
lance livre é igual a 1/3. Se os três vão fazer apenas um arremesso de lance livre, qual é a probabilidade de que no   
mínimo dois deles acertem o arremesso? 

 

 3/5. A)
 3/20.  B)
 6/20. C)
 9/20. D)
 101/60. E)

 
9. Considerando as relações de equivalências lógicas, determine qual ou quais proposição(ões) apresentada(s) nas    

alternativas dadas é ou são equivalente(s) à proposição abaixo. 
 

“O enfermeiro não dorme bem à noite ou os médicos são felizes.” 
 

I. Se o enfermeiro dorme bem à noite, então os médicos são felizes.  
II. Se os médicos são felizes, então o enfermeiro não dorme bem à noite.  
III. Se o enfermeiro não dorme bem à noite, então os médicos são felizes.  
IV. Se os médicos não são felizes, então o enfermeiro não dorme bem à noite.   
V. Se o enfermeiro dorme bem à noite, então os médicos não são felizes.  

 

 As alternativas corretas são III e IV. A)
 As alternativas corretas são II e V. B)
 Apenas a alternativa I é correta. C)
 As alternativas corretas são I e IV. D)
 Apenas a alternativa II é correta. E)

 
10. A matriz C representa os custos, em reais, dos produtos que estão em promoção em uma determinada loja online. 

Como podemos observar, o Produto 5 tem custo “x” e o Produto 6 tem custo “y”. 
 

 

��������	1 �������	4 �������	7�������	2 �������	5 �������	8�������	3 �������	6 �������	9�                      Matriz C �4 7 45 � 43 � 5� 
 

 

O determinante da matriz de custos acrescido de uma unidade é igual ao dobro do custo do Produto 5, menos o sêxtu-
plo do custo do Produto 6. O custo do Produto 6 é igual ao dobro do custo do Produto 1, somado ao dobro do custo do 
Produto 8, subtraído do dobro do custo do Produto 5. De acordo com as condições dadas, o determinante da Matriz de 
custos é 

 

 - 27. A)
 - 16. B)
   12. C)
   16. D)
   32. E)

 
11. Com todas as permutações dos números 4, 5, 6, 7 e 8, escrevemos vários números em ordem crescente. Na contagem 

dos números, a posição que o número 67485 ocupa é 
 

 60ª.  A)
 62ª. B)
 65ª.  C)
 74ª. D)
 120ª.  E)
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12. São apresentados a proposição ~�~� → �� e o diagrama com as regiões 1, 2 e 3. A região 1 corresponde somente a 
“p”, a região 2 corresponde somente a “q” e a região 3 corresponde à interseção de “p” com “q”. Analise cada umas das 
cinco alternativas apresentadas e determine qual ou quais corresponde(m) somente ao valor V (verdadeiro) da tabela-
verdade. Para isso, é importante saber que, em cada uma das alternativas, a região clara indica F (falso) e região     
escura indica V (verdadeiro). 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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NOÇÕES ELEMENTARES DE DIREITO E LEGISLAÇÃO 
 

13. No regime disciplinar previsto pela Lei nº 8.112/1990, existem vários deveres e vedações ao servidor público civil.    
Verifique a veracidade das proposições abaixo descritas e assinale a alternativa CORRETA. 

 

I. É dever do servidor público exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II. É vedado ao servidor público levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da 

autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade  
competente para apuração. 

III. É vedado ao servidor público ser acionista ou cotista de pessoa jurídica. 
IV. São deveres do servidor público guardar sigilo sobre assunto da repartição e tratar com urbanidade as pessoas. 
V. É vedado ao servidor público utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades        

particulares. 
 

 V, F, V, V, V. A)
 V, V, F, V, V. B)
 F, F, F, V, F. C)
 V, F, F, V, V. D)
 V, F, F, V, F.  E)

 
14. A Lei 9.784/1999 dispõe, entre outros temas, sobre os direitos e deveres do Administrado no âmbito do processo    

administrativo da Administração Pública Federal. Segundo suas prescrições, assinale a alternativa em que NÃO está 
descrito um dos deveres do administrado perante o Ente Público no âmbito dos processos administrativos. 

