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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova).
 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões
completo ao fiscal.
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indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta,
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras
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concluído.
 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE
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NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS.
 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som.
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2) Segundo o texto, é CORRETO afirmar que:
a) É dever de cada um, pais e alunos, se cobrar perante
às obrigações diárias, nas escolas, em casa ou na
sociedade, para que a educação seja levada a sério em
nosso país.
b) A escola é um dever e um direito da população. Sendo
assim o governo tem o papel de grande investidor na
educação de nossa sociedade.
c) O Brasil perde no nível de educação se comparado a
outros países. Uma possível solução seria o Conselho
Escolar incluir multas para os alunos faltosos.
d) Pelo fato de o Brasil possuir uma cultura patrimonialista,
a população é penalizada e por isso a educação nunca
evoluirá como ocorre em outros países.

LÍNGUA PORTUGUESA
Observe a charge abaixo e responda a questão de
número 1:

Leia o trecho abaixo para responder à questão de
número 3:

(Disponível em: https://essaseoutras.com.br/melhores-chargesengracadas-de-2011-criticas-a-politica-violencia/)

“Não obstante, explicar o ato sexual, para crianças e
adolescentes ainda é uma tarefa complicada e difícil para
muita gente”.

1) Com base na charge acima assinale a alternativa
CORRETA.
a) A crítica ao excesso de velocidade.
b) A evolução dos motores dos automóveis.
c) Crítica à alienação da população.
d) Pela morte se interessar pelo motor do carro.

3) O termo em destaque na oração acima é
uma locução conjuntiva, cujo significado se refere a
uma situação de oposição, e pode ser perfeitamente
substituída por:
a) Porquanto
b) Portanto
c) Conquanto
d) Visto que

Leia o texto abaixo para responder à questão de
número 2:
Levando a educação a sério
O fato é real: uma família brasileira, com filhos
numa escola primária da Inglaterra, decidiu passar o Natal
no Brasil. Só que lá agora não é período de férias. E
frequentar escola é assunto sério. Se for faltar tem que
avisar. Resultado: os alunos foram autorizados a faltar,
mas a família pagou uma multa – cara para qualquer
bolso. A multa é estabelecida pelo Conselho Escolar, com
base na gravidade da falta. Poucas são as faltas
justificáveis sem multa – esticar feriados ou visitar o país
natal não é uma dessas. E tem mais: há incentivo para
quem é pontual e penalidades para a família do aluno que
chega atrasado. “God save the Queen!”.
Mas não é só a rainha. Esta é uma tendência em
outros países, e em grande parte é uma resposta à
imigração: se é para integrar os imigrantes à cultura, é
importante que eles aprendam a obedecer e seguir os
padrões locais.
A mensagem para a sociedade é
clara: a escola é um direito, mas também é um dever e
tem uma finalidade própria. E, sendo um dever, é devido:
precisa ser levada a sério. O governo valoriza o seu
investimento ao cobrar do usuário pelo serviço que foi
oferecido e não foi usado. Ao faltar à escola, a família está
desperdiçando recursos públicos. Se usar, é de graça. Se
não usar, paga.
Estamos longe de instituir um
sistema como esse no Brasil: a cultura patrimonialista e a
Constituição dos direitos não ajudam. Mas já será um
avanço se, em vez de insistirmos apenas na tecla da
educação como direito, começarmos, em casa, na escola
e na sociedade, a lembrar e a cobrar de todos que
educação é também um dever. Isso vale da pré-escola à
pós-graduação. Vale para a frequência diária. Vale para a
pontualidade. Vale para o dever de casa. Vale para o uso
do uniforme. Vale para os materiais levados e usados no
dia-a-dia. Vale para a disciplina e para o respeito dentro
da escola.

