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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém 35 questões de múltipla escolha, dispostas da seguinte maneira: 

01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos.  

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, 

solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.  

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 
Para preencher a Folha de Respostas, fazer rascunhos etc., use, exclusivamente, 

caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta.  

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados 

para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões e preencher a 

Folha de Respostas. 

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal a Folha de Respostas e 

este Caderno. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

O texto abaixo servirá de base para as questões de 01 a 06.  

 

Com a força de um trator 
 

A primeira mulher a operar máquinas pesadas no Estádio Mané Garrincha conta como superou o 

preconceito e mudou os rumos de sua carreira 
 

Eunice da Silva Oliveira teve de aprender cedo a superar desafios. Ficou viúva cedo e 

precisou sustentar sozinha a filha de 11 meses. Hoje, aos 39 anos, orgulha -se em dizer que 

Thaís, que tem 18, já está na faculdade, incentivada pelo perfil trabalhador e arrojado da mãe. 

Características que afloraram novamente em 2011, no canteiro de obras do Estádio Mané 

Garrincha, em Brasília (DF). Oito meses depois de ser admitida para serviços de limpeza, Eunice 

foi promovida. Assumiu a direção de uma empilhadeira e passou a ser a primeira mulher a operar 

máquinas pesadas na obra.  

O salário aumentou de 730 para 4.200 reais. Entre as novas atribuições, estavam  

empilhar e suspender meia tonelada de tijolos por dia. “Nunca tive medo de pegar no pesado”, 

diz. Eunice já tinha carteira de habilitação, mas foi selecionada para a vaga após um curso de 

condução de veículos pesados de três dias.  

Reconstruída, a arena Mané Garrincha teve sua capacidade ampliada de 45.000 para 

70.800 lugares, obra que custou 1,2 bilhão de reais e levou 1.027 dias para ficar pronta.  

Olhar feminino 

No começo, ela lutou para se familiarizar com o novo universo. Além da tensão por causa 

da enorme responsabilidade, Eunice enfrentou algumas piadinhas machistas. “Sempre tinha um 

que soltava uma graça, ‘cuidado que é mulher no volante’, mas a maioria me dava apoio”. 

Operando uma das empilhadeiras, virou exemplo de superação entre os operários. “ Não acho 

que é um serviço só para homens e muito menos que deixo de ser feminina”, afirma Eunice, que 

não abria mão do batom antes de iniciar a jornada de trabalho.  

Com o dinheiro que ganhou na obra da Copa, Eunice quitou suas dívidas, reformou a casa 

e comprou um carro novo. “E ainda consegui guardar um dinheirinho na poupança”, conta. 

Estimulada pela experiência no Mané Garrincha, Eunice quis permanecer no setor da construção 

civil. Após a conclusão da arena, fez questão de tirar carteira de habilitação n a categoria D para 

também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores. Passou cinco meses 

desempregada, até ser contratada por uma empresa em Brasília, e hoje segue dirigindo veículos 

pesados. “As empreiteiras em geral dão preferência aos homens, mas acabei conseguindo por 

causa da minha experiência no Mané Garrincha”.  

E, mesmo não sendo muito fã de futebol, a operária pretende viver a emoção de assistir a 

pelo menos um jogo no estádio que ajudou a erguer. “Sempre que passo lá, bate uma sauda de 

daqueles tempos. Foi um trampolim para mim e para muitos amigos que tive o prazer de 

conhecer”.  

Abril na Copa – Edição especial. Placar. São Paulo: Editora Abril, n. 1391, jun. 2014. [Adaptado]  
 

01. A intenção comunicativa dominante no texto é  

A) defender o posicionamento de que a mulher, caso queira aumentar suas chances no 
mercado de trabalho, precisa se capacitar.  

B) problematizar, a partir de um caso específico, a situação da mulher que opta por seguir 
carreiras consideradas masculinas.  