 

 Expor os fatos conforme a verdade. A)
 Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. B)
 Colaborar para o esclarecimento dos fatos. C)
 Prestar as informações que lhe forem solicitadas. D)
 Ser assistido por advogado. E)

 
15. A Lei nº 525/2004 dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Pinhais, estabelecendo as normas 

sobre seu regime jurídico, direitos, deveres e responsabilidades. Sobre o tema, analise as assertivas abaixo e, depois, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
I. Dentre os requisitos básicos para nomeação em cargo público, está a apresentação de certidão negativa de        

débitos fiscais, trabalhistas e previdenciários. 
II. A posse é a aceitação formal, pelo servidor, das atribuições, dos deveres e das responsabilidades inerentes ao 

cargo público, sendo que sua realização deverá ocorrer no prazo improrrogável de até 120 (cento e vinte) dias, 
contados da publicação oficial do ato de nomeação. 

III. Se houver empate na classificação de determinado concurso municipal, terá preferência na nomeação, como    
primeiro critério de desempate, o mais idoso dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 
anos. 

IV. É permitida a consignação em folha de pagamento de amortização e juros de empréstimos ou financiamentos  
imobiliários. 

V. Para a jornada de serviço de 40 (quarenta) horas semanais, à razão de 08 (oito) horas diárias, fica assegurado o 
intervalo mínimo de uma hora e máximo de duas horas, entre essa jornada, adequado ao regime de funcionamento 
da unidade administrativa de lotação do servidor. 

 
Estão CORRETAS apenas as assertivas 

 
 II e III. A)
 I, III e IV. B)
 III, IV e V. C)
 II, IV e V. D)
 I, II e III. E)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 
16. A gerência de enfermagem exige o desenvolvimento de competências (conhecimento, habilidades e atitudes) que  

possibilitem a superação de barreiras, a organização dos processos de cuidado, além da gestão de pessoas, grupos e 
instituições. Sobre essas competências, pode-se afirmar que 

 

I. a tomada de decisão envolve a resolução de problemas pelo enfermeiro relativos ao paciente/usuário e demanda a 
capacidade de desenvolver um processo de escolha da melhor alternativa, entre as existentes, é baseada em    
conhecimentos e práticas considerando limites e riscos. 

II. a atenção à saúde orienta o profissional enfermeiro para o desempenho de suas funções assistenciais fundamen-
tadas nos princípios da integralidade e equidade, assegurando o desenvolvimento de ações continuadas em     
consenso com as demais instâncias do sistema de saúde. 

III. o Pensamento crítico corresponde ao processo cognitivo passivo, proposital e organizado, que permite a avaliação  
das ideias individuais e grupais. 

IV. a competência comunicacional é imprescindível para o intercâmbio de informações, ideias, ordens, condutas e     
intercâmbio entre os profissionais e os usuários do sistema. 

 

Estão CORRETAS somente as afirmativas 
 

 II, III e IV. A)
 I e IV. B)
 III e IV. C)
 I, II e IV. D)
 I e II. E)

 
17. Em relação às legislações que regem o exercício da Enfermagem, assinale a alternativa CORRETA. 
 

 O Técnico de Enfermagem pode realizar a supervisão de uma unidade assistencial. A)
 O Enfermeiro assume o papel orientador dos demais membros da equipe de enfermagem e compete-lhe privativa-B)

mente a prescrição da assistência de enfermagem. 
 O Auxiliar de Enfermagem pode atuar em Unidades de Cuidados a pacientes graves. C)
 É direito do profissional de enfermagem em sua relação com a pessoa, família e coletividade protegê-los contra da-D)

nos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. 
 Prescrever medicamentos em qualquer situação de atendimento. E)

 
18. O cuidado humano é a essência da prática de enfermagem, traduz como a identidade profissional da categoria e    

fundamenta o seu pleno exercício. A reorganização dos processos de trabalho à integralidade do cuidado de forma 
idealizada, implica uma complexa trama de atos, de procedimentos, de fluxos, de saberes, num processo dialético de 
complementação, mas também de disputa. Uma das possibilidades é a organização da Assistência de Enfermagem por 
linhas de cuidado de acordo com o perfil das unidades assistenciais sob a ótica da gestão baseada em evidências.  
Sobre a sequência necessária para montar as linhas de cuidado, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 Mapear os processos organizacionais; definir os acessos e os fluxos assistenciais; caracterizar as linhas de A)
cuidado; estabelecer metas terapêuticas, o projeto terapêutico; e acompanhar os indicadores. 

