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PORTUGUÊS
1. “A linguagem é uma atividade humana e é
sempre
utilizada
em
situações
de
interlocução.
Pressupõe,
portanto,
a
existência de interlocutores. Por meio da
linguagem elaboramos representações a
cerca do mundo em que vivemos,
organizamos e damos formas as nossas
experiências. Nas representações que
constrói, a linguagem traz marca de aspectos
históricos, sociais e ideológicos de uma
determinada cultura.”
Maria Luiza M. Abaurre.
A partir do que afirmou Maria Abaurre a
respeito de linguagem podemos afirmar que:
a) A pintura, a música, a dança e os sistemas
gestuais são exemplos de diferentes
linguagens.
b) A linguagem é somente um conjunto de
palavras faladas ou escritas.
c) A sofisticada comunicação entre os animais
pode ser incluída como um exemplo de
linguagem
d) Um texto não verbal, por ser figurativo, não
pode ser classificado como linguagem.
e) A inexistência de interlocutores não interfere
na linguagem.
2. “A língua é um sistema de representação
constituído por palavras e por regras que as
combinam, permitindo que expressemos uma
ideia, uma emoção, uma ordem, um apelo,
enfim, um enunciado de sentido completo que
estabelece comunicação.”
José de Nicola
Baseando-se no conceito de língua conclui-se
que:
a) a língua é a linguagem verbal e não verbal
b) língua é o código verbal de uma
determinada comunidade
c) a língua é desprovida de regras e é
imutável
d) língua é o uso do código não verbal
e) língua e linguagem é a mesma coisa
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3. Em uma determinada escola, a lixeira da
sala dos professores se localizava entre o
bebedouro e a mesa em que era servido o
lanche. Visando a higiene e preocupada com a
contaminação da água e dos alimentos, uma
funcionária deslocou a lixeira para longe destes
e redigiu o seguinte texto informativo que foi
afixado na parede:
“Por favor, não misture LIXO com alimentos e
água.
Deixe a lixeira neste local.
Agradecemos à compreensão.”
Sabendo que a linguagem é qualquer processo
de comunicação, podemos afirmar que:
I. Da forma como essa mensagem foi escrita, a
comunidade escolar pode entender que o
objetivo da mensagem é: “não jogue
alimentos e água juntamente com o lixo”;
II. A palavra “não misture” contribui para na
interpretação errônea do interlocutor
III. O texto deixa claro que a lixeira não deve
ficar próxima do bebedouro e da mesa de
alimentos para não gerar contaminação
a) Apenas I e III estão corretas;
b) I, II e III estão corretas
c) Apenas II e III estão corretas
d) Apenas I e II estão corretas;
e) Nenhuma afirmativa está correta
4. [...] O estudo da língua tem se reduzido à
memorização de regras gramaticais aplicadas
a uma única modalidade, a língua escrita, em
uma única variante, a padrão-culta. A língua é
tratada como uma dobra sobre si mesma no
sentido de que o estudo da estrutura e da
forma é visto como suficiente e até mesmo
essencial para que, como consequência
natural e necessária, o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais, aqueles inseridos em
situações cotidianas de comunicação, quer
escolares, quer não. Obviamente, e a
experiência é testemunha disto, essa
consequência não é assim tão natural e,
menos ainda, necessária. Muito pelo
contrário,
a
“aprendizagem”
da
metalinguagem parece até distanciar o
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aprendiz das tarefas de compreensão leitora e
de produção de textos/discursos. O estudo da
gramática normativa acaba por inibir e limitar
a atividade de produção do aluno, pois este
tem sempre a impressão de não saber
escrever, como se a língua escrita fosse uma
modalidade a que somente os grandes
literatos têm acesso, longe, portanto, do uso
corrente advindo de necessidades cotidianas.
Tanto é assim que é comum ouvir, nos mais
diversos meios e nas mais diferentes
profissões – inclusive na de professor –,
profissionais afirmando categoricamente não
saber “colocar suas ideias no papel” e ter
dificuldade para ler um texto mais
especializado e mais complexo.[...]
Dra. Tânia Maris de Azevedo eMSc. Vania
Morales Rowell
A respeito do texto é correto afirmar que:
a) a compreensão das regras gramaticais é
essencial para que o sujeito aprenda a
produzir e compreender eficientemente
textos/discursos reais;
b) o fato de o aluno ter dificuldade de escrever,
produzir textos não tem a ver com o estudo
enfático e praticamente exclusivo da
gramática normativa;
c) o ensino da língua portuguesa tem se
limitado à língua escrita e a variedade
padrão;
d) a aprendizagem da metalinguagem contribui
na tarefa de compreensão leitora e na
produção de textos;
e) “não saber “colocar suas ideias no papel””
tem a ver com o pouco conhecimento da
variedade padrão-culta
5. Leia o texto a seguir:
São Paulo, 04 de setembro de 2011.
Caro Sr. Editor do Jornal Folha de São Paulo,
Ref.: Enem e alunos de Minas Gerais
Compreende-se que alunos mineiros serão
prejudicados pela greve de professores.
Contudo não seria correto suspender o exame,
já que o total de inscritos na prova chega a
quase 5,4 milhões. Deve-se levar em conta que
os outros milhões de jovens se preparam o ano
todo.
O fato de os mineiros não estarem em situação
de igualdade com os outros é, sem dúvida, um
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infeliz fator. Mas não é suficiente, já que os
problemas na educação não atingem um único
Estado.
Cordialmente,
F.H.S.
O texto acima possui local e data, vocativo,
assunto,
introdução
desenvolvimento
e
conclusão das ideias, saudação e assinatura.
Baseando-se nessas informações podemos
afirmar que este texto pertence ao gênero:
a) Notícia
b) Artigo de opinião
c) Carta do leitor
d) Editorial
e) Carta de reclamação e de solicitação
6. Levando em consideração a variedade
linguística é correto afirmar que:
Causo