C) apresentar a trajetória de superação profissional da primeira mulher a operar maquinário 
pesado no Estádio Mané Garrincha. 

D) criticar a falta de espaço para as mulheres, em determinados nichos mercadológicos 
dominados pelos homens. 
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02. Levando-se em conta a relação entre título e texto, é correto afirmar que  

A) existe inconsistência entre eles, uma vez que não se pode estabelecer conexão semântica 
entre o título e o assunto abordado no texto.  

B) há coerência entre eles, pois o título sinaliza a temática desenvolvida no texto.  

C) há incoerência entre eles, uma vez que o texto tangencia a temática indicada pelo título.  

D) existe consistência entre eles, pois o autor tem a intenção deliberada de confundir o leitor 
sobre o assunto tratado no texto.   
 

03. A relação entre o texto e os prováveis leitores da revista em que foi publicado é  

A) inadequada, pois, numa publicação intitulada Abril na Copa, espera -se que se fale 
diretamente de futebol, e não de temáticas adjacentes.  

B) questionável, uma vez que, dentre os prováveis leitores da revista, a maioria não se 
importa com o assunto abordado no texto.  

C) problemática, já que o assunto abordado no texto se afasta do esperado pelos leitores da 
revista. 

D) adequada, pois a temática desenvolvida no texto pode interessar ao público leitor da 
revista.   
 

04. De acordo com as informações presentes no texto, é correto afirmar que  

A) mulheres são, geralmente, preteridas quando se candidatam a vagas em empregos 
predominantemente masculinos. 

B) pessoas sofrem preconceito ao tentar seguir determinadas carreiras, exceto quando 
procuram se capacitar constantemente.  

C) mulheres com experiência profissional registrada acabam conseguindo emprego, mesmo 
concorrendo com homens mais capacitados. 

D) pessoas arrojadas e trabalhadoras também enfrentam dificuldades de arranjar emprego, 
mas em grau menor que as demais.  
 

As questões 05 e 06 referem-se ao trecho a seguir. 
 

Após a conclusão da arena, fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D 

para também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores.  

 

05. A palavra destacada, no trecho, funciona como 

A) preposição, estabelecendo relação semântica de consequência entre duas orações.  

B) preposição, estabelecendo relação semântica de causa entre dois períodos.  

C) conjunção, estabelecendo relação semântica de explicação entre dois períodos.  

D) conjunção, estabelecendo relação semântica de finalidade entre duas orações.   

 
06. Mantendo-se o sentido e obedecendo-se às regras de pontuação do padrão culto da língua 

portuguesa, a opção que apresenta a reescrita correta do trecho é:  

A) Com o intuito de também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de  tratores, após a 
conclusão da arena fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D.  

B) Fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D mas também de poder dirigir 
ônibus, caminhões e outros tipos de tratores após a conclusão da ar ena. 

C) Fez questão de tirar carteira de habilitação na categoria D, após a conclusão da arena a 
fim de também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores.  

D) Com o intuito de também poder dirigir ônibus, caminhões e outros tipos de tratores , fez 
questão de tirar carteira de habilitação, na categoria D, após a conclusão da arena.  
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O texto a seguir servirá de base para as questões de 07 a 10.  

 
 

Estresse e obesidade passam de pai para filho 
 

Viver em condições ruins pode desativar genes; mudanças são permanentes e transmitidas 

para descendentes. 

Por Salvador Nogueira 

A sua genética está escrita, e é ela que você vai transmitir para os seus filhos – não 

importa o que você faça durante a vida. Isso é o que Darwin nos ensinou. Mas talvez não 

seja toda a verdade. Pesquisadores da Universidade de Zurique encontraram evidênc ias de 

algo que muitos cientistas vinham suspeitando nos últimos anos: o que você passa durante 

a vida pode modificar seu DNA, gerando alterações que são transferidas aos descendentes. 

