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VAGA: ENFERMEIRO 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
 
Questão 02 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 
 
Questão 03 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  
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Questão 04 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 
Questão 05 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 

CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 
 

Questão 07 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
Questão 08 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 
Questão 09 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 
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Questão 10 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11  
A mucosite oral é uma das complicações do tratamento do 
paciente com câncer e que resulta em dor intensa com prejuízo 
na alimentação e na comunicação verbal. Esta complicação é o 
resultado de uma série de reações inflamatórias nas células 
epiteliais e subepiteliais da mucosa oral, sendo correto afirmar 
que: 
A) A sua principal complicação é a xerostomia.  
B) Ocorre apenas nos pacientes submetidos à quimioterapia. 
C) É muito comum em pacientes com câncer de cabeça e 

pescoço em tratamento.  
D) Classifica-se em três estágios clínicos: normal, presença 

de eritema e presença de ulceração. 
 
 

Questão 12 
Um paciente em ventilação mecânica invasiva sofre constan-
temente efeitos sobre o sistema cardiovascular devendo, por 
isso, ter suas funções cardiovasculares constantemente monito-
radas. É uma repercussão cardiovascular da ventilação mecânica: 
A) Aumento da pré-carga. 
B) Diminuição do débito cardíaco. 
C) Diminuição da pressão intratorácica durante a inspiração. 
D) Aumento do retorno venoso para o lado direito do coração. 
 
Questão 13 
A ventilação mecânica  tem como objetivos corrigir a hipo-
xemia e acidose respiratória, aliviar o trabalho respiratório, 
reverter ou evitar a fadiga respiratória,  reduzir  o consumo de 
oxigênio, dentre outros. Considerando as características das 
modalidades de ventilação mecânica, diante do exposto, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Ventilação Mecânica Controlada (VMC). 
2. Ventilação Assistida/Controlada. 
3. Ventilação Mandatória Intermitente (IMV). 
4. Ventilação com Pressão de Suporte Ventilador (PSV). 
(     ) Oferece ciclos mandatórios a uma frequência respiratória 

predeterminada; porém, permite que ciclos espontâneos 
ocorram entre eles. 

(     ) O paciente detém o controle sobre o ciclo respiratório; 
porém, sob assistência de uma pressão positiva nas vias 
aéreas. 

(     ) O gás é distribuído a um volume e frequência predeter-
minados. Sem sincronia com respirações espontâneas do 
paciente. 

(     ) A frequência respiratória é controlada pelo paciente, 
ou seja, o ventilador “percebe” o esforço inspiratório 
do paciente e “responde” oferecendo-lhe um volume 
corrente predeterminado. 

A sequência está correta em 
A) 1, 3, 2, 4. 
B) 3, 4, 1, 2. 
C) 4, 2, 1, 3. 
D) 2, 1, 4, 3. 
 
Questão 14 
O cateter totalmente implantável é um cateter de longa 
permanência conhecido como portocath (port-a-cath) e permite 
o acesso vascular a pacientes que requerem um longo tempo de 
terapia endovenosa. Trata-se de um cateter conectado a um 
reservatório confeccionado em titânio ou plástico. A manipu-
lação deste tipo de cateter é de competência do Enfermeiro. Em 
relação aos cuidados com este tipo de cateter, assinale a 
alternativa correta. 
A) São puncionados com agulhas hipodérmicas calibrosas. 
B) O ângulo de inserção da agulha no reservatório deve ser 

de 45°. 
C) A agulha deve ser introduzida até encontrar o fundo do 

reservatório. 
D) Não necessita de heparinização, mesmo quando o seu 

próximo uso for ocorrer em um tempo superior a 24 
horas. 
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Questão 15 
O exame eletrocardiográfico é o centro do processo decisório 
inicial em pacientes com suspeita de infarto agudo do 
miocárdio. A alteração eletrocardiográfica mais comum nos 
infartos agudos do miocárdio é: 
A) Infradesnivelamento do segmento ST em pelo menos 

uma derivação. 
B) Supradesnivelamento do segmento ST em pelo menos 

uma derivação.  
C) Supradesnivelamento do segmento ST em duas ou mais 

derivações contíguas.     
D) Infradesnivelamento do segmento ST em duas ou mais 

derivações consecutivas. 
 
Questão 16 
A hemodiálise é o processo de filtração do sangue, que 
consiste em extrair as substâncias nitrogenadas tóxicas e 
remover o excesso de água. Para isso, o sangue é desviado 
do paciente para um dialisador, no qual é “limpo” e, em 
seguida, é devolvido ao paciente. Nesse procedimento 
dialítico, o excesso de água é removido do sangue através 
do processo de: 
A) Difusão. 
B) Osmose e difusão.   
C) Filtração e difusão. 
D) Ultrafiltração e osmose. 
 