de

mineirim

Sapassado, era sessetembro, taveu na
cozinha tomano uma picumel e cuzinhano um
kidicarnecumastumate
pra
fazer
uma
macarronada
cum
galinhassada.
Quascaídesustoquanduvi
um
baruivindedenduforno, parecenumtidiguerra. A
receita mandopômidipipocadenda galinha
prassá. O forno isquentô, o mistorô e o fiofó
da galinhispludiu! Nossinhora! Fiquei branco
quineim um lidileite. Foi um trem doidimais!
Quascaídendapia!
Fiquei
sem
sabêdondecovim,
proncovô,
oncontô.
Oiprocevêquelocura! Grazadeus ninguém
semaxucô!
(http//bacaninha.cidadeinternet.com.br/home/m
ensagens/engraçadas)
a) Na maior parte das palavras ocorreu
aglutinação o que não compromete a
compreensão do texto
b) O uso do dialeto caipira se enquadra na
linguagem padrão formal
c) De acordo com a sociolinguística, a
variedade linguística do texto referido é
considerada incorreta
d) O texto usa gíria como variedade linguística
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e) O texto enfatiza a variedade não padrão
através do dialeto mineiro que foi
intencionalmente exagerado.

III.

7. Leia a tira abaixo e assinale a alternativa
incorreta:

a) a mudança de tempo está ligada com a
variedade linguística
b) a tira não aborda a variedade linguística
c) a variação histórica é um tipo de variedade
linguística
d) a linguagem sofreu mudanças
e) a variedade histórica não interfere na
comunicação

8. Observe os textos abaixo:

I.

