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PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
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02 de junho de 2019

ENFERMEIRO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Considere as afirmações acerca do texto, julgando-as
como V (para verdadeiras) e F (para falsas):

SOLIDARIEDADE...
Lya Luft

( ) Segundo a autora, a solidariedade vai além de gestos
de doações e campanhas, é um aprendizado da
humanidade pessoal;
( ) Pelas características o texto é uma notícia, em razão
de seu caráter objetivo;
( ) Predomina a descrição, por ser um texto injuntivo;
( ) Predomina, como tipologia, a dissertação.

É muito mais do que doar agasalhos ou alimentos
para instituições. Mas... O que é ser solidário? Onde deve
começar este aprendizado? O texto a seguir aborda essas
questões, é um chamamento para a ação (que pode estar
bem ao seu alcance).
O gesto não precisa ser grandioso nem público, não
é necessário pertencer a uma ONG ou fazer uma
campanha. Sobretudo, convém não aparecer.
O gesto primeiro devia ser natural, e não decorrer
de nenhum lema ou imposição, nem convite nem sugestão
vinda de fora. Assim devíamos ser habitualmente, e não
somos, ou geralmente não somos: cuidar do que está do
nosso lado.
Cuidar não só na doença ou na pobreza mas no
cotidiano, em que tantas vezes falta a delicadeza, a
gentileza, a compreensão; esquecidos os pequenos rituais
de respeito, de preservação do mistério, e igualmente da
superação das barreiras estéreis entre pessoas da mesma
casa, da família, das amizades mais próximas. Dentro de
casa, onde tudo deveria começar, onde se deveria fazer
todo dia o aprendizado do belo, do generoso, do delicado,
do respeitoso, do agradável e do acolhedor, mal
passamos, correndo, tangidos pelas obrigações.
Tão fácil atualmente desculpar-se com a pressa: o
trânsito, o patrão, o banco, a conta, a hora extra... Tudo
isso é real, tudo isso acontece e nos enreda e nos paralisa.
Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar
pra pensar pode ser tão ameaçador...) e fizesse um
pequeno cálculo, talvez metade ou boa parte desses
deveres aparecesse como supérfluo, frívolo, dispensável.
Uma hora a mais em casa não para se trancar no
quarto, mas para conviver. Não com obrigação, sermos
felizes com hora marcada e prazo pra terminar, mas
promover desde sempre a casa como o lugar do encontro,
não da passagem; a mesa como lugar do diálogo, não do
engolir quieto e apressado; o quarto como o lugar do
afeto, não do cansaço.
Pois se ainda não começamos a ser solidários dentro
de nós mesmos e dentro de nossa casa ou do nosso círculo
de amigos, como querer fazer campanhas, como
pretender desfraldar bandeiras, como desejar salvar o
mundo - se estamos perdidos no nosso cotidiano? Como
dizer a palavra certa se estamos mudos, como escutar se
estamos surdos, como abraçar se estamos congelados?
Para mim, a solidariedade precisa ser antes de tudo
o aprendizado da humanidade pessoal. Depois de sermos
gente, podemos - e devemos - sair dos muros e tentar
melhorar o mundo. Que anda tão, tão precisado.

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, F;
C) V, F, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Sobre aspectos
informações:

linguísticos

do

texto,

analise

as

“Mas, por outro lado, se a gente parasse (mas parar,
pra pensar pode ser tão ameaçador...)” o elemento
coesivo destacado pode ser substituído por, “todavia”
sem alterar o sentido da frase;
II. “...em que tantas vezes falta a delicadeza, a gentileza,
a compreensão”, as vírgulas são usadas para separar
termos de mesmo valor sintático;
III. As palavras “fácil”, “solidário” e “frívolo” são
acentuadas pela mesma regra gramatical;
IV. “Sobretudo, convém não aparecer.” O elemento
coesivo destacado pode ser substituído por
“principalmente”, mantendo a coerência textual.
I.

Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, II e III;
C) II e III;
D) I, II e IV.
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Leia o poema de Cecília Meireles para responder às questões 03 e 04:
Motivo
Eu canto porque o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei. Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada."

MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001.