O código genético de uma pessoa é afetado pelo ambiente. Certas situaçõ es têm o poder 

de ativar ou desativar certos genes. Isso já era bem conhecido e aceito pela ciência. Mas 

muitos especialistas acreditavam que as modificações fossem zeradas na geração 

seguinte, ou seja, não passassem dos pais para os filhos. O novo estudo descobriu que, 

sim, elas passam para os descendentes – e demonstrou como isso acontece. Em testes 

com ratos, os cientistas suíços constataram que os microRNAs, pequenas moléculas 

produzidas em situações de estresse, fome, sedentarismo ou obesidade, são inc orporados 

aos espermatozoides e vão parar no feto.  

Os descendentes dos ratos submetidos a estresse ou obesidade já nasceram com 

uma tendência natural, genética, a serem estressados ou obesos – e tudo graças a certos 

microRNAs, que tinham passado de geração a geração. “O mecanismo me parece bastante 

plausível, e aparentemente os experimentos foram bem desenhados”, afirma Sandro de 

Souza, biólogo molecular da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte).  

Superinteressante. São Paulo: Editora Abril, n. 335, jul. 2014. [Adaptado] 

 

07. De acordo com o texto, pesquisas científicas recentes  

A) demonstram que a teoria genética de Darwin resta invalidada perante os cientistas da 
atualidade. 

B) sugerem que, em seres humanos, alterações genéticas são repassadas de pai para filhos. 

C) garantem que os microRNAs incorporados aos gametas femininos vão parar no feto.  

D) discutem se o código genético de uma pessoa pode ser alterado por fatores ambientais.  

 

08. Leia o período a seguir  

A sua genética está escrita, e é ela que você vai transmitir para os seus filhos – não importa 

o que você faça durante a vida. 

Sobre as palavras destacadas, é correto afirmar:  

A) Classificam-se, respectivamente, como: pronome possessivo, pronome de tratamento, 
pronome demonstrativo, pronome de tratamento.  

B) Referem-se aos participantes da situação enunciativa, ou seja, os possíveis leitores do 
texto. 

C) Explicitam a relação formal que a revista tenta manter com seus leitores.  

D) Traduzem formas de referenciação cujo objetivo é retomar a figura do autor como 
integrante da situação enunciativa.  
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As questões 09 e 10 referem-se ao período a seguir. 

“(1) O novo estudo descobriu (2) que, sim, elas passam para os descendentes – (3) e 

demonstrou (4) como isso acontece”. 

 

09. Nesse período, o termo em destaque 

A) antecipa uma informação constante no último parágrafo.  

B) tem o mesmo referente do pronome “Isso” sublinhado no texto.   

C) remete a uma informação dada anteriormente.  

D) refere-se à expressão “O novo estudo”. 

 

10. Em relação às orações numeradas no período em análise, é correto afirmar:  

A) a oração 1 ilustra um caso de sujeito paciente.  

B) a oração 3 ilustra um caso de sujeito indeterminado.  

C) a oração 4 exerce a função de objeto indireto da oração 3 . 

D) a oração 2 exerce a função de objeto direto da oração 1.  
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Co nhe ciment os  E spec í f ico s         11  a  35  
 

 

11. O modelo de atenção à saúde do SUS vive uma grave crise representada pela incoerência 
entre a situação de saúde do Brasil e a resposta social organizada para essa situação. De 
acordo com o Ministério da Saúde, esse desafio só será superado por uma mudança no 
modelo de atenção à saúde vigente no sistema público brasileiro que consiste em responder, 
com eficiência e efetividade, a uma situação epidemiológica marcada  

A) pelo predomínio absoluto das doenças infectoparasitárias, através da organização 
prioritária da atenção de média e alta complexidades. 

B) pelas condições agudas predominantes, através da organização das redes de atenção à 
saúde. 

C) pelas condições agudas e crônicas da população, através da organização das redes de 
atenção à saúde. 

D) pelo predomínio absoluto das doenças crônicas, através da organização prioritária da 
atenção de baixa e média complexidades. 