 Apenas caracterizar as linhas de cuidado e estabelecer o projeto terapêutico. B)
 Criar normas definidoras dos processos assistenciais; caracterizar as linhas de cuidado; e acompanhar os     C)

indicadores. 
 Caracterizar as linhas de cuidado; definir fluxos e acessos assistenciais; e criar normas definidoras de como se D)

dará o processo do cuidado. 
 Definir fluxos e os acessos assistenciais; criar normas definidoras de como se dará o processo de cuidado. E)

 

19. Uma mulher de 36 anos deu entrada no serviço de emergência após acidente automobilístico. O enfermeiro realizou o 
exame neurológico da vítima com uso da Escala de Glasgow. A paciente apresentava abertura ocular somente à dor, 
resposta verbal confusa e resposta motora em retirada do estímulo doloroso. Apresentava sinais de insuficiência respi-
ratória aguda. Segundo a equipe de atendimento pré-hospitalar, o quadro neurológico veio se instalando progressiva-
mente, desde o momento do acidente, assim como o agravamento do quadro respiratório.  
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A frequência cardíaca da paciente estava elevada, porém a pressão arterial está diminuída; com hipotermia e pele     
hipocorada. Na Escala de Glasgow, o escore atribuído a essa paciente nesse momento é: 

 

   6. A)
   8. B)
 10. C)
 12. D)
 14. E)

 
20. Conforme a Portaria MS nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 

e estabelece diretrizes e normas para a organização da atenção básica, as equipes multiprofissionais são necessárias 
para a realização das ações previstas. Essas equipes, em função da realidade epidemiológica, institucional e das     
necessidades de saúde da população, são compostas por diversos profissionais, como médicos, enfermeiros,        
cirurgiões-dentistas, agentes comunitários de saúde e auxiliares de enfermagem ou técnicos de enfermagem. 

 

A respeito da Política Nacional de Atenção Básica, podemos afirmar que 
 

 compete exclusivamente aos enfermeiros participar do processo de territorialização e mapeamento da área de A)
atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades. 

 é atribuição exclusiva do Ministério da Saúde, como órgão normatizador da PNAB, estimular a participação  B)
popular e o controle social. 

 os Núcleos de Atenção à Saúde da Família (NASF), constituídos por equipes compostas por profissionais de C)
diferentes áreas de conhecimento, representam a principal porta de entrada do sistema de saúde e, portanto, 
sempre serão vinculados a uma única Unidade Básica de Saúde. 

 o enfermeiro, observadas as disposições legais da profissão, tem entre suas atribuições realizar consulta de D)
enfermagem, solicitar exames complementares, realizar procedimentos, prescrever medicações, realizar       
atividades em grupo e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços. 

 todos os profissionais de saúde podem estar cadastrados em mais de uma equipe de Saúde da Família (eSF), E)
desde que cumpram a carga horária mínima de 8 horas semanais em cada eSF. 
 

21. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) foi instituída no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) pela Portaria MS nº 1.130, de 5 de agosto de 2015. Com a finalidade de orientar e qualificar as ações e 
serviços de saúde da criança no território nacional, a PNAISC foi estruturada em 7 (sete) eixos estratégicos: atenção 
humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido; aleitamento materno e alimentação 
complementar saudável; promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral; atenção integral 
a crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas; atenção integral à criança em situação de   
violência, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz; atenção à saúde de crianças com deficiência ou em 
situações específicas e de vulnerabilidade; e vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno. 
São ações estratégicas do eixo da atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-
nascido: 

 

 a Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI); a qualificação do acompanhamento do   A)
crescimento e desenvolvimento da primeira infância pela Atenção Básica à Saúde. 

 as triagens neonatais universais; a implementação da "Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de B)
Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violência". 

 o apoio à implementação do Plano Nacional pela Primeira Infância; o apoio à implementação do protocolo    C)
nacional para a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de risco e desastres. 

 o apoio à implementação das diretrizes para atenção integral à saúde de crianças e adolescentes em situação D)
de trabalho infantil; a implementação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes,  
para Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL). 

 a atenção humanizada ao recém-nascido prematuro e de baixo peso, com a utilização do "Método Canguru"; a E)
prevenção da transmissão vertical do HIV e da sífilis. 
 