QUESTÃO 03
Assinale a opção correta em relação ao texto:
A) O poema mostra, de forma bem pessimista, as incertezas em relação à vida e como não podemos abandonar o passado;
B) Além da função poética, há o predomínio da função emotiva;
C) “Fugidias” pode ser interpretado como perenes;
D) Há no poema o predomínio da função metalinguística.
QUESTÃO 04
“E um dia sei que estarei mudo”. A palavra destacada pertence à classe gramatical dos:
A) Adjetivos;
B) Substantivos;
C) Verbos;
D) Advérbios.
QUESTÃO 05
Assinale a opção em que a frase está de acordo com as regras da Gramática Normativa quanto à regência verbal:
A) Esqueceu dos velhos amigos;
B) O povo chamava-o maluco;
C) Prefiro mais uma vida agitada na cidade do que uma vida tranquila no campo;
D) Cheguei cedo na prova.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
A Constituição vigente no Brasil foi promulgada em 1988 e garantiu uma série de direitos à população brasileira. No que
diz respeito à saúde analise as afirmativas e em seguida marque a opção correta:
I.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação;
II. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: centralização, com direção única; atendimento integral, com
prioridade para as atividades de recuperação; participação da comunidade;
III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada;
IV. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, ordenar a formação de recursos humanos na área de
saúde.
Estão corretas, apenas:
A) I e II;
B) I, III e IV;
C) I e III;
D) I e IV.
QUESTÃO 07
A respeito da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados a
cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão
rateados. Em relação ao rateio do FNS, marque a opção correta:
A) Pelo menos setenta e cinco por cento, aos Municípios, destinando-se o restante aos Estados;
B) Pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios;
C) Pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados;
D) Cinquenta por cento aos Municípios e cinquenta por cento aos Estados.
QUESTÃO 08
A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,
a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação às competências
previstas na referida Lei, assinale V para verdadeiro e F para falso:
( ) Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a administração dos recursos
orçamentários e financeiros destinados, em cada ano, à saúde;
( ) Compete à direção municipal do SUS formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição;
( ) Ao Distrito Federal compete, somente, exercer as atribuições reservadas aos estados;
( ) À direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) compete gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
A) V, F,
B) F, V,
C) V, F,
D) F, V,

F,
F,
F,
F,

V;
F;
F;
V.
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QUESTÃO 09
A Portaria Nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006, divulgou o Pacto pela Saúde indicando aspectos relevantes para a
consolidação do SUS e aprovando as diretrizes Operacionais do Referido Pacto. Nesse sentido, assinale a opção correta:
A) O Piso da Atenção Básica Variável passa a ser composto somente pelo financiamento da Estratégia de Saúde da Família
e Agentes Comunitários de Saúde;
B) O Limite Financeiro de Vigilância em Saúde será transferido em parcelas semestrais para cada um dos Estados, Municípios
e Distrito Federal;
C) O Ministério da Saúde repassará aos Estados, mensalmente, valores financeiros apurados em encontro de contas
trimestrais, de acordo com as informações encaminhadas pelos Estados, com base nas emissões das Autorizações para
Pagamento de Alto Custo (APAC);
D) As prioridades do pacto em defesa do SUS são: saúde do idoso, câncer de colo de útero e de mama, mortalidade infantil
e materna, doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária e influenza;
promoção da saúde e atenção básica à saúde.
QUESTÃO 10
Sobre o financiamento do SUS, assinale a opção correta:
A) O repasse direto e automático de recursos para a cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos
Estados, está condicionado à existência de Fundo de Saúde e à apresentação de Plano de Saúde;
B) O Sistema Único de Saúde é financiado com recursos provenientes da União e Estado;
C) Gastos com saneamento básico e aposentadoria de servidores da saúde podem ser incluídos pelos Municípios como
despesas em saúde;
D) Na esfera federal, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União,
além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através da Secretaria de Finanças Estratégicas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
O Programa Nacional de Segurança do Paciente adota
como escopo de atuação para os eventos associados à
assistência à saúde, as Seis Metas da Organização Mundial
da Saúde. Estas metas estão traduzidas nos seis
Protocolos de Segurança do Paciente publicados nas
Portarias nº 1.377/2013 e nº 2.095/2013. Assinale a opção
abaixo que abrange os seis Protocolos corretos:

QUESTÃO 13
A Hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica
multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos
níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Frequentemente
se associa a distúrbios metabólicos, alterações funcionais
e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo agravada pela
presença de outros fatores de risco (FR), como
dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e
diabetes melito (DM). De acordo com última diretriz
brasileira de hipertensão arterial marque a opção correta:

A) Identificação do Paciente, Prevenção de úlcera por
pressão, Segurança na prescrição, uso e administração
de medicamentos, Cirurgia segura, Prática de higiene
das mãos em serviços de saúde, Prevenção de quedas;
B) Identificação do Paciente, Prevenção de úlcera por
pressão, Prevenção das complicações do infarto agudo
do miocárdio (IAM), Cirurgia segura, Prática de higiene
das mãos em serviços de saúde, Prevenção de quedas;
C) Identificação do Paciente, Prevenção de úlcera por
pressão, Prevenção das sequelas de acidente vascular
cerebral (AVC), Cirurgia segura, Prática de higiene das
mãos em serviços de saúde, Prevenção de quedas;
D) Identificação do Paciente, Prevenção das complicações
do infarto agudo do miocárdio (IAM), Segurança na
prescrição, uso e administração de medicamentos,
Cirurgia segura, Prática de higiene das mãos em
serviços de saúde, Prevenção das sequelas de acidente
vascular cerebral (AVC).

A) A Pré-hipertensão (PH) é uma condição caracterizada
por PA sistólica (PAS) entre 131 e 149 e/ou PA diastólica
(PAD) entre 91 e 99 mmHg;
B) Os Adultos com maior nível de escolaridade
apresentaram a maior prevalência de HA autorreferida
(31,1%);
C) A prevalência de HA autorreferida foi estatisticamente
diferente entre os sexos, sendo maior entre homens
(24,2%) e pessoas de raça branca (24,2%);
D) Mantém associação independente com eventos como
morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), infarto
agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca (IC),
doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica
(DRC), fatal e não fatal.
QUESTÃO 14
O Diabetes Mellitus (DM) é um importante e crescente
problema de saúde para todos os países. A Organização
Mundial da Saúde (OMS) estima que glicemia elevada é o
terceiro fator, em importância, da causa de mortalidade
prematura, superada apenas por pressão arterial
aumentada e uso de tabaco. De acordo com as diretrizes
da Sociedade Brasileira de Diabetes, assinale a alternativa
correta:

QUESTÃO 12
A Enfermagem é comprometida com a produção e gestão
do cuidado prestado nos diferentes contextos
socioambientais e culturais em respostas às necessidades
das pessoas, família e coletividade. Sobre o Código de
Ética em Enfermagem marque a afirmativa correta:
A) É um dever da Enfermagem exercer suas atividades em
locais de trabalho livre de riscos, danos e violência física
e psicológica à saúde do trabalhador, em respeito à
dignidade humana e à proteção dos direitos dos
profissionais de Enfermagem;
B) É um direito da Enfermagem conhecer, cumprir e fazer
cumprir o Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem e demais normativos do sistema
COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem;
C) É um dever da Enfermagem prestar assistência de
Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia,
negligência ou imprudência;
D) É um direito da Enfermagem prestar assistência de
Enfermagem promovendo a qualidade de vida à pessoa
e família no processo do nascer, viver, morrer e luto.

A) Doença pulmonar obstrutiva crônica é a principal causa
de óbito entre as pessoas com diabetes, sendo
responsável por aproximadamente metade dos óbitos
por diabetes na maioria dos países;
B) O DM tipo 1A é a forma mais frequente de DM1,
caracterizado pela deficiência de insulina por destruição
autoimune das células β comprovada por exames
laboratoriais;
C) A denominação 1B, ou idiopático, é atribuída pela perda
progressiva de secreção insulínica combinada com
resistência à insulina.
D) O DM tipo 2 é caracterizado pelos casos de DM nos
quais os auto-anticorpos não são detectáveis na
circulação.
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QUESTÃO 15
O termo pneumoconiose é largamente utilizado quando se
designa o grupo genérico de pneumopatias relacionadas
etiologicamente à inalação de poeiras em ambientes de
trabalho. Sobre as pneumoconioses marque a opção
verdadeira:

QUESTÃO 17
Existem diferentes tipos de exposições com risco de
infecção e envolvidos na transmissão do HIV. Assim,
dependendo do tipo de exposição à Profilaxia pósExposição - PEP pode ou não estar recomendada. Sobre
esse assunto assinale a opção correta:

A) A siderose representa a pneumoconiose simples
macular mais importante. A exposição ocupacional ao
ferro talvez seja a mais comum no meio industrial;
B) A inalação de rocha fosfática dá-se na forma de poeira
bastante fina produzida no processo de extração,
moagem, estocagem e transporte dessa matéria prima
da indústria de fertilizantes. A rocha fosfática é um
mineral composto basicamente de alumínio;
C) A silicose é uma das formas mais comuns de
pneumoconioses, é causada pela exposição ao amianto;
D) A bisinose ocorre nos trabalhadores expostos à poeira
de cana.