II.
O que é poesia?
Que é poesia?
Uma ilha
cercada
de palavras
por todos
os lados.
(Cassiano Ramos)
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a) I e IIIsão metalinguísticos
b) I, II e III são intertextuais
c) I e II são metalinguísticos
d) Apenas II é metalinguística
e) I, II e III são metalinguísticos
9. O corriqueiro adágio de que o pior cego é o
que não quer ver se aplica com perfeição na
análise sobre o atual estágio da mídia:
desconhecer ou tentar ignorar os incríveis
avanços tecnológicos de nossos dias, e supor
que eles não terão reflexos profundos no futuro
dos jornais é simplesmente impossível.
SIROTSKY, Jaime. Folha de S. Paulo, 5 de
dez. 1995.
A respeito da intertextualidade do texto é
correto afirmar que:
a) foi feita com um romance
b) foi feita com um poema
c) foi feita com um filme
d) foi feita com um provérbio
e) não há intertextualidade
Leia os textos abaixo para responder as
questões 10:
Texto I
Autopsicográfica
O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.
E os que lêem o que escreve,
Na dor lida sentem bem,
Não as duas que ele teve,
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Mas só a que eles não têm.
E assim nas calhas da roda
Gira, a entreter a razão,
Esse comboio de corda
Que se chama o coração.
Fernando Pessoa
Texto II
Por que escrevo?
O escritor é um observador.
Observa tão atentamente
Que na escrita tem que expor
Tudo o que percebe à frente.
E ainda sabe ele que ao escrever
De fugir da timidez é capaz...
Se cara a cara não consegue deixar ver
Tudo o que seu coração traz...
E, enfim, nos textos que cria
(Com gosto doce, salgado ou azedo)
Está a sua mais profunda fantasia,
Toda sua emoção, todo seu medo.
Brincar com as letras é, com magia,
Levar seu mundo à ponta do dedo.
Ana Helena Ribeiro Tavares
10. A respeito do texto II, podemos afirmar que
em relação ao texto I é:
a) uma síntese.
b) uma retextualização.
c) uma resenha.
d) um paráfrase.
e) uma intertextualidade.
PRINCÍPIOS E ORGANIZAÇÃO DO SUS
11.
Escuta
ética
e
adequada
das
necessidades de saúde do usuário no
momento de procura ao serviço de saúde e na
prestação de cuidados com a finalidade de
atender à demanda com resolutividade e
responsabilidade” define:
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a)
b)
c)
d)
e)

Acessibilidade.
Acolhimento.
Recepção.
Adstrição.
Internação.

11. A direção do Sistema Único de Saúde
(SUS) é única, de acordo com o inciso I do art.
198 da Constituição Federal (Art. 9º lei
8080/90). Avalie se a direção do SUS é
exercida pelos seguintes órgãos:
I - No âmbito da União, pelo Ministério da
Previdência Social.
II - No âmbito dos Estados e do Distrito
Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde
ou órgão equivalente.
III - No âmbito dos Municípios, pela respectiva
Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
Está correto o que se afirma em:
a.
b.
c.
d.
e.

I, apenas.
II, apenas.
I e III, apenas.
II e III, apenas.
I, II e III.

12.
Aos casos de improbidade administrativa
e de insubordinação grave em serviço aplicamse respectivamente as seguintes penalidades:
a.
b.
c.
d.
e.

Advertência e suspensão.
Suspensão e suspenção.
Demissão e suspensão.
Demissão e demissão
Suspensão e advertência.

13.
As Regiões de Saúde serão instituídas
pelo Estado, em articulação com os Municípios,
respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na
Comissão
Intergestores
Tripartite
CIT.
Considerando o disposto no Decreto nº 7.508,
de 28 de junho de 2011, a Região de Saúde
para ser instituída deve conter, dentre outras,
ações e serviços de..........
I. Atenção terciária.
II. Urgência e emergência.
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III. Atenção psicossocial.
IV. Atenção ambulatorial
hospitalar.

e)
especializada

e

Quais estão corretas?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e IV.
c) Apenas I, II e III.
d) Apenas II, III.
e) Nenhuma das opções
14.
De acordo com o Decreto nº 7.508, de
28 de junho de 2011, analise as afirmativas
abaixo.
______________ – serviços de atendimento
inicial à saúde do usuário no SUS.
______________ – instâncias de pactuação
consensual entre os entes federativos para
definição das regras da gestão compartilhada
do SUS.
______________ – conjunto de ações e
serviços e saúde articulados em níveis de
complexidade crescente, com a finalidade de
garantir a integralidade da assistência à saúde.
Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas dos trechos
acima.
a) Portas
de
Entrada
–
Comissões
intergestores – Rede de atenção à saúde.
b) Portas de Entrada – Mapa da saúde –
Rede de atenção à saúde
c) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Portas de entrada
d) Rede de Atenção à saúde – Comissões
intergestores – Mapa da saúde
e) Rede de Atenção à saúde – Mapa da
saúde – Serviços Especiais de Acesso
Aberto.
15.
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
________________ às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.
a)
b)
c)
d)