4) Assinale a alternativa em que o acento indicativo de
crase foi empregado corretamente.
a) Vou à Roma nas férias de julho.
b) Queremos ter acesso à relatórios vigentes.
c) Suas atitudes são idênticas às de sua irmã.
d) Este trabalho se refere à pessoas que estão
desempregadas.
5) No excerto: “João disse tudo quanto podia”.
As palavras em destaque “tudo” e “quanto”, no
contexto
em
que
foram
empregadas,
são
respectivamente pertencentes as classes gramaticais:
a) pronome indefinido e pronome relativo.
b) pronome indefinido e advérbio.
c) pronome relativo e advérbio.
d) pronome demonstrativo e pronome indefinido.
6) Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com
as regras de colocação pronominal, conforme a
norma-padrão da língua.
a) Qui-lo porque precisava dele.
b) Fi-lo porque você pediu.
c) Tenha-me respeito, por favor.
d) Me lembro dessa história que você contou.
7) De acordo com a linguagem culta, há erro na
regência em:
a) Tudo isto eram sintomas graves daquela doença.
b) Estacionar em local proibido implica em multa.
c) O amor e a admiração nas crianças brilha ao extremo.
d) João prefere Maria a Teresa.
8) Observe a sentença: “E, durante a noite, surgira
luzes suspeitas pelo céu.” A forma verbal em
destaque, pode ser substituída, sem prejuízo no seu
significado, por:

(Disponível
em
(
https://veja.abril.com.br/blog/educacao-emevidencia/levando-a-educacao-a-serio/ Adaptado)
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a) vinham surgindo
b) surgiu
c) havia surgido
d) surgia

secreção ou edema da laringe podem ocasionar uma
parada cardíaca.
b) A humanização das unidades cirúrgicas pode estar
ligada a atuação dos profissionais de saúde frente aos
fatores estressantes, o cuidado de enfermagem é o ponto
primordial que permite estabelecer relações que contribui
para aliviar as fontes geradoras de stress.
c) Os pacientes com um escore menor que cinco devem
permanecer na RPA até que sua condição melhore ou
que eles sejam transferidos para uma área de cuidados
intensivos, dependendo de seus escores basais préoperatórios.
d) A hipotensão é provavelmente a complicação
respiratória mais comum observada no período pósoperatório, sendo causada na maioria das vezes por uma
diminuição do volume de oxigênio circulante.

9)
Assinale
a
alternativa
que
completa
respectivamente as lacunas abaixo, conforme as
regras de colocação pronominal vigente.
I- “Deixei ________ esperar na sala.”
II- “Coloquem _________ ali.”
III- “Sei que não ________ agrada esse assunto.”
IV- “Ajudei ________ na escrita da redação.”
V- “Não é preocupação para ________ chegar tarde.”
a) a, no, lhe, o, mim,
b) na, o, lhe, lhe, eu,
c) na, no, o, o, eu,
d) a, o, o, lhe, mim,

13) Durante a fase operatória, o paciente necessita de
uma assistência de enfermagem individualizada e
sistematizada; considerando ser uma fase bastante
crítica. A assistência de enfermagem no período
operatório pode ser dividida em três fases: pré, trans
e pós-operatórias. Assinale a alternativa CORRETA
referente ás fases no período operatório.
a) No pré-operatório imediato o cliente é submetido a
exames que auxiliam na confirmação do diagnóstico e
que auxiliarão o planejamento cirúrgico, o tratamento
clínico para diminuir os sintomas e as precauções
necessárias para evitar complicações pós-operatórias.
b) A fase Trans-operatória inicia-se no momento da
entrada do paciente no centro cirúrgico até a sua saída na
Sala de Operações. Nessa fase o paciente necessita de
uma assistência de enfermagem individualizada e
sistematizada, planejada de acordo com as necessidades
identificadas na mesma fase.
c) A monitorização no período Pós-Operatório das
variáveis gerais são estado geral, vivacidade, tono
muscular, postura, apetite e temperatura corporal.
d) Nenhuma das alternativas.