A) O primeiro atendimento após a exposição ao HIV é uma
urgência. A PEP deve ser iniciada o mais precocemente
possível, tendo como limite as 72 horas subsequentes à
exposição;
B) A exposição sexual desprotegida; respingos em olhos,
nariz e boca não oferecem risco de transmissão do HIV;
C) Mordeduras, mesmo sem a presença de sangue,
oferecem risco de transmissão do HIV;
D) Lesões cutâneas envolvendo pele não íntegra, com
presença de dermatites ou feridas abertas, não
oferecem risco de transmissão do HIV.
QUESTÃO 18
O Sarampo é Doença viral, infecciosa aguda,
potencialmente grave, transmissível, extremamente
contagiosa e bastante comum na infância. A viremia
provoca uma vasculite generalizada, responsável pelo
aparecimento das diversas manifestações clínicas. Acerca
deste assunto, assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 16
A Norma Regulamentadora – NR 32 tem por finalidade
estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de
medidas de proteção à segurança e à saúde dos
trabalhadores dos serviços de saúde bem como daqueles
que exercem atividades de promoção e assistência à saúde
em geral. Sobre a NR 32 assinale verdadeiro (V) ou falso
(F) nas afirmativas abaixo:

A) O período de maior transmissibilidade ocorre desde 24
horas antes até 24 horas depois do início do exantema;
B) São consideradas vacinadas pessoas de 12 meses a 29
anos que comprovem duas doses de vacina com
componente sarampo/ caxumba/ rubéola (Vacina
Tríplice Viral) e pessoas de 30 a 49 anos que
comprovem uma dose de Tríplice Viral;
C) A forma de transmissão é por contato direto de pessoas
doentes, através de utensílios como roupas e lençóis
sujos;
D) O período de transmissibilidade inicia-se de 8 a 10 dias
antes do exantema e dura até 8 dias após seu
aparecimento. O período de maior transmissibilidade
ocorre entre os 5 dias antes e os 5 dias após o início do
exantema.

( ) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos
biológicos, com ou sem afastamento do trabalhador,
deve ser emitida a Comunicação de Acidente de
Trabalho – CAT;
( ) Os acidentes com material biológico devem ser
considerados emergências;
( ) Caso haja mais de um trabalhador acidentado em um
mesmo acidente, deverá ser emitida uma única CAT
para todos os acidentados;
( ) Segundo a NR 32 é permitido deixar o local de
trabalho com os equipamentos de proteção individual
e as vestimentas utilizadas em suas atividades
laborais;
( ) É permitido utilizar pias de trabalho para fins diversos
dos previstos.
A sequência correta de cima para baixo, é:
A) F, F, V, F, F;
B) V, V, F, F, V;
C) V, V, F, F, F;
D) F, F, V, V, F.
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QUESTÃO 19
O descarte inadequado de resíduos tem produzido
passivos ambientais capazes de colocar em risco e
comprometer os recursos naturais e a qualidade de vida
das atuais e futuras gerações. Os resíduos dos serviços de
saúde - RSS se inserem dentro desta problemática e vêm
assumindo grande importância nos últimos anos. O
gerenciamento deve abranger todas as etapas de
planejamento dos recursos físicos, dos recursos materiais
e da capacitação dos recursos humanos envolvidos no
manejo dos RSS. Sobre Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS assinale a opção
correta:

QUESTÃO 21
Para um paciente internado em uma Unidade Hospitalar
foi prescrito pelo médico 5.000 unidades de heparina. Na
Unidade de Internação foi disponibilizado frascos de 5 ml
de heparina que contém 25.000 unidades. Qual a
quantidade, em ml, de heparina deve ser aspirada do
frasco pelo profissional de Enfermagem?
A) 0,5
B) 1,0
C) 1,5
D) 2,0

ml;
ml;
ml;
ml.