 
12. A humanização vista como política pública que transversaliza, entre outras, as diferentes 

ações e instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS) implica 

A) a organização dos serviços de saúde de acordo com a ordem de chegada , sem diferenças 
ou atendimentos prioritários. 

B) a valorização exclusiva dos usuários do SUS pelos diferentes sujeitos envolvidos no 
processo de produção de saúde: trabalhadores e gestores.  

C) a defesa de um SUS que atenda o usuário através de uma triagem criteriosa e 
atendimento focalizado nos grupos prioritários e de risco.  

D) a manutenção do foco nas necessidades dos cidadãos, na produção de  saúde e no próprio 
processo de trabalho em saúde. 

 
13. O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)  

A) tem como eixos de trabalho a responsabilização, a gestão compartilhada e o apoio à 
coordenação do cuidado que se pretende pela Saúde da Família.  

B) constitui-se em porta de entrada do sistema para os usuários e oferece apoio às ações 
assistenciais das equipes de Saúde da Família.  

C) atua nas atividades e no atendimento individual e especializado em apoio à atenção 
secundária, reduzindo o tempo de espera do usuário encaminhado pelos profissionais da 
atenção básica. 

D) desenvolve coletivamente ações que integrem atividades das atenções primária, 
secundária e terciária, atuando como mediador e articulador das redes de atenção à 
saúde. 

 
14. Em relação à vacina adsorvida contra difteria e tétano adulto (dT) ou Dupla Adulto, considere 

as afirmações a seguir. 
 

I 
Nas gestantes, a vacina pode ser administrada a partir da comprovação da gravidez, em 
qualquer período gestacional.  

II 
Para indivíduos a partir de 7 (sete) anos de idade, com esquema vacinal completo 3 
(três) doses para difteria e tétano, deve-se administrar 1 (uma) dose de reforço a cada 10 
anos.  

III 
Em pessoas com ferimentos graves e em comunicantes de casos de difteri a, deve-se 
antecipar a dose de reforço quando a última for administrada há menos de 5 (cinco) anos.  

IV 
Em todos os indivíduos vacinados, após completar o esquema, não há necessidade de 

reforço. 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e III.    C) III e IV. 

B)  I e II.   D) II e IV. 
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15. Em 2014, o Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), 
ampliou o Calendário Nacional de Vacinação com a introdução da vacina quadrivalente contra 
o papilomavirus humano (HPV) no Sistema Único de Saúde (SUS). A vacina destinada 
exclusivamente à utilização preventiva tem como esquema vacinal estendido e população 
alvo, respectivamente, 

A) três doses (0, 6 e 60 meses) e adolescentes do sexo feminino na faixa etária entre 11 e 13 
anos de idade, no ano da introdução da vacina (2014).  

B) três doses (0, 3 e 6 meses) e adolescentes do sexo feminino na faixa etária entre 11 e 13 
anos de idade, no ano da introdução da vacina (2014).  

C) três doses (0, 6 e 60 meses) e adolescentes de ambos os sexos na faixa etária entre 9 e 
13 anos de idade, no ano da introdução da vacina (2014).  

D) três doses (0, 3 e 6 meses) e adolescentes de ambos os sexos na faixa etária entre 9 e 11 
anos de idade, no ano da introdução da vacina (2014).  

 
 
16. Em relação ao tratamento da tuberculose, considere as afirmações a seguir.  
 

I 
O tratamento requer a supervisão da ingestão dos medicamentos no local de esc olha do 
paciente, que pode ser a unidade de saúde, a residência ou o local de trabalho, 
assegurando-se que o paciente cumpra a prescrição de tratamento. 

II 
A supervisão da tomada da medicação para tratamento da tuberculose poderá ser feita 
com, pelo menos, uma observação semanal, nos primeiros dois meses, e uma 
observação no último mês. 