10) Observe a sentença:
“Fez o exercício, como a professora ensinou.” A
oração em destaque classifica-se como subordinada
adverbial:
a) Conformativa.
b) Final.
c) Comparativa.
d) Condicional.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) O novo Código de Ética da Enfermagem brasileira
foi aprovado na 494° Reunião Ordinária de Plenário do
Conselho Federal de Enfermagem. Fruto de amplo e
democrático debate, o código concilia a defesa da
sociedade com a proteção ao bom profissional.
Assinale a alternativa CORRETA correspondente ao
novo Código de Ética da Enfermagem.
a) A Lei 5906/74 estabelece que compete ao Cofen
elaborar o Código de Deontologia de Enfermagem e
alterá-lo quando necessário, ouvidos Conselhos
Regionais.
b) O processo de reformulação do Código de Ética foi
iniciado por grupo de trabalho estabelecido pelo Cofen.
Os Conselhos Regionais enviaram suas atribuições após
a realização de diversos encontros e conferências junto
aos profissionais de Enfermagem, ouvidos também em
consulta pública realizada no Portal Cofen.
c) O Código de Ética da Enfermagem não deve ser
utilizado em combinação com as normas existentes,
regulamentos e leis.
d) O Art 2° dos Direitos da Enfermagem diz que o
profissional deve Comunicar ao COREN e aos órgãos
competentes, fatos que infrinjam dispositivos legais e que
possam prejudicar o exercício profissional.

14) A limpeza as sala de cirurgia é o procedimento de
remoção de sujeira, detritos indesejáveis e
microorganismos presentes nas superfícies dos
equipamentos e acessórios, mobiliários, pisos,
paredes mediante a aplicação de energia química,
mecânica e térmica. Assinale a alternativa CORRETA
correspondente à limpeza da sala cirúrgica.
a) A limpeza operatória é executada no término de cada
cirurgia. Envolve procedimentos de retirada dos artigos
sujos da sala, limpeza das superfícies horizontais dos
móveis e equipamentos.
b) Usar hipoclorito de sódio em superfícies metálicas,
pois outros agentes químicos causam corrosão nos
metais.
c) A limpeza preparatória é realizada antes do início das
cirurgias programadas do dia. Remove-se as partículas
de poeira nas superfícies dos mobiliários, focos cirúrgicos
e equipamentos com solução detergente ou hipoclorito
com um pano seco e branco são seus objetivos.
d) Nenhuma das alternativas.

12) O período de recuperação pós-anestésica é
considerado crítico, uma vez que a maior incidência
de complicações anestésicas ou pós-operatórias
imediata acontecem neste período, exigindo vigilância
constante da equipe de enfermagem. O paciente fica
sujeito a diversas complicações e eventos adversos
devido à anestesia. Assinale a alternativa CORRETA
sobre os cuidados de enfermagem pós-anestesia.
a) A observação da respiração é muito importante, pois a
depressão do centro respiratório (bulbo), consequente da
administração anestésica, a obstrução das vias aéreas
superiores pela queda da língua e a presença de

15) A unidade de Pronto-socorro é o local destinado
ao atendimento de pacientes em situações de
urgência e emergência. Algumas situações o
profissional da enfermagem deve estar devidamente
qualificado para executa-las com êxito. Assinale a
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alternativa CORRETA da atuação do Técnico em
Enfermagem em situações de urgência e emergência.
a) Na parada cardiorrespiratória (PCR), o profissional de
enfermagem deve ter conhecimento técnico-científico
para manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP),
ambú e compressões cardíacas (02 ventilações para 15
compressões torácicas).
b) Manobras de reanimação (RCR) imediatas e de alta
qualidade são fatores críticos no resultado final da
reanimação cardiorrespiratória. A profundidade das
compressões deve ser de 5 cm em adultos e crianças (de
um ano até 12 a 14 anos de idade) e de 3 cm nos
lactentes (um mês a um ano de idade).
c) A utilização do DAE (Desfibrilador Automático Externo)
pode-se utilizar pás de adultos e carga de adultos em
crianças.
d) A via intraóssea está indicada apenas para pacientes
adultos na reanimação cardiorrespiratória (RCR) ou no
tratamento do choque grave e sempre que a obtenção de
um acesso periférico não tenha sido possível.