Voluntario

Universal
Igualitário
Universal e Igualitário
Discriminatório
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16.
A partir da Emenda Constitucional Nº 51,
de 14 de fevereiro DE 2006, “Os gestores
_______________do sistema único de saúde
poderão admitir agentes comunitários de saúde
e agentes de combate às endemias por meio
de processo seletivo público, de acordo com a
natureza e complexidade de suas atribuições e
requisitos específicos para sua atuação.
a)
b)
c)
d)
e)

Federais
Estaduais
Municipais
Regionais
Locais

17.
É vedada a participação direta ou
indireta de empresas ou de capitais
____________na assistência à saúde, salvo
através
de
doações
de
organismos
internacionais vinculados á Organização das
Nações Unidas, de entidades de cooperação
técnica e de financiamento e empréstimos.
a) Nacionais .
b) Estrangeiros.
c)
Público.
d) Privado.
e) Todas estão erradas.
18.
Constituem
princípios
básicos
e
diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS),
estabelecidos pela Constituição de 1988:
a) centralização e participação da comunidade;
b) rede regionalizada e atendimento individual;
c) atendimento integral e descentralização;
d) atendimento humanizado e cooperativo;
e) participação da comunidade e atendimento
especializado.
19.
Sobre as Ações da Redução de Danos
(PORTARIA Nº 1.028, DE 1º DE JULHO DE
2005) é INCORRETO afirmar que...
a) Estabelecer que as ações de informação,
educação e aconselhamento tenham por
objetivo o estímulo à adoção de
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b)

c)

d)

e)

comportamentos mais seguros no consumo
de produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, e nas práticas
sexuais de seus consumidores e parceiros
sexuais.
Em todas as ações de redução de danos, a
identidade e a liberdade da decisão do
usuário ou dependente se faz apenas
aquele que ainda responde por si.
Define-se que as ações de redução de
danos devem ser desenvolvidas em todos
os espaços de interesse público em que
ocorra ou possa ocorrer o consumo de
produtos, substâncias ou drogas que
causem dependência, ou para onde se
reportem os seus usuários.
A contratação de pessoal para o trabalho
com redução de danos, de que trata esta
Portaria, deve dar prioridade aos membros
da comunidade onde as ações serão
desenvolvidas, observadas, no âmbito da
Administração Pública, as normas de
acesso a cargos ou empregos públicos,
levando-se em conta principalmente o
acesso
à
população
alvo,
independentemente do nível de instrução
formal.
As ações de informação, educação e
aconselhamento devem, necessariamente,
ser acompanhadas da distribuição dos
insumos destinados a minimizar os riscos
decorrentes do consumo de produtos,
substâncias e drogas que causem
dependência.

20.
As diretrizes do Sistema Único de
Saúde inscritas no Capítulo 2, Seção 2 (da
Saúde), artigo 198 da Constituição Federal de
1988, inclui-se:
a)
b)
c)

participação da comunidade
prioridade para o atendimento hospitalar;
centralização das ações de saúde no
governo federal;
d) financiamento privado da saúde;
e) regulação do setor de saúde suplementar.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Na insuficiência cardíaca congestiva, os
pacientes podem necessitar do uso de
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diuréticos.
Na
administração
desses
medicamentos,
cabe
à
enfermagem
assegurar o monitoramento diante das
possíveis complicações que podem surgir,
observando a resposta do paciente ao
tratamento. Nesse contexto é correto o
seguinte cuidado:
a) Administrar o diurético no início do dia para
evitar a polaciúria em virtude da sede
intensa que é um dos efeitos esperados do
medicamento.
b) Monitorar o peso, balanço hídrico e
aceitação da dieta do paciente para avaliar
o efeito do medicamento sobre o
metabolismo do paciente.
c) Avaliar sinais de depleção de volume,
como hipertensão postural, tonturas e
problemas de desequilíbrio ácido-base.
d) Avaliar os sons pulmonares, distensão
venosa
jugular,
edema
periférico,
abdominal ou sacral para identificar a
resposta à terapia.
e) Prevenir hipertensão devido a uma possível
desidratação.
22. A intervenção imediata para uma vítima de
picada de ofídio é:
a)
b)
c)
d)
e)

Enfaixamento do local;
Aplicar um torniquete acima da picada;
Administrar soro específico;
Estimular ingestão hídrica;
Elevação do membro afetado.