Questão 17 
Cerca de 20 a 30% dos pacientes portadores de câncer 
desenvolvem a hipercalcemia no curso da sua doença, sendo 
mais frequente naqueles portadores de câncer primário de 
mama, pulmão e mieloma múltiplo. A hipercalcemia é definida 
como cálcio sérico superior a 10,5 miligramas por decilitro 
(mg/dL) e cálcio iônico acima do valor normal (4 a 5 mg/dL).  

(Castro e Silva, 2019.) 
 

Faz parte da atuação dos enfermeiros identificar os pacientes 
em risco e avaliar os sinais e sintomas desta emergência 
oncológica que consistem em, EXCETO:  
A) Oligúria. 
B) Fraqueza. 
C) Constipação. 
D) Confusão mental. 
 
Questão 18 
O linfoma de Hodgkin é um dos tipos de doença maligna das 
células do sistema linfoide; o menos comum entre eles que afeta, 
frequentemente, os adultos jovens (entre 15 e 35 anos) e os 
adultos acima de 50 anos. Os pacientes com este tipo de tumor 
regularmente apresentam aumento de volume indolor dos 
linfonodos periféricos, sendo que alguns pacientes apresentam 
os sintomas sistêmicos conhecidos como sintomas “B”. Tais 
sintomas incluem, EXCETO:  
A) Febre. 
B) Sudorese noturna.  
C) Edema abdominal. 
D) Perda de peso > 10% do peso corporal. 

Questão 19  
A transfusão de Concentrado de Hemácias (CH) deve ser 
realizada para tratar, ou prevenir iminente e inadequada 
liberação de oxigênio (O2) aos tecidos, ou seja, em casos de 
anemia; porém, nem todo estado de anemia exige a 
transfusão de concentrado de hemácias.    
        (Ministério da Saúde, 2015.) 
 

O concetrado de hemácias deve ser transfundido na 
quantidade suficiente para a correção dos sinais/sintomas 
de hipóxia, ou para que a hemoglobina atinja níveis 
aceitáveis. Para pacientes adultos de estatura média, a 
transfusão de uma unidade de concentrado de hemácias 
normalmente eleva o hematócrito e a hemoglobina em, 
respectivamente: 
A) 1% e 3 g/dL.   
B) 3% e 1 g/dL.  
C) 3% e 5 g/dL. 
D) 5% e 3 g/dL.  
 
Questão 20 
Sobre a quimioterapia, que consiste na utilização de drogas 
com a finalidade de destruição de células neoplásicas, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. Alguns fármacos quimioterápicos são derivados de plantas. 
II. A ação de muitos fármacos incide sobre as células que se 

encontram no ciclo celular. 
III. A maioria dos quimioterápicos atuam de forma não espe-

cífica, ou seja, lesa as células malignas e as normais também. 
IV. Devido aos efeitos colaterais provocados pelos agentes 

quimioterápicos, as doses iniciais destes medicamentos 
devem ser as menores desejáveis. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) IV. 
B) I e III. 
C) II e IV. 
D) I, II e III. 
 
Questão 21  
De acordo com a necessidade do paciente, a cateterização 
vesical pode ser intermitente ou de demora. A caracterização 
visical é feita através da introdução do cateter tipo Foley na 
uretra até a bexiga, através de procedimento estéril, com a 
finalidade de facilitar a drenagem da urina ou instilar 
medicação ou líquido, com tempo de permanência de acordo 
com determinação médica. Durante o procedimento de 
sondagem vesical de demora, o cateter deve ser introduzido 
pelo meato uretral até o surgimento de urina na extremidade 
do cateter. Em seguida: 
A) O balão da sonda deve ser inflado. 
B) O cateter deve ser retraído cerca de 2 cm para que o 

balão seja inflado. 
C) O cateter deve ser avançado uma porção cerca de 5 cm 

para que o balão seja inflado.  
D) O cateter deve ser avançado até o final da sonda de Foley 

para que o balão seja inflado.     
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Questão 22 
A Portaria nº 2.616, de maio de 1998, define o Programa de 
Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) como “um 
conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistemati-
camente, com vistas à redução máxima possível da inci-
dência e da gravidade das infecções hospitalares”. Para que 
o PCIH seja executado adequadamente, tal Portaria esta-
belece que os hospitais deverão constituir Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). Sobre os profissi-
onais que compõem essa Comissão, assinale a alternativa 
correta. 
A) Os membros da CCIH são de dois tipos: consultores e 

executores. 
B) Os membros executores deverão ser sempre profissionais 

enfermeiros.  
C) Devem ser da área de saúde, de nível superior e/ou de 

nível técnico, desde que formalmente designados.   
D) A carga horária mínima diária para o profissional enfermeiro 

integrante da CCIH é de 4 horas para cada 200 leitos ou 
fração deste número. 