a) A unidade de Saúde da Família caracteriza-se como
porta de entrada do sistema local de saúde. Significa a
criação de novas estruturas assistenciais, exceto em
áreas
desprovidas,
mas
substitui
as
práticas
convencionais pela oferta de uma atuação centrada nos
princípios da vigilância à saúde.
b) As equipes de saúde deverão realizar o cadastramento
das famílias através do comparecimento dos moradores
na sua Unidade Básica de Saúde, segundo a definição da
área territorial pré-estabelecida para a adscrição.
c) A internação domiciliar substitui a internação hospitalar
tradicional. Deve ser sempre utilizada no intuito de
humanizar e garantir maior qualidade e conforto ao
paciente.
d) O pressuposto básico do PSF é o de que quem planeja
deve estar imerso na realidade sobre a qual se planeja.
18)
O PNI (Programa Nacional de Imunizações)
organiza toda a política nacional de vacinação da
população brasileira e tem como missão o controle, a
erradicação
e
a
eliminação
de
doenças
imunopreveníveis. É considerado uma das principais
e mais relevantes intervenções em saúde pública no
Brasil, em especial pelo importante impacto obtido na
redução de doenças nas últimas décadas. Os
principais aliados no âmbito do SUS são as
secretarias estaduais e municipais de saúde. Assinale
a alternativa CORRETA sobre o PNI.
a) A coordenação e a execução das ações de vacinação
integrantes do PNI, incluindo a vacinação de rotina, as
estratégias especiais (como campanhas e vacinações de
bloqueio) e a notificação e investigação de eventos
adversos e óbitos temporalmente associados à vacinação
são de competências municipais.
b) A Política Nacional de Atenção Básica, estabelecida
em 2002, caracteriza a atenção básica como “um
conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e
coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde,
a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a
reabilitação e a manutenção da saúde”.
c) Os calendários de vacinação estão regulamentados
pela Portaria ministerial nº 1.498, de 19 de julho de 2010,
no âmbito do Programa Nacional de Imunizações (PNI),
em todo o território nacional, sendo atualizados
sistematicamente por meio de informes e notas técnicas
pela CGPNI.
d) Em 1990, foi iniciado o Plano de Controle e Eliminação
do Sarampo. Foi implementada também a vigilância
epidemiológica da doença em todo o País. A Campanha
Nacional de Vacinação contra o Sarampo foi realizada
entre 25 de abril e 22 de maio, com a vacinação de mais
de 48 milhões de crianças entre 9 meses e 14 anos de
idade.

16) Animais peçonhentos é um problema de saúde
significativo para populações rurais e urbanas. O
manejo clínico e um bom conhecimento do
profissional da enfermagem ao atendimento em
pacientes envenenados são fundamentais para salvar
a vida do paciente. Assinale a alternativa CORRETA
relacionada aos cuidados em pacientes com picadas
de animais peçonhentos.
a) O membro picado por uma cobra venenosa deve ser
imobilizado, sem ser apertado demasiadamente, e
mantido abaixo do nível do coração. Anéis, relógios e
roupas apertadas devem ser removidos e nenhum
estimulante deve ser administrado.
b) Uma abelha, um marimbondo, um vespão ou uma
formiga-de-fogo pode deixar o seu ferrão na pele após
picar a pessoa. O ferrão deve ser removido raspando-se
suavemente a superfície cutânea até fazê-lo sair, nunca
devendo ser puxado ou arrancado com uma pinça, o que
pode acarretar a introdução de mais veneno no corpo.
Aplicação de compressas quentes no local e aplicação de
um creme contendo uma combinação de anti-histamínico,
analgésico e corticosteroide é útil.
c) Nas picadas de lacraias não existe antídoto, deve-se
aplicar compressas de gelo no local. Pode-se fazer uso
de analgésicos e anestésicos.
d) A única medida de primeiros socorros eficaz para uma
picada de viúva-negra é a aplicação de compressas
quentes sobre o local para diminuir a dor. As pessoas
com menos de 16 e com mais de 60 anos de idade e as
hipertensas e cardiopatas geralmente são internadas para
tratamento.
17) No Brasil, o Ministério da Saúde implantou a
Saúde da Família como estratégia de estruturação da
AB. Inicialmente, em relação à composição da equipe,
propunha médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem
ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de
saúde; em seguida, ampliou seu escopo integrando a
Saúde Bucal com o cirurgião dentista, auxiliar de
consultório dentário ou técnico em higiene dental. Na
sequência, implantou os Núcleos de Apoio à Saúde
da Família (NASF), integrando outras categorias
profissionais de acordo com as necessidades de
saúde locais. Assinale a alternativa CORRETA sobre
Enfermagem na Saúde Pública.