23. A medida da altura uterina (AU) visa o
acompanhamento do crescimento fetal e à
detecção precoce de alterações. Assinale a
conduta preconizada na primeira consulta de
pré-natal cuja AU apresentou-se abaixo da
curva preconizada pelo Ministério da Saúde:
a) A gestante deve ser vista pelo médico da
unidade para se avaliar a possibilidade de
feto morto, oligoidrâmnio, ou restrição de
crescimento intrauterino.
b) A gestante deve ser vista pelo médico da
unidade e deve ser avaliada a possibilidade
de polidrâmnio, macrossomia, gestação
gemelar, mola hidatiforme.
c) As consultas devem seguir o calendário de
atendimento de rotina normalmente.
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d) Não existe uma curva a ser seguida para a
AU.
e) As consultas podem seguir nos unidades
de urgências

b)
c)
d)
e)

24.
A Portaria n.º 1.271, de 6 de junho de
2014, define a Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de
saúde pública nos serviços de saúde públicos e
privados em todo o território nacional. A doença
considerada
de
notificação
compulsória
imediata, quando o caso for suspeito ou
confirmado, é a...

26. O termo “algia” dentro da área de
enfermagem deve ser interpretado como
sendo:

a)
b)
c)
d)
e)

Candidíase
Malária.
Hantavirose.
Sífilis congênita.
Leishmaniose visceral.

25. O Capítulo II, do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, trata do Sigilo
Profissional.
Assinale
uma
alternativa
correspondente ao uma proibição constante
neste capítulo:
a) Abster-se
de
revelar
informações
confidenciais de que tenha conhecimento
em razão de seu exercício profissional a
pessoas ou entidades que não estejam
obrigadas ao sigilo.
b) Manter segredo sobre fato sigiloso de que
tenha conhecimento em razão de sua
atividade
profissional,
exceto
casos
previstos em lei, ordem judicial, ou com o
consentimento escrito da pessoa envolvida
ou de seu representante legal.
c) Divulgar ou fazer referência a casos,
situações ou fatos de forma que os
envolvidos possam ser identificados.
d) Orientar, na condição de enfermeiro, a
equipe sob sua responsabilidade, sobre o
dever do sigilo profissional.
e) Abster-se em divulgar ou disseminar fatos
verdadeiros do paciente.
26. Assinale a alternativa que contempla alguns
sinais e/ou sintomas de envenenamento por
monóxido de carbono:
a) Cefaleia, nictúria e dispneia;
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a)
b)
c)
d)
e)

Sonolência, hipertermia e dispneia;
Cefaleia, sonolência e vermelhidão da pele;
Sonolência, taquicardia e nictúria;
Taquipneia, sonolência e anúria.

Falta de sede.
Ato de evitar.
Dor em geral.
Frio repentino.
Dores nos olhos

27. A resolução COFEN 311/2007 aprova a
Reformulação do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem. Nas relações
com as organizações empregadoras, é direito
do profissional da área:
a. Abster-se
de
revelar
informações
confidenciais,
das
quais
tenha
conhecimento em razão de seu exercício
profissional, a pessoas ou entidades que
não estejam obrigadas ao sigilo.
b. Ter acesso às informações relacionadas à
pessoa, à família e às coletividades, que
sejam
necessárias
ao
exercício
profissional.
c. Recusar-se a desenvolver atividades
profissionais quando houver falta de
material ou equipamentos de proteção
individual e coletiva, definidos na legislação
específica.
d. Divulgar ou fazer referência a casos,
situações ou fatos de forma que os
envolvidos possam ser identificados.
e. Anunciar a prestação de serviços para os
quais está habilitado.
28. Qual a frequência recomendada no
monitoramento da glicemia capilar para todas
as pessoas com diabetes mellitus (DM) do tipo
1 ou do tipo 2 no uso de insulina em doses
múltiplas?
a)
b)
c)
d)

Três ou mais vezes ao dia
Uma única vez ao dia
Até duas vezes ao dia
Até três vezes por semana
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e) De quinze em quinze dias
29.
Qual dos imunobiológicos encontra
contra a hepatite B, de acordo com o
Calendário Nacional de Vacinação do Sistema
Único de Saúde?
a)
b)
c)
d)
e)

Pentavalente
Tetraviral
Antitetânica
Tríplice Viral
Dupla viral

30.
Na atual política do Ministério da Saúde,
deve-se dar atenção à saúde mental,
adotando-se uma rede de cuidados. Qual é o
dispositivo considerado estratégico para a
organização dessa rede?
a)
b)
c)
d)
e)

Atenção básica.
Centros de convivência.
Residência terapêutica.
Centros de atenção psicossocial.
Residência de atenção psicossocial.