III 
As drogas para tratamento da tuberculose deverão ser administradas somente em jejum, 
em uma única dose, e, em caso de intolerância digestiva, é indicada a internação do 
paciente. 

IV 

Orientar mulheres em idade fértil que estejam em tratamento, informando que os 

medicamentos para tuberculose interferem na ação dos contraceptivos orais (pílulas) e 

que elas devem buscar novas orientações da equipe de saúde, sobre anticoncepção. 

Das afirmações, estão corretas 

A) II e IV.  

B) I e III.  

C) III e II. 

D) I e IV. 
 
 
 
17. De acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento diretamente observado (TDO) da 

tuberculose tem como principal objetivo  

A) facilitar o acompanhamento dos casos tratáveis de tuberculose através do 
acompanhamento da adesão ou não dos pacientes à terapêutica estabelecida.  

B) fortalecer a adesão do paciente ao tratamento e facilitar a introdução de novos 
medicamentos quando houver casos de multirresistência, reduzindo os casos de 
abandono e de sintomáticos respiratórios.  

C) fortalecer a adesão do paciente ao tratamento e à prevenção do aparecimento de cepas 
resistentes aos medicamentos, reduzindo os casos de abandono e aumentando a 
probabilidade de cura. 

D)  facilitar o acompanhamento dos casos de multirresistência ou extensivamente resistentes 
de tuberculose, identificando-os precocemente e mudando o esquema terapêutico.  
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18. Leia as afirmações a seguir sobre a Hanseníase. 
 

I 
Os casos diagnosticados como paucibacilares transmitem a doença porque o organismo 
não destrói os bacilos. Esses casos necessitam de maior atenção e acompanhamento, 
pois constituem a forma contagiante da doença. 

II 
O bacilo penetra através das vias respiratórias, percorre o organismo e se instala, 
preferencialmente, nos nervos periféricos e na pele.  

III 

As formas clínicas da hanseníase são classificadas, operacionalmente, pelo número de 
lesões na pele que, em geral, estão relacionadas à quantidade de bacilos. A forma 
multibacilar-MB caracteriza-se pela ocorrência de até cinco lesões na pele e pela baixa 
carga de bacilos; a forma paucibacilar-PB caracteriza-se pela presença de mais de 
cinco lesões e pela alta carga bacilar.  

IV 
Em sua forma contagiosa, a doença é transmitida pelas vias aé reas, por meio das gotas 
eliminadas no ar pela tosse, pela fala e pelo espirro do paciente sem tratamento e em 
convívio direto e prolongado com outras pessoas.  

 

Das afirmações, estão corretas 

A) III e IV.    C) II e IV. 

B) I e III.     D) I e II.  

 
19. Em todo o território nacional, os serviços de saúde, públicos ou privados, devem observar 

Lista Nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública. 
Nessa nova lista, definida pela Portaria nº 1.271, de 6 de janeiro de 2014, fo ram introduzidos, 
entre outros, 

A) violência sexual e tentativa de suicídio.  

B) casos de intoxicação aguda e crônica por agrotóxico.  

C) casos graves internados e óbitos por varicela.  

D) violência doméstica e/ou outros tipos de violência.  

 
20. De acordo com o Ministério da Saúde (2012), algumas regras são básicas para a prevenção 

de complicações hiperglicêmicas no paciente com diabetes e devem sempre ser informadas 
ao usuário e à família. Uma dessas regras é 

A) procurar uma unidade de emergência em casos de vômitos, fraqueza muscular, dor 
abdominal, sinais de desidratação, respiração difícil, hipotensão, hálito cetônico e 
alteração do estado mental.  

B) deixar de usar a insulina nos dias em que estiver com resfriado, diarreia, vômitos e outras 
doenças agudas, sobretudo as infectocontagiosas que limitam a ingestão de líquidos e 
alimentos. 

C) dobrar a dose de insulina regular em casos de resultado de glicemia acima de 400mg/dl 
por 12h. 