19) Por recomendação da 5ª Conferência Nacional de
Saúde, realizada em 1975, o Ministério da Saúde
instituiu
o
Sistema
Nacional
de
Vigilância
Epidemiológica (SNVE), por meio de legislação
específica (Lei n° 6.259/75 e Decreto n° 78.231/76).
Esses
instrumentos
tornaram
obrigatória
a
notificação de doenças transmissíveis selecionadas,
constantes de relação estabelecida por Portaria.
Assinale a alternativa CORRETA relacionada ao
controle de doenças transmissíveis.
a) Os dados demográficos permitem qualificar grupos
populacionais, com vistas à definição de denominadores
para o cálculo de taxas. O número de habitantes, de
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nascimentos e de óbitos deve ser discriminado segundo
características de sua distribuição por sexo, idade,
situação do domicílio, escolaridade, ocupação, condições
de saneamento, entre outras.
b) O Potencial de Disseminação é aplicável a doenças de
elevada frequência, que afetam grandes contingentes
populacionais e se traduzem por altas taxas de incidência,
prevalência, mortalidade e anos potenciais de vida
perdidos.
c) Vulnerabilidade é medida pela disponibilidade concreta
de instrumentos específicos de prevenção e controle da
doença, propiciando a atuação efetiva dos serviços de
saúde sobre indivíduos e coletividades.
d) Notificação positiva é a notificação da não ocorrência
de doenças de notificação compulsória, na área de
abrangência da unidade de saúde. Indica que os
profissionais e o sistema de vigilância da área estão alerta
para a ocorrência de tais eventos.
20) Diante das inadequadas condições de trabalho
oferecidas aos trabalhadores nos hospitais de muitos
países, a Organização Internacional do Trabalho (OIT),
desde a década de 40, tem considerado o problema
como tema de discussão e tem feito recomendações
referentes à higiene e segurança com a finalidade da
adequação das condições de trabalho desses
profissionais. Os fatores ergonômicos são aqueles
que incidem no comportamento trabalho-trabalhador.
Assinale a alternativa CORRETA relacionada á
Ergonomia do Trabalho.
a) Através da aplicação dos princípios da Ergonomia pode
ser propiciada uma interação adequada e confortável do
ser humano com os objetos que maneja e com o
ambiente onde trabalha e ainda melhorar a produtividade,
reduzir os custos laborais que se manifestam através de
absenteísmo, rotatividade, conflitos e pela falta de
interesse para o trabalho.
b) Para a Ergonomia, as condições de trabalho não são
representadas
por
um
conjunto
de
fatores
interdependentes, mas atuam de forma direta ou
indiretamente na qualidade de vida das pessoas e nos
resultados do próprio trabalho.
c) Através dos estudos foi constatado que grande parte
das agressões à coluna cervical está relacionada à
inadequação de mobiliários e equipamentos utilizados nas
atividades cotidianas de Enfermagem e com a adoção de
má postura corporal adotadas pelos trabalhadores.
d) Nenhuma das alternativas.
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