 
22. O Calendário Nacional de Vacinação, estabelecido pelo Ministério da Saúde no âmbito do Programa Nacional de    

Imunizações (PNI), sofreu alterações para o ano de 2017, com a ampliação da vacinação em diferentes faixas etárias. 
A esse respeito, é CORRETO afirmar que 

 

I. em meninos de 12 a 13 anos de idade, a vacina HPV quadrivalente tem como esquema vacinal duas doses com  
intervalo de 0 e 6 meses. 
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II. a vacina HPV, que até 2016 era administrada em meninas de 9 a 13 anos, com a ampliação do calendário, passa a 
ser administrada em meninas de até 16 anos, com esquema vacinal de duas doses com intervalo de 0 e 6 meses. 

III. em gestantes, a vacina dTpa deve ter uma dose administrada somente a partir da 27ª semana de gestação. 
IV. a vacina que protege contra meningite C também sofreu alterações no esquema vacinal em 2017, com a ampliação 

da população alvo para aplicação de reforço ou dose única em adolescentes de 12 e 13 anos. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Estão corretas somente as afirmativas I e IV. A)
 Estão corretas somente as afirmativas I e III. B)
 Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV. C)
 Estão corretas somente as afirmativas II e IV. D)
 Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. E)

 
23. A tuberculose é uma doença que tem cura em praticamente todos os casos novos, sensíveis aos medicamentos     

utilizados no tratamento e quando são seguidos os critérios da terapia medicamentosa. 
 

Em relação ao tratamento medicamentoso da tuberculose, analise as afirmativas a seguir. 
 

I. O tratamento da tuberculose sensível aos medicamentos de primeira linha tem duração mínima de seis meses. 
II. O Tratamento Diretamente Observado (TDO) consiste em disponibilizar um profissional de saúde para acompanhar 

todas as tomadas de medicamentos ao longo do tratamento, não sendo recomendado delegar para familiares a 
observação da ingestão dos medicamentos. 

III. O esquema básico para tratamento de tuberculose em adultos e adolescentes maiores de 10 anos consiste em:  
fase intensiva – 2 meses com rifampicina (R) + isoniazida (H) + pirazinamida (Z) + etambutol (E); fase de manuten-
ção – 4 meses com rifampicina (R) + pirazinamida (Z). 

IV. Para crianças menores de 10 anos de idade, o tratamento consiste em: fase intensiva – 2 meses com rifampicina 
(R) + isoniazida (H) + pirazinamida (Z) + etambutol (E); fase de manutenção – 4 meses com rifampicina (R) +    
isoniazida (H). 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Estão corretas somente as afirmativas I e III. A)
 Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV. B)
 Estão corretas somente as afirmativas I e IV. C)
 Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. D)
 Está correta somente a afirmativa I. E)

 
24. A vacina BCG utilizada no Brasil é preparada com bacilos vivos atenuados, a partir de cepas do Mycobacterium bovis e 

apresenta eficácia em torno de 75% contra as formas miliar e meníngea da tuberculose em indivíduos não infectados 
pelo Mycobacterium tuberculosis. 
A vacina BCG é indicada prioritariamente para crianças de 0 a 4 anos de idade. Dentre as recomendações, segundo o 
Programa Nacional de Imunizações para aplicação da vacina BCG, é CORRETO afirmar que 

 

 recém-nascidos com peso maior ou igual a 1,5 Kg devem ser vacinados o mais precocemente possível. A)
 crianças que não apresentam cicatriz vacinal após 6 meses da administração da vacina não podem ser revaci-B)

nadas.  
 indivíduos portadores de HIV, mesmo que assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência, não devem ser  C)

vacinados a partir dos 5 anos de idade. 
 o peso mínimo para recém-nascidos serem vacinados com a BGC é 2,5 Kg. D)
 crianças filhas de mãe HIV positivo não podem receber a vacina antes dos 18 meses de idade, mesmo que não E)

tenham sintomas e nem sinais de imunodeficiência. 
 

25. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda. Quando se apresenta no formato de doença invasiva,  
caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, sendo a meningite meningocócica a mais frequente delas e a    
meningococcemia a forma mais grave. 

 

A respeito da doença meningocócica, é INCORRETO afirmar que 
 

 a transmissão ocorre por meio de secreções respiratórias de pessoas infectadas, assintomáticas ou doentes. A)
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 o período de transmissibilidade persiste até que o meningococo desapareça da nasofaringe. B)
 geralmente o meningococo desaparece da nasofaringe após 24 horas de antibioticoterapia adequada. C)
 em lactentes e crianças, o sinal que sempre está presente nos casos de meningite meningocócica é a rigidez D)

de nuca. 
 todas as pessoas são suscetíveis de contrair a doença meningocócica, entretanto o grupo etário de maior risco E)

são as crianças menores de 5 anos de idade. 
 

26. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Atenção Integral às Pessoas com Infecções Sexualmente Transmis-
síveis do Ministério da Saúde ressalta o importante papel do enfermeiro no manejo das infecções sexualmente trans-
missíveis (IST), em consonância com a Política Nacional da Atenção Básica, a qual estabelece, entre outras atribuições 
específicas do enfermeiro, a realização de consulta de enfermagem, de procedimentos e de atividades em grupo e, 
conforme protocolos ou outras normativas técnicas e observadas as disposições legais da profissão, a solicitação de 
exames complementares, a prescrição de medicações e o encaminhamento, quando necessário, de usuários a outros 
serviços.  
Além disso, a Lei nº 7.498, de 25 junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem,   
estabelece que cabe ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, a prescrição de medicamentos estabelecidos 
em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Diante disso, é imprescindível o      
conhecimento do enfermeiro acerca das diferentes infecções sexualmente transmissíveis, para que seja possível a  
realização e o planejamento de cuidados e ações efetivas na prevenção, promoção e recuperação da saúde da        
população. 

 

Em relação à sífilis, que é uma das infecções sexualmente transmissíveis, analise as afirmativas a seguir. 
 

I. Sífilis latente é uma das variantes clínicas de sífilis em que o diagnóstico é realizado exclusivamente por meio de 
testes imunológicos, pois não se observam sinais e sintomas clínicos. 

II. Em gestantes com sífilis, a transmissão para o feto ocorre exclusivamente na passagem pelo canal do parto. 
III. Na sífilis primária, após o contato sexual, o período de incubação é em média de três semanas. A primeira manifes-

tação é caracterizada por uma erosão ou úlcera no local de entrada da bactéria, cuja lesão é denominada “cancro 
duro”. 

IV. A lesão inicial na sífilis primária, via de regra, é indolor e acompanhada de linfadenopatia inguinal. Dura em torno 
de duas a seis semanas e pode desaparecer espontaneamente. 

V. A sífilis congênita é evitável quando se identificam e se tratam adequadamente a gestante e suas parcerias        
sexuais. A sífilis congênita precoce pode surgir até os 4 anos de idade; se surgir depois disso, é considerada sífilis 
congênita tardia. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

 Estão corretas somente as afirmativas I, II e III. A)
 Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. B)
 Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV. C)
 Estão corretas somente as afirmativas I, IV e V. D)
 Estão corretas somente as afirmativas II, III e V. E)

 
27. A dosagem é a quantidade total adequada de um medicamento ou outro agente prescrito para um paciente ou        

condição. A dose é a quantidade de medicamento a ser ingerida de cada vez ou em quantidades fracionadas dentro de 
um período de tempo. O fator que influencia na dosagem é 

 

 sexo. O sexo de um paciente, algumas vezes, afeta sua resposta aos medicamentos. Mulheres são mais    A)
suscetíveis à ação de certos medicamentos, portanto utilizam doses maiores.  

 condição do paciente. São indicadas grandes doses quando a resistência do paciente está diminuída.      B)
Funções prejudicadas do fígado e rins podem levar o medicamento a se acumular no organismo a níveis       
tóxicos.  

 temperatura. As condições nas quais os medicamentos são administrados e a atitude do profissional de       C)
saúde que administra a medicação não influenciam nos efeitos dos fármacos.  

 fatores ambientais. O calor e o frio também afetam a resposta aos medicamentos. Pode ser necessário     D)
aumentar a dosagem de certos fármacos durante o tempo quente. 

 idade. A idade de um paciente vai afetar sua resposta aos medicamentos. Crianças e pessoas idosas necessi-E)
tam de doses menores do que geralmente usadas para adultos.  
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28. O Diabetes Mellitus (DM) configura-se hoje como uma epidemia mundial e se traduz em grande desafio para os       
sistemas de saúde de todo o mundo. O envelhecimento da população, a urbanização crescente e a adoção de estilos 
de vida pouco saudáveis, como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade, são grandes responsáveis pelo aumento 
da incidência e prevalência do diabete em todo o mundo. Os sinais e sintomas característicos que levantam a suspeita 
de diabetes são os “quatro P’s”, que são: 