D) beber pouca água, especialmente quando a glicemia estiver alterada, para não 
sobrecarregar os rins. 

 
21. Segundo as diretrizes brasileiras, o exame de Papanicolau deve ser disponibilizado às 

mulheres com vida sexual ativa, prioritariamente àquelas da faixa etária de 25 a 59 anos, 
definida como população-alvo. Essa faixa etária foi determinada pelo fato de  

A) ser aquela em que prevalecem as lesões de baixo grau, cuja maior parte regredirá 
espontaneamente e deverá ser apenas observada.  

B) ser a de maior ocorrência das lesões pré-malignas de alto grau, passíveis de serem 
efetivamente tratadas e não evoluírem para câncer.  

C) ser aquela em que o risco de desenvolvimento do câncer cervical é mínimo uma vez que 
as lesões são passíveis de tratamento e não evoluem para câncer.  

D) as pessoas desse grupo apresentarem defesa imunológica reduzida e, em consequência, 
maior vulnerabilidade para as lesões precursoras de câncer do colo do útero.  
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22. Em 2014, o Ministério da Saúde apresentou uma nova classificação de casos de dengue, 

segundo a qual considera-se casos suspeitos de dengue com sinais de alerta/alarme: 

A) paciente que, no período de defervescência da febre, apresenta um ou mais dos seguintes 
sinais ou sintomas: dor abdominal intensa e contínua, ou dor à palpação do abdômen; 
vômitos persistentes; acumulação de líquidos (ascites, derrame pleural, pericárdico); 
sangramento de mucosas; letargia ou irritabilidade; hipotensão postural (lipotímia); 
hepatomegalia maior do que 2 cm e aumento progressivo do hematócrito.  

B) paciente que apresenta um ou mais dos seguintes sintomas: choque devido ao 
extravasamento grave de plasma evidenciado por taquicardia, extremidades frias e tempo 
de enchimento capilar igual ou maior a três segundos, pulso débil ou indetectável, 
pressão diferencial convergente ≤ 20 mm Hg; hipo tensão arterial em fase tardia, 
acumulação de líquidos com insuficiência respiratória; sangramento grave; 
comprometimento grave do fígado (dano hepático importante), do sistema nervoso 
central, do coração (miocardite) ou outros órgãos. 

C) paciente que apresente doença febril aguda, com duração máxima de 7 dias, 
acompanhada de, pelo menos, dois dos seguintes sinais ou sintomas: cefaleia, dor retro-
orbitária, mialgia, artralgia, prostração ou exantema, associados ou não à presença de 
hemorragias. A suspeita será reforçada se esse paciente apresentar também história 
epidemiológica positiva, como ter estado, nos últimos 15 dias, em área onde esteja 
ocorrendo transmissão de dengue ou tenha presença do Aedes aegyti. 

D) paciente que tenha viajado, nos últimos 14 dias, para área onde esteja ocorrendo 
transmissão de dengue ou tenha a presença de Aedes aegyti, ou ainda que viva nessa 
área e apresente febre, usualmente entre 2 e 7 dias, e duas ou mais das seguintes 
manifestações: náusea, vômitos, exantema, mialgias, art ralgia, cefaleia, dor retroorbital, 
petéquias ou prova do laço positiva, leucopenia.  

 
 
23. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a transmissão do vírus 

Ebola se dá por meio do contato com sangue, tecidos ou fluidos corporais de indivíduos 
infectados ou do contato com superfícies e objetos contaminados. Assim, a ANVISA orienta 
que os profissionais de saúde envolvidos na atenção a vítimas do Ebola e que sejam 
suspeitos de contaminação por meio dessa forma de transmissão devem instituir, como 
medidas de biossegurança,  

A) as precauções padrão, de contato e para gotículas. 

B) somente as precauções padrão e de aerossol.  

C) somente as precauções padrão e para gotículas. 

D) as precauções padrão, de contato e de aerossol.  
 