QUESTÃO 22
As feridas tumorais são formadas pela infiltração das
células malignas do tumor nas estruturas da pele. Ocorre
quebra da integridade do tegumento, levando à formação
de uma ferida evolutivamente exofítica. Isso se dá em
decorrência da proliferação celular descontrolada, que é
provocada pelo processo de oncogênese. Sobre o
tratamento de feridas tumorais assinale a opção correta:

A) A SEGREGAÇÃO - Consiste no ato de embalar os
resíduos segregados, em sacos ou recipientes que
evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e
ruptura.
A
capacidade
dos
recipientes
de
acondicionamento deve ser compatível com a geração
diária de cada tipo de resíduo;
B) O ACONDICIONAMENTO - Consiste na separação dos
resíduos no momento e local de sua geração, de acordo
com as características físicas, químicas, biológicas, o
seu estado físico e os riscos envolvidos;
C) Os recipientes de acondicionamento existentes nas
salas de cirurgia e nas salas de parto não necessitam de
tampa para vedação;
D) Os sacos devem estar contidos em recipientes de
material lavável, resistente à punctura, ruptura e
vazamento, não necessitam de tampa e nem com
cantos arredondados, porém precisam ser resistentes
ao tombamento.

A) O metronidazol possui grande ação sobre bactérias
anaeróbias. Por essa razão, é uma droga extremamente
útil no controle do odor de feridas tumorais;
B) Curativos absortivos como carvão ativado/alginato de
cálcio e compressa/gaze não estão indicados;
C) O uso de analgesia por via endovenosa e via tópica
antes da realização do curativo não estão indicadas;
D) O desbridamento (mecânico/químico e autolítico)
sempre faz parte do tratamento de primeira escolha
para esse tipo de ferida.

QUESTÃO 20
As vacinas ofertadas na rotina dos serviços de saúde são
definidas nos calendários de vacinação. Considerando o
risco, a vulnerabilidade e as especificidades sociais, o
Programa Nacional de Imunização define calendários de
vacinação com orientações específicas para crianças,
adolescentes, adultos, gestantes, idosos e indígenas.
Sobre o calendário de vacinação infantil, marque a opção
correta:

QUESTÃO 23
Na Central de Material Esterilizado (CME) é realizado o
preparo de todo o material estéril a ser utilizado no
hospital. Para tanto, é composta pelas áreas de recepção,
limpeza, preparo, esterilização, guarda e distribuição dos
materiais esterilizados utilizados pela equipe de saúde no
atendimento ao cliente. Sobre o funcionamento CME
marque a opção correta:
A) É importante que as paredes e o piso sejam de cor
escura, pois favorece a limpeza e iluminação;
B) No expurgo ocorre o processo de lavagem do material
sujo encaminhado à CME, como o material ainda está
sujo não há necessidade do uso de Equipamentos de
Proteção Individual – EPI;
C) No esterilizador de óxido de etileno são utilizadas
lâminas de alumínio, recipiente de vidro refratário e
caixa metálica fechada;
D) Na autoclave são utilizados campos de tecido de
algodão, papéis (grau cirúrgico e kraft), filme poliamida
transparente e caixa metálica perfurada embalada em
campo, para permitir a livre circulação do vapor.

A) A vacina contra Hepatite B deve ser dada com 0, 1 e 6
meses de vida;
B) A vacina contra Hepatite B é dada com 0, 2 e 6 meses
de idade;
C) O primeiro reforço da Pneumocócica é dado aos 15
meses de vida;
D) A vacina meningocócica C é dada com 3 e 5 meses de
idade.
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QUESTÃO 24
De acordo com os riscos de contaminação, as cirurgias são
classificadas em: limpas, potencialmente contaminadas,
contaminadas e infectadas. A classificação das cirurgias
deverá ser feita no final do ato cirúrgico. De acordo com a
classificação das cirurgias por potencial de contaminação
assinale a opção correta:

QUESTÃO 27
O Edema Agudo de Pulmão (EAP) é uma síndrome clínica
de insuficiência respiratória aguda hipoxêmica decorrente
de etiologias variadas1. Neste cenário, decisões
terapêuticas rápidas são essenciais. Sobre o Edema Agudo
de Pulmão identifique quais os itens abaixo estão corretos:
I.