 

 poliúria, presbiopia, polifagia e proteinuria. A)
 poliúria, prostatite, polifagia e prurido vulvar ou cutâneo. B)
 poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada de peso.  C)
 poliúria, priapismo, polifagia e plenitude gástrica. D)
 poliúria, pleurisia, polifagia e hipotensão ortostática. E)

 
29. A temperatura corpórea é a diferença entre a quantidade de calor produzido por processos do corpo e a quantidade de 

calor perdido para o ambiente externo. Mecanismos fisiológicos e comportamentais regulam o equilíbrio entre calor 
perdido e calor produzido. Para que a temperatura corpórea permaneça constante e dentro de um intervalo de variação 
aceitável, mecanismos do corpo devem manter a relação entre a produção e a perda de calor. Essa relação é regulada 
por mecanismos neurológicos e cardiovasculares. O órgão do corpo humano que controla a temperatura corporal é 
chamado 

 

 Hipotálamo. A)
 Hipófise. B)
 Pituitária. C)
 Tireoide. D)
 Pineal. E)

 
30. A prevalência da asma crônica na população acima de 60 anos é de 4,5 a 8%, sendo a mortalidade maior nessa faixa 

etária. Essa doença é subdiagnosticada no idoso e há evidências de que esses pacientes recebem um tratamento   
inadequado. Alguns fatores podem interferir na terapêutica e merecem ser enfatizados: utilização de outras medicações 
devido a comorbidades; baixa adesão ao tratamento; limitação física; dificuldade no uso de alguns dispositivos inalató-
rios. Assim, nos pacientes idosos com asma crônica, devemos revisar com frequência técnicas inalatórias, verificar a 
adesão ao tratamento e indicar vacinas. Quais são essas vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de        
Imunizações (2016/2017) ao idoso com asma crônica? 

 

 Vacinas meningocócica C e pneumocócicas. A)
 Vacinas influenza e tríplice viral.  B)
 Vacinas dTpa e pneumocócica VPC13. C)
 Vacinas influenza e pneumocócicas. D)
 Vacinas hepatite A e B, e pneumocócica VPP23. E)

 
31. Os riscos químicos presentes nos locais de trabalho são encontrados na forma sólida, líquida e gasosa e se classificam 

em: poeiras, fumos, névoas, gases, vapores (aerodispersoides), neblinas e substâncias químicas em geral. As       
substâncias químicas podem provocar vários tipos de danos à saúde, mas a primeira condição para que elas        
provoquem algum dano é que entrem em contato ou penetrem no corpo humano. Considerando essas informações, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 

 O contato da pele com o mercúrio, na quebra do termômetro, pode causar dano imediato ao pulmão do        A)
trabalhador. 

 O vazamento de gases anestésicos em sala cirúrgica pode ter ação depressiva sobre o sistema nervoso do B)
trabalhador. 

 Os agentes tóxicos introduzidos e absorvidos nos sistemas respiratório e cutâneo passam pelo sistema hepáti-C)
co e serão distribuídos pelo sangue. 

 A avaliação de saúde do trabalhador que tem exposição a agentes químicos perigosos deve ser realizada na D)
admissão e com periodicidade de 2 anos. 

 Cabe aos trabalhadores envolvidos em atividades de manipulação de produtos químicos buscar a capacitação E)
pessoal em cursos externos à instituição de trabalho. 

 
32. De acordo com o código de ética de enfermagem, é permitido ao enfermeiro 
 

 suspender sua atividade, individual ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe A)
não oferecer condições mínimas para o exercício profissional, ressalvadas as situações de urgência e emergência, 
devendo comunicar sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem. 
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 que seu nome conste no quadro de pessoal de hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, es-B)
cola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de Enfermagem pressupostas. 

 negar assistência de Enfermagem em caso de urgência ou emergência. C)
 abandonar o cliente em meio ao tratamento sem garantia da continuidade da assistência. D)
 participar de tratamento sem consentimento do cliente ou representante legal, exceto em iminente risco de vida. E)

 
33. A Norma Regulamentadora (NR) 32 aborda pontos básicos para implementação de medidas de proteção à segurança 

e à saúde de todos àqueles que trabalham nos serviços de saúde ou que exercem atividades de promoção e assistên-
cia à saúde. No que se refere a risco biológico e ao disposto na NR 32, marque a alternativa CORRETA. 