 
24. De acordo com o código de Ética dos profissionais de enfermagem, é dever do profissional de 

enfermagem 

A) utilizar-se de veículo de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e 
assuntos de sua competência, com finalidade educativa e de interesse social.  

B) divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos 
possam ser identificados. 

C) eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários, na 
condição de docente, enfermeiro responsável ou supervisor.  

D) prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas , necessárias para 
assegurar a continuidade da assistência.  
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25. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA - Lei nº 8.069, de 1990) garante às crianças e 
ao adolescente todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Leia as 
afirmações a seguir sobre o ECA. 

 

I 
A gestante e a mãe que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção 
deverão ser responsáveis pelos custos do tratamento psicológico que esse ato ocasione 
a si mesmas. 

II 
Os hospitais particulares são obrigados a fornecer declaração de nascimento na qual 
constam, necessariamente, as intercorrências do parto. No entanto, os custos com 
exames de diagnóstico e terapêutica deverão ser de responsabilidade dos pais.  

III 
Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os 
medicamentos, próteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação. 

IV 
O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas 
ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de 
liberdade. 

 

Das afirmações, estão corretas 

A) III e IV.   C) II e IV. 

B) I e III.    D) I e II. 
 
 
26. A ausculta constitui o método semiótico por excelência da exploração clínica do tórax. Em 

relação à ausculta pulmonar, leia as afirmações a seguir.  
 

I 
Os estertores são ruídos audíveis na inspiração ou na expiração, superpondo-se aos 
sons respiratórios normais. 

II 
O estridor é um ruído basicamente inspiratório produzido em casos de suspeita de 
obstrução da laringe ou da traqueia.  

III Os roncos são sons anormais descontínuos, agudos e de baixa frequência.  

IV 
Os sibilos são sons anormais, contínuos, que se originam de vibrações das paredes 
pulmonares. 

 

Das afirmações, estão corretas 

A) II e III.    C) I e II. 

B) I e IV.    D) III e IV. 
 
 
27. A Doença de Parkinson é uma doença neurológica progressiva e crônica que afeta centros 

celulares responsáveis pelo controle e pela regulação dos movimentos.  O enfermeiro que 
cuida de paciente com doença de Parkinson deve orientá-lo, entre outras coisas, a 

A) fazer respiração superficial antes de falar para diminuir o número de palavras faladas a  
cada respiração. 

B) mastigar mais rapidamente usando apenas um lado da boca.  

C) consumir bastante alimentos constipantes para prevenir as diarreias.  

D) repousar com frequência para superar a fadiga e a frustração.  
 
 
28. Garantir a segurança do paciente é um papel fundamental do enfermeiro. No caso de 

paciente em uso de dieta enteral, uma das ações a serem praticadas pelo enfermeiro nesse 
sentido é 

A) manter a administração da dieta (fórmula) em sistema aberto por um tempo máximo de 10 
horas. 

B) aspirar o conteúdo do estômago e medir o pH com fita teste para se certificar da posição 
correta da sonda. 

C) trocar a bolsa e equipo a cada 48 horas para evitar contaminação po r bactérias. 

D) administrar a dieta (fórmula) em temperatura fria para evitar a possibilidade de diarreia.  
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29. Em relação aos procedimentos de enfermagem a serem adotados para pacientes com 

problemas respiratórios, leia as afirmações a seguir.  
 

I 
A aspiração de secreção traqueal em pacientes com traumatismo cranioencefálico 
causa elevação na pressão intracraniana (PIC). A redução desse risco é obtida pela 
hipoventilação antes da aspiração, que resulta em vasodilatação e diminuição da PIC.  

II 
O uso rotineiro de solução fisiológica nas vias respiratórias antes da aspiração 
endotraqueal e  da aspiração de traqueostomia não é benéfico para o paciente.  

III 
Os pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) que respiram 
espontaneamente deverão receber altos níveis de oxigênio, pois níveis baixos resultam 
em diminuição do estímulo respiratório.  