 
O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico 
caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de 
deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos 
os mecanismos, ocasionando complicações em longo prazo. 
Atinge proporções epidêmicas, com estimativa de 415 milhões 
de portadores de DM mundialmente. A hiperglicemia persis-
tente está associada a complicações crônicas micro e macrovas-
culares, aumento de morbidade, redução da qualidade de vida e 
elevação da taxa de mortalidade. A classificação do DM tem sido 
baseada em sua etiologia. Os fatores causais dos principais tipos 
de DM – genéticos, biológicos e ambientais – ainda não são 
completamente conhecidos. 

(Disponível em: https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/ 
2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-2018.pdf. Acesso em: 04/02/2020.) 

 

Em relação ao assunto proposto no trecho anterior e com 
base nos conhecimentos sobre as teorias de enfermagem, 
responda às questões 23 e 24. 
 
Questão 23 
Doenças coronarianas, cerebrovasculares, vasculares periféricas, 
infecções, amputações de membros inferiores e demais situações 
de estresse metabólico predispõem ao aparecimento da 
hiperglicemia hospitalar definida como uma elevação glicêmica 
identificada em pacientes diabéticos que apresentam descom-
pensação glicêmica no momento da internação, os que não 
sabiam ser diabéticos e recebem o diagnóstico neste momento, 
os que sabidamente têm níveis de glicemia normais; porém, 
apresentam hiperglicemia no momento da internação. Por isso, 
recomenda-se que em todos os pacientes hospitalizados seja 
realizado pelo menos um teste de glicemia admissional. A 
hiperglicemia hospitalar é definida por valores de glicemia maiores 
que: 
A) 100 mg/dL. 
B) 140 mg/dL.   
C) 150 mg/dL.   
D) 180 mg/dL. 

Questão 24 
Pacientes diabéticos devem ser esclarecidos e auxiliados a 
conviver melhor com a sua condição crônica. Devem receber 
orientações de como se adaptarem às mudanças em suas 
necessidades fisiológicas, além de ter reforçada a percepção 
de riscos à sua saúde, desenvolvendo suas habilidades para 
superar os problemas e mantendo a sua maior autonomia 
possível, de modo a desenvolver um autoconceito positivo. A 
Teoria de Enfermagem empregada nesta situação corres-
ponde à Teoria de: 
A) Roy. 
B) Peplau. 
C) Neuman. 
D) Leininger.  
 
Questão 25 
“Em um frasco de Soro Glicosado 5% de 250 ml contém _______ 
gramas de glicose.” Assinale a alternativa que completa correta-
mente a afirmativa anterior. 
A) 0,05  
B) 0,5    
C) 12,5   
D) 25 
 
Questão 26 
O Líquido Extracelular (LEC)  corresponde à, aproximadamente, 
1/3 do líquido corporal e contém o íon sódio na sua composição. 
Sobre este íon, é correto afirmar: 
A) O seu valor de referência é de 145 a 155 mEq/l. 
B) A retenção de sódio está associada à perda excessiva de 

líquido. 
C) A sua concentração pouco afeta o volume de líquido 

corporal.   
D) Trata-se do eletrólito de maior concentração neste compar-

timento corporal. 
 
Questão 27 
Analise as afirmativas, marque V para as verdadeiras e F 
para as falsas. 
(     ) Os Centros de Materiais e Esterilização (CME) são classifi-

cados em CME classe I, CME classe II e CME classe III. 
(     ) Os serviços de saúde, que realizam mais de 250 cirurgias 

por mês (incluindo partos), devem constituir um Comitê 
de Processamento de Produtos para Saúde (CPPS). 

(     ) É obrigatória a utilização de luvas de proteção térmica 
impermeável pelo trabalhador do CME, para a descarga 
de secadoras e termodesinfetadoras e carga e descarga 
de autoclaves. 

(     ) Serviços de saúde que terceirizam o processamento dos 
seus produtos para a saúde são totalmente isentos de 
responsabilidade pela segurança do processamento desses 
produtos. Tal responsabilidade recai inteiramente sobre as 
empresas contratadas. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, V. 
B) V, F, V, F.  
C) F, V, F, V.  
D) F, F, V, F. 
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Questão 28 
Pacientes hospitalizados, especialmente nas Unidades de 
Terapia Intensiva, são constantemente avaliados quanto ao 
estado ácido-base do sangue, pois, além de fornecer dados de 
desvios do equilíbrio ácido-básico, fornecem também dados 
sobre a função respiratória e sobre as condições de perfusão 
tecidual. Para manter o pH do sangue em níveis normais 
(entre 7,35 e 7,45), o organismo lança mão de mecanismos 
compensatórios que podem ocorrer instantaneamente, em 
minutos e em horas ou dias. O mecanismo que ocorre instanta-
neamente à alteração ácido-básico constituindo, assim, a 
primeira linha de defesa para variações do pH corresponde 
à(ao): 
A) Hiperventilação.   
B) Sistema tampão.  
C) Componente renal. 
D) Componente pulmonar. 
 