No EAP cardiogênico, o desacoplamento entre o
volume sistólico do ventrículo direito e esquerdo e a
vasoconstrição hipóxica contribuem para um aumento
da pressão hidrostática nos capilares pulmonares;
II. No EAP cardiogênico a pressão arterial nunca está
normal;
III. Quando a pressão arterial está elevada, sugere o EAP
secundário a choque cardiogênico;
IV. Quando a pressão arterial está baixa, sugere o EAP
hipertensivo;
V. No EAP não-cardiogênico, ocorre inflamação e
aumento da permeabilidade capilar com exsudação de
líquido para interstício pulmonar.

A) Cirurgia do megaesôfago avançado é uma cirurgia
infectada;
B) Nefrectomia com infecção é uma cirurgia contaminada;
C) Colecistectomia + colangiografia é uma cirurgia
potencialmente contaminada;
D) Histerectomia abdominal é uma cirurgia limpa.
QUESTÃO 25
O sistema cardiovascular tem um papel importante na
manutenção do organismo humano. A avaliação do
sistema cardiovascular deve ser realizada a partir de dados
obtidos, também, na anamnese e no exame físico do
paciente. Sobre a avaliação do sistema cardiovascular,
assinale a opção correta:

Estão corretos, apenas:
A) I, III e IV;
B) II, III e IV;
C) III e V;
D) I e V.

A) A diurese não interfere na avaliação do funcionamento
do sistema cardiovascular;
B) Nas mulheres o risco cardiovascular aumenta quando
apresentam circunferência abdominal superior a 88 cm;
C) Portadores de síndrome de Marfan e Turner não
apresentam problemas cardíacos;
D) Em homens o risco cardiovascular aumenta quando
apresentam circunferência abdominal superior a 92 cm.

QUESTÃO 28
A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica
complexa, na qual o coração é incapaz de bombear sangue
de forma a atender às necessidades metabólicas
tissulares, ou pode fazê-lo somente com elevadas
pressões de enchimento. Sobre a Insuficiência Cardíaca
marque a alternativa correta:

QUESTÃO 26
“A Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) ou Doença
de Membrana Hialina (DMH) é a doença respiratória mais
frequente no período neonatal, além de ser uma das
principais causas de morbidade e mortalidade em recémnascidos prematuros. A Doença da Membrana Hialina
surge em recém-nascido que possuem deficiência de
_______.”

A) A IC pode ser causada por alterações estruturais ou
funcionais cardíacas e caracteriza-se por sinais e
sintomas típicos, que resultam do aumento no débito
cardíaco e/ou das baixas pressões de enchimento no
repouso ou no esforço;
B) É causada por anormalidade na função diastólica,
produzindo redução do volume diastólico (IC sistólica)
ou anormalidade na função sistólica, levando a defeito
no enchimento atrial (IC diastólica), que também
determina sintomas típicos de IC;
C) De acordo com a diretriz brasileira de IC, ortopneia,
dispneia
paroxística
noturna,
fadiga/cansaço,
intolerância ao exercício são sintomas típicos de IC;
D) De acordo com a diretriz brasileira de IC, crepitações
pulmonares, taquicardia, extremidades frias, edema
periférico são sinais mais específicos de IC.

Marque a opção que completa corretamente a afirmativa
acima:
A) Surfactante alveolar;
B) Oxigênio;
C) Leucócitos;
D) Hemácias.
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QUESTÃO 29
A Incontinência Urinária (IU) é definida como eliminação
involuntária de urina em qualquer quantidade e frequência
suficientes para provocar prejuízos sociais ou à saúde.
Sobre a incontinência urinária no idoso assinale a
afirmativa correta:
A) Sua prevalência aumenta com o envelhecimento e é
maior em homens;
B) A IU de transbordamento é a causa mais comum de IU
estabelecida em idosos com 75 anos ou mais;
C) A causa mais comum de IU estabelecida em idosos com
menos de 75 anos é a IU de urgência;
D) Em homens a IU de esforço é menos comum e
praticamente se restringe àqueles submetidos à
prostatectomia e à radioterapia.
QUESTÃO 30
Com relação à reanimação cardiopulmonar, segundo o
Suporte Avançado de Vida em Cardiologia - ACLS 2015,
assinale a opção correta:
A) Compressões efetivas devem ter profundidade superior
a 10 cm;
B) A frequência das compressões deve ser de 100 a 120/
min;
C) A amiodarona não deve ser utilizada durante uma
parada cardiorrespiratória de ritmo chocável;
D) A atropina deve ser usada durante uma parada
cardiorrespiratória de ritmo chocável.
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