 

 O empregador deve autorizar a utilização de pias nos postos de trabalho para fins diversos, como: higiene das A)
mãos, lavagem dos instrumentais e utensílios de higiene utilizados no paciente. 

 O empregador deve autorizar a utilização de adornos na assistência a pacientes internados em unidades não B)
críticas. 

 O empregador deve autorizar a guarda e consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho, na ausência C)
de copa para uso dos trabalhadores. 

 O empregador deve autorizar o uso de calçados abertos em dias de muito calor, permitindo conforto ao traba-D)
lhador. 

 Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de    E)
trabalho adequada, fornecida sem ônus para o empregado.  

 
34. Para contato com pacientes com colonização ou infecção por: Acinetobacter baumannii resistente à carbapenens; Pseudo-

monas aeruginosa resistente à carbapenens; Enterobacter, Klebsiella e E. Coli resistentes a cefalosporinas carbapenens; 
Estafilococos e Enterococos resistentes à Vancomicina, o profissional de saúde deve realizar higiene das mãos 

 

 com sabonete neutro, antes e após o contato com o paciente, utilizar luvas estéreis e avental para realizar pro-A)
cedimentos que facilitem o contato com os líquidos corporais do paciente. 

 com álcool gel ou solução antisséptica degermante, antes e após o contato com o paciente, utilizar luvas não B)
estéreis e avental para realizar procedimentos que facilitem o contato com os líquidos corporais do paciente. 

 com sabonete neutro, antes do contato com o paciente, utilizar luvas não estéreis e avental para realizar pro-C)
cedimentos que facilitem o contato com os líquidos corporais do paciente. 

 com solução antisséptica degermante, após o contato com o paciente, utilizar luvas não estéreis para realizar D)
procedimentos que facilitem o contato com os líquidos corporais do paciente. 

 com sabonete neutro, após o contato com o paciente, utilizar luvas plásticas e   avental para realizar procedi-E)
mentos que facilitem o contato com os líquidos corporais do paciente. 

 
35. A Norma Regulamentadora (NR) 32 aborda pontos básicos para implementação de medidas de proteção à segurança 

e à saúde de todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde ou que exercem atividades de promoção e assistên-
cia à saúde. No que se refere a risco químico, pode-se afirmar que 

 

 o enfermeiro deve manipular ou fracionar produtos químicos perigosos na área de trabalho onde prepara os    A)
demais medicamentos. 

  a aquisição dos equipamentos de proteção individual, adequados ao riscos, é de responsabilidade do        B)
enfermeiro. 

 o empregador deve destinar local apropriado para a manipulação ou fracionamento de produtos químicos que C)
impliquem riscos a segurança e saúde do trabalhador. 

 o enfermeiro deve manipular os cilindros de gases medicinais com luvas de látex descartáveis. D)
 toda trabalhadora gestante, independentemente dos meses de gestação, pode trabalhar em áreas com possibi-E)

lidade de exposição a gases ou vapores anestésicos. 
 

36. O estresse tornou-se uma das principais preocupações dos gestores em decorrência das consequências organizacionais e 
pessoais, no nível intelectual, nas relações sociais e no respectivo comportamento organizacional, elevando os custos por 
absenteísmo ou presenteísmo. Em relação às estratégias de gestão do estresse, analise as assertivas a seguir. 

 

I. Os programas organizacionais se enquadram nas intervenções primárias. 
II. As intervenções primárias têm caráter organizacional e podem ser combatidas por meio da eliminação ou redução 

das fontes de estresse no ambiente de trabalho. 
III. As intervenções secundárias são dirigidas ao ambiente de trabalho. 
IV. Para assegurar a eficácia da implementação de intervenções na gestão do estresse no trabalho existem atividades 

de planejamento e sistematização. Para atingir esses objetivos há três etapas distintas: diagnóstico, intervenção e 
avaliação. 
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Marque a alternativa CORRETA. 
 

 Apenas I, II e IV estão corretas. A)
 Apenas II está correta. B)
 Todas estão corretas. C)
 Apenas III está correta. D)
 Apenas I, III e IV estão corretas. E)

 

37. A Resolução nº 358, de de 2009, do Conselho Federal de Enfermagem, dispõe sobre a Sistematização da Assistência 
de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem em ambientes em que ocorre o cuidado profissional 
de Enfermagem. O Processo de Enfermagem organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e     
recorrentes: Coleta de dados de Enfermagem; Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Implemen-
tação; e Avaliação de Enfermagem. 