IV 
A maioria dos tubos de traqueostomia é desenvolvida com um pequeno tubo interior que 
se acomoda dentro do tubo maior. Se as vias respiratórias ficarem obstruídas, o tubo 
menor pode ser removido e substituído.  

 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e II. 

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) III e IV. 
 
 
30. A cirurgia de hiperplasia da próstata sem obstrução vesical é classificada como  

A) opcional, porque a decisão fica por conta do paciente. 

B) de urgência, porque o paciente requer atenção imediata.  

C) necessária, porque o paciente precisa fazer a cirurgia.  

D) de emergência, porque requer atenção imediata, e o distúrbio pode impor riscos.  
 
 
31. O Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1.459, de 2011, cria um programa que visa 

assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à 
gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como assegurar à criança, o direito ao nascimento 
seguro, ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Esse programa é 

A) Rede cegonha. 

B) Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM).  

C) Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI).  

D) Programa de Atenção Integral à Família (PAIF).  
 
 
32. A anticoncepção de emergência (AE) é um método que visa prevenir a gestação após a 

relação sexual. Uma das orientações que os profissionais de saúde devem dar às mulheres é 
a de que a AE 

A) deve ser usada de forma planejada, previamente programada, ou , como rotina, para 
substituir método anticonceptivo.  

B) não induz a sangramento após o uso e, portanto, não se aplica a situações de atraso 
menstrual. 

C) pode causar vômito e, se isso ocorrer nas primeiras horas após o uso do medicamento, 
recomenda-se não repetir a dose. 

D) é mais eficiente, quando usada repetidamente, do que os métodos anticonceptivos de 
rotina para prevenir a gravidez. 
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33. Em relação aos métodos para cálculo da idade gestacional (IG) e à data provável do parto 
(DPP), leia as afirmações a seguir. 

 

I 
Para o cálculo da IG, quando a data da última menstruação é conhecida e de certeza , 
deve-se somar o número de dias do intervalo entre a data da última menstruação (DUM) 
e a data da consulta, dividindo o total por sete (resultado em semanas).  

II 
No cálculo da IG com a DUM desconhecida, se o período da última menstruação foi no 
início, meio ou fim do mês, deve-se considerar como DUM os dias 1, 10 e 29,  
correspondentes, respectivamente, ao início, meio e fim do mês.  

III 
Para o cálculo da DPP, deve-se levar em consideração a duração média da gestação 
normal (240 dias, ou 37 semanas a partir da DUM), mediante a utilização do 
gestograma. 

IV 
Outra maneira de calcular a DPP é somar 7 dias ao primeiro dia da última menstruação 
e subtrair 3 meses ao mês em que ocorreu a última menstruação (ou adicionar 9 meses, 
se corresponder aos meses de janeiro a março) – Regra de Näegele. 

 

Das afirmações, estão corretas 

A) I e IV. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) II e IV. 
 
 
34. Para manter a permeabilidade das vias aéreas do recém-nascido (RN) a termo e com boa 

vitalidade ao nascer, deve-se posicionar 

A) o RN em decúbito dorsal e, se houver excesso de secreções nas vias aéreas, realizar 
ventilação por pressão positiva.  

B) o RN em trendlemburg e, se houver excesso de secreções nas vias aéreas, aspirar a 
hipofaringe. 

C) a cabeça do RN com uma leve extensão do pescoço e, se houver excesso de secreções 
nas vias aéreas, aspirar a boca e depois as narinas.  

D) a cabeça do RN com hiperextensão do pescoço, colocar um coxim sob os ombros e 
aspirar a traqueia. 

 
 
35. Na ressuscitação neonatal, a relação compressão-ventilação que deverá ser considerada 

para bebês com etiologia cardíaca conhecida deve ser de  

A) 3:1. 

B) 15:2. 

C) 5:1. 

D) 30:2. 
 

 