31. O início do Sec. XX no Brasil foi marcado
por
importantes
problemas
sanitários.
Rodrigues Alves, então presidente do Brasil,
nomeou um Diretor do Departamento Federal
de Saúde Pública, que se propôs a erradicar a
epidemia de febre amarela na cidade do Rio de
Janeiro. Foi criado um verdadeiro exército de
1.500 pessoas que passaram a exercer
atividades de desinfecção no combate ao
mosquito, vetor da febre amarela. Quem era o
Diretor do Departamento Federal de Saúde
Pública?
a)
b)
c)
d)
e)

Oswaldo Cruz
Carlos Chagas
Adolfo Lutz
Rui Barbosa
Campos Sales

32. O Sistema de Informações Ambulatoriais do
Sistema Único de Saúde – SIA/SUS é
importante como complemento das análises
epidemiológicas, de onde poderão ser
utilizados os seguintes dados, exceto:
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a) Número de consultas médicas por
habitante ao ano.
b) Número de consultas médicas por
consultório.
c) Número de exames realizados pelo
quantitativo de consultas médicas.
d) Número de terapias realizadas pelo
quantitativo de consultas médicas.
e) Diagnóstico dos pacientes.
33. Com relação aos conhecimentos e à
assistência de Enfermagem em doenças
infecciosas, assinale V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas:
(__) A rubéola é uma doença exantemática
aguda, de etiologia bacteriana, que representa
baixa
contagiosidade.
Sua
importância
epidemiológica está relacionada aos casos de
infecções secundárias.
(__) Coqueluche é uma doença infecciosa
aguda,
transmissível,
que
compromete
especificamente
o
aparelho
respiratório
(traqueia e brônquios) e se caracteriza por
paroxismos de tosse seca. O agente etiológico
causador é a bactéria Bordetella pertussis.
(__) A febre maculosa brasileira é causada por
uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida
por carrapatos, caracterizando por ter início
abrupto, com febre elevada, cefaleia, mialgia
intensa e prostração, seguido de exantema
máculo-papular.
(__) A leptospirose é uma doença infecciosa
febril, sendo o agente etiológico o vírus
mutagênico Leptospira. Seu espectro pode
variar até formas graves, porém com pouca
letalidade.
Assinale a sequência CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

F, V, V, F.
V, V, V, V.
V, F, F, F.
F, V, F, V.
F, V, V, V.

34.
Sobre a doença viral febre de
chikungunya, analise as afirmativas abaixo:
I. Na febre chikungunya casos de transmissão
vertical podem ocorrer no momento do parto de
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gestante virêmica e, muitas vezes, provocam
infecção neonatal grave.
II. O vírus chikungunya (CHIKV) possui
genoma de RNA positivo de fita simples,
pertencente ao gênero Alphavirus da família
Togaviridae.
III. Todos os indivíduos expostos ao vírus
chikungunya têm risco de adquirir infecção e
manifestar a doença, não desenvolvendo
imunidade contra novas infecções.
IV. A transmissão da febre chikungunya se dá
por meio da picada da fêmea do mosquito
Aedes aegypti e Aedes albopictus infectados
pelo vírus CHIKV.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III e IV.
I, II e IV.
II e III.
I e III.
II e IV.

c) Auricular e radial.
d) Ulnar e mediano
e) Radial e tibial posterior.
38. A Doença de Alzheimer é uma doença
cerebral degenerativa primária, de etiologia
pouco conhecida.
Caracteriza-se por
deterioração mais acentuada dos déficits de
memória e pelo acometimento de outros
domínios da cognição. A agnosia é um dos
sintomas identificados em pessoas que portam
a Doença de Alzheimer, e é definida por:
a) Dificuldade em reconhecer pessoas ou
objetos familiares.
b) Dificuldade na elaboração das palavras.
c) Sensação de formigamento no corpo.
d) Dificuldade em realizar movimentos
coordenados.
e) Déficit na cognição

do

39. Queimaduras de 1º e 2º graus em braços,
pescoço e tórax. No atendimento a esse
paciente,
um
dos
procedimentos
de
enfermagem recomendado é:

a) Na fase exantemática;
b) Em toda a evolução da doença;
c) Do período prodrômico até 4 dias de
erupção;
d) Nas primeiras 24 horas;
e) Nas 4 primeiras semanas.