 

Com relação às etapas do Processo de Enfermagem, analise as assertivas a seguir. 
 

I. Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) é o processo deliberado, sistemático e contínuo, rea-
lizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pes-
soa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

II. Diagnóstico de Enfermagem é o processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, 
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 doen-
ça e que constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os resulta-
dos esperados. 

III. Planejamento de Enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções 
de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado mo-
mento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

IV. Implementação é o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da   pes-
soa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença, para determinar se as ações 
ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou 
adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 

V. Avaliação de Enfermagem é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de En-
fermagem. 

 
Estão CORRETAS apenas 

 

 I, III e IV. A)
 III, IV e V. B)
 I e II. C)
 I, II e III. D)
 II, III, IV e V. E)

 
38. Por intermédio da Portaria nº 204/2016, o Ministério da Saúde definiu a Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados. Conforme essa Portaria,    
Notificação Compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais de 
saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita ou   
confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, podendo ser imediata ou semanal. E Notificação Compul-
sória Imediata (NCI) é aquela realizada em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência de doença, agravo ou 
evento de saúde pública, pelo meio de comunicação mais rápido disponível. 
Algumas doenças requerem Notificação Compulsória Imediata para as três esferas de gestão do Sistema Único de  
Saúde: Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde e Ministério da Saúde.  
 
Considerando os aspectos descritos no texto, analise as assertivas a seguir. 

 
I. Óbitos por dengue; óbitos com suspeita de doença pelo vírus Zika; febre amarela; óbitos pós-vacinação. 
II. Acidente por animal potencialmente transmissor da raiva; botulismo; casos de dengue; sífilis congênita. 
III. Cólera; óbitos por dengue; doença de Chagas aguda; óbitos com suspeita de doença pelo vírus Zika. 
IV. Óbitos pós-vacinação; casos de dengue; febre amarela; sífilis congênita. 
V. Hantavirose; raiva humana; síndrome da rubéola congênita. 
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São casos de doenças/agravos que demandam notificação compulsória imediata para as três esferas de gestão os 
previstos 

 

 apenas em I, II e IV. A)
 apenas em III, IV e V. B)
 apenas em I e V. C)
 apenas em II e V. D)
 apenas em V. E)

 
39. As mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos durante a assistência prestada aos pacientes, 

pois a pele é um possível reservatório de diversos microrganismos, que podem se transferir de uma superfície para   
outra, por meio de contato direto (pele com pele) ou indireto, através do contato com objetos e superfícies contamina-
dos. No que se refere à higienização das mãos, marque a alternativa CORRETA. 

 

I. Devem higienizar as mãos todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde, que mantêm contato direto 
ou indireto com os pacientes, que atuam na manipulação de medicamentos, alimentos e material estéril ou conta-
minado. 

II. Higienizar as mãos apenas com solução alcoólica, quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com 
sangue e outros fluidos corporais. 

III. Higienizar as mãos apenas com água e sabonete neutro, nos casos de precaução de contato recomendados para 
pacientes portadores de microrganismos multirresistentes. 

 
Está CORRETO o que se afirma apenas em: 
 

 I. A)
 I e II. B)
 I e III. C)
 II e III. D)
 I, II e III. E)

 
40. Para os resíduos do Grupo D destinados à reciclagem ou reutilização, a identificação deve ser feita nos recipientes e 

nos abrigos de guarda de recipientes usando código de cores e suas correspondentes nomeações, baseadas na     
Resolução CONAMA nº. 275/2001, e símbolos de tipo de material reciclável. Com base no enunciado, analise as      
assertivas a seguir e verifique se as correspondências estão CORRETAS. 

 

I. azul – PAPÉIS.  
II. amarelo – PLÁSTICOS.  
III. verde – METAIS.  
IV. vermelho – RESÍDUOS ORGÂNICOS. 
V. marrom – VIDROS. 
 
A correspondência (cor-resíduo) está CORRETA 

 

 apenas nas assertivas II e III. A)
 apenas na assertiva I. B)
 apenas nas assertivas II e IV.  C)
 apenas nas assertivas I e V.  D)
 apenas nas assertivas I e III. E)
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