a) Fazer os desbridamentos das lesões.
b) Lavar o local com clorexidina ou povidine.
c) Aplicar curativos com solução antiinflamatória.
d) Lavar a área atingida em água corrente fria.
e) Aplicar um creme refrescante na superfície
da pele.

36.
Qual das assertivas abaixo apresenta
uma doença autoimune, caracterizada pela
destruição das plaquetas, atingindo assim a
coagulação sanguínea?

40. Quanto à assistência de Enfermagem em
situações de urgência e emergência,
assinale a alternativa INCORRETA:

35. O período
sarampo é maior:

a)
b)
c)
d)
e)

de

transmissibilidade

AIDS
Mal de Parkinson
Sífilis
Púrpura trombocitopênica idiopática
E) Mal de Alzheimer

37.
Um paciente portador de hanseníase,
que apresenta mão em garra, está com
comprometimento de quais nervos periféricos?
a) Tibial posterior e ulnar.
b) Ulnar e fibular comum.
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a) Fibrilação ventricular é um tipo de arritmia
cardíaca. Acontece quando não existe
sincronicidade na contração das fibras
musculares cardíacas (miocárdio) dos
ventrículos.
b) A manobra de Heimlich é um método de
desobstrução que induz a uma tosse artificial
que deve expelir o objeto ou corpo estranho
da traqueia, desobstruindo as vias aéreas
superiores.
c) O choque pode ser definido como um estado
de hipoperfusão celular generalizado no qual
a liberação de oxigênio no nível celular é
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inadequado para atender às necessidades
metabólicas.
d) A desfibrilação precoce é o único tratamento
para parada cardiorrespiratória em casos de
taquicardia ventricular sem pulso e atividade
elétrica sem pulso.
41. Quanto ao processo de envelhecimento e à
saúde do idoso, assinale V para as afirmativas
verdadeiras e F para as falsas:
(__) A demência dos corpúsculos de Lewy
possui como características a flutuação na
cognição, alucinações visuais recorrentes bem
formadas e parkinsonismo precoce.
(__) Os sintomas de distúrbios depressivos
entre idosos incluem: fadiga, distúrbio do sono,
ideias suicidas, alterações de peso e falta de
concentração.
(__) A doença de Pick é de início pré-senil, a
partir de 45 anos, apresenta mudança na
personalidade e no comportamento, alterações
de linguagem, sendo comum alterações de
comportamento sexual.
(__) O cuidado com a pessoa idosa
compreende diversos participantes: família,
cuidador, comunidade, equipe de atenção à
saúde e o próprio idoso.
Assinale a sequência CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

F, V, F, V.
V, V, V, F.
V, V, V, V.
F, F, F, V.
F, F, F, F.

42.
Sobre o aleitamento materno, é correto
orientar a mãe que:
a) Há leite considerado “fraco” sendo que,
nesses casos, deve-se orientar que se
utilizem as mamadeiras e se substitua o
leite materno por leite de vaca ou fórmulas
infantis.
b) No
aleitamento
de
gêmeos,
é
desaconselhável amamentar, porque a
mãe não produzirá leite suficiente para os
dois bebês, sendo indicadas as fórmulas
infantis e mamadeira.
c) No aleitamento materno deve-se sempre
oferecer as duas mamas na mesma
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mamada porque as mamas devem se
esvaziadas igualmente, pois não há
diferença na composição do leite, ou seja,
sua composição é igual do início ao final.
d) A composição do leite é diferente no início
e no final da mamada. No início da
mamada contém mais vitaminas, minerais,
carboidratos,
proteínas,
enzimas
e
hormôniose; no final da mamada, o leite é
mais rico em gorduras e vitaminas.
e) No aleitamento de gêmeos, a mãe não
deve é usar as fórmulas infantis e
mamadeira mesmo não tendo leite
suficiente.
43.
Considerando
as
Teorias
de
Enfermagem que são fundamentais para o
crescimento científico da profissão e definem e
determinam a busca pela qualidade da
assistência, qual dos Teóricos listados a seguir
foi responsável pela Teoria das Necessidades
Básicas?
a)
b)
c)
d)
e)

Myra E. Levine
Virgínia Henderson
Martha Rogeres
Dorothea Orem
Wanda Horta

44.
Esclerose múltipla é definida como um
distúrbio do SNC (sistema nervoso central)
relacionado à diminuição da função dos nervos
cranianos pela cicatrização no revestimento
das células nervosas. São sinais e sintomas de
esclerose múltipla, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Fraqueza, paralisia;
Atenção aumentada;
Espasmos musculares;
Parestesia;
Visão dupla.

45. A Tuberculose ainda figura no Brasil como
um grave problema de saúde pública, que
continua
preocupando
as
autoridades
sanitárias. O Ministério da Saúde reconhece as
seguintes populações vulneráveis, exceto:
a)
b)
c)
d)

Indígenas
Privados de liberdade
Pessoas que vivem com o HIV/AIDS
Pessoas em situação de rua
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e) Gestantes
46. A fisiologia da cicatrização de feridas
consiste em uma complexa sequência de
eventos coordenados e desencadeados pelo
organismo, que objetivam reconstituir estrutural
e funcionalmente o tecido comprometido em
sua maior plenitude. As feridas podem ser
classificadas a partir de sua espessura,
etiologia, evolução, presença de infecção,
comprometimento tecidual. Diante do exposto,
assinale a alternativa correta em relação a
feridas de espessura total.
a) Ocorre comprometimento de toda a
epiderme, derme e tecido subcutâneo,
podendo se estender ao tecido muscular e
ósseo.
b) Ocorre comprometimento na epiderme e a
cama da superficial da derme.
c) A lesão irá comprometer somente a
epiderme e a derme, não comprometendo
o tecido muscular.
d) A lesão irá comprometer principalmente o
tecido subcutâneo, não comprometendo o
tecido muscular e ósseo.
e) O comprometimento da lesão será
progressivamente na derme e o no tecido
muscular, atingindo a camada epitelial.
47. Helminto causador da Filariose, longo e
delgado, que vive quase que exclusivamente
em seres humanos, se alojam no sistema
linfático, que mantém o equilíbrio delicado entre
os tecidos e o sangue e é um componente
essencial do sistema de defesa do organismo.
Trata-se da:
a)
b)
c)
d)
e)

Taenia solium
Ancylostoma duodenale
Enterobius vermiculares
Schistosoma mansoni
Wuchereria bancrofti

b) Gonorrhoeae, bactéria que pode ser
transmitida da mãe para o bebê no canal
do parto, casoela esteja infectada).
c) Prevenção de hemorragias que podem
advir após o corte do cordão umbilical.
d) Prevenção da hepatite B através do inicio
do esquema vacinal contra esta doença.
e) Prevenção da hipotermia visto que o bebê
perde calor corporal mais rápido do que um
adulto.
49. De acordo com o Artigo 2º da Portaria
1.271, de 6 de junho de 2014, a “Situação que
pode constituir potencial ameaça à saúde
pública, como a ocorrência de surto ou
epidemia, doença ou agravo de causa
desconhecida, alteração no padrão clínico
epidemiológico das doenças conhecidas,
considerando o potencial de disseminação, a
magnitude, a gravidade, a severidade, a
transcendência e a vulnerabilidade, bem como
epizootias ou agravos decorrentes de
desastres ou acidentes”, é chamado de:
a)
b)
c)
d)
e)

Doença.
Notificação compulsória imediata.
Agravo.
Evento de Saúde Pública.
Evento sentinela.

50. A comunicação da ocorrência de
determinada doença ou agravo à saúde feita à
autoridade sanitária por profissionais de saúde
para fim de adoção de medidas de intervenção
é conhecida por:
a) Investigação epidemiológica
b) Notificação
c) Busca ativa
d) Controle epidemiológico
e) Investigação Sanitária
RASCUNHO

48. O método de Credeização é um importante
procedimento realizado nas salas de parto.
Qual a finalidade deste método?
a) Prevenção de oftalmia (conjuntivite)
gonocócica (causada pelo gonococo ou
Neisseria
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