Questão 29 
A história natural das doenças corresponde à evolução 
de uma doença no indivíduo através do tempo, na 
ausência de intervenção. No período conhecido como 
pré-patogênico ocorre a inter-relação dos componentes 
da tríade epidemiológica. Estes componentes são: 
A) Agente, vetor e hospedeiro.             
B) Agente, hospedeiro e ambiente.     
C) Hospedeiro, vetor e alterações teciduais.                                                                                       
D) Hospedeiro, ambiente, sinais e sintomas. 
 
Questão 30 
A emergência oncológica caracteriza-se como uma condição 
aguda causada pelo câncer ou pelo seu tratamento e necessita 
de rápida intervenção a fim de diminuir a morbimortalidade. 
Dentre as principais emergências oncológicas está a Síndrome 
de Compressão Medular. “A compressão da medula e de suas 
raízes nervosas pode resultar do tumor, linfomas ou colapso 
intervertebral.”  

(Bruner & Suddarth, 2005.) 
 

O sítio mais frequentemente acometido por esta emergência 
é a coluna: 
A) Lombar.  
B) Cervical. 
C) Torácica. 
D) Lombo-sacra. 
 
Questão 31 
A ausculta cardíaca faz parte do exame físico do coração, 
sendo uma importante fonte de informação para o seu estudo 
clínico. Através dela é possível detectar as bulhas cardíacas, 
ritmo e frequência, cliques ou estalidos, sopros, ruídos de 
pericardite e atrito pericárdico. Dentre os principais focos de 
ausculta cardíaca está o foco aórtico que se localiza no:   
A) 2º espaço intercostal à direita. 
B) 5º espaço intercostal à direita. 
C) 2º espaço intercostal à esquerda. 
D) 4º espaço intercostal esquerdo, junto ao esterno. 
 

Questão 32 
Solução é definida como uma mistura homogênea composta 
de duas partes (substâncias) distintas: soluto (a substância a 
ser dissolvida) e solvente (veículo no qual o soluto é dissolvido). 
Afirma-se corretamente que uma solução hipertônica: 
A) Retira líquidos do compartimento intracelular e intersticial 

para o compartimento intravascular devido ao aumento da 
osmolaridade sanguínea.  

B) Retira líquidos do compartimento intravascular para o 
compartimento intracelular e intersticial devido à diminuição 
da osmolaridade sanguínea. 

C) Expande o compartimento intravascular sem afetar o 
compartimento intracelular e intersticial por ter a mesma 
osmolaridade das células e do interstício.  

D) Expande o compartimento intravascular retirando líquido 
do interstíco sem afetar o compartimento intracelular 
por ter a mesma osmolaridade das células. 

 
Questão 33 
A Pressão Arterial Média (PAM) é definida como o valor 
médio da pressão durante todo o ciclo cardíaco. Uma das  
maneiras de medir a PAM  é através da aplicação de uma 
fórmula, na qual se emprega os valores da Pressão Arterial 
Sistólica (PS) e da Pressão Arterial Diastólica (PD), sendo 
este um método não invasivo, de baixo custo e de fácil 
aplicação, apesar de menos fidedigna que a sua medida 
direta através de um cateter inserido diretamente na 
artéria. A fórmula empregada neste caso corresponde à:  

A) PAM = PS + (2 x PD)
3

 

B) PAM = PS+(3xPD)
2

 

C) PAM = PD+(3xPS)
2

 

D) PAM = PD+(2xPS)
3

 

 
Questão 34 
A Vigilância Epidemiológica das Infecções Relacionadas à 
Assistência à Saúde (IRAS) “é a observação ativa, sistemática e 
contínua de sua ocorrência e de sua distribuição entre pacientes, 
hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam o 
risco de sua ocorrência, com vistas à execução oportuna das 
ações de prevenção e controle”. Nesse processo é realizada, 
também, a vigilância da Resistência Microbiana (RM) e do 
consumo de antimicrobianos. Os indicadores monitorados em 
âmbito nacional, que são definidos e divulgados anualmente 
pelos órgãos competentes, devem ser obrigatoriamente notifi-
cados à Anvisa, pelas CCIH dos serviços de saúde brasileiros: 
A) Semanalmente.  
B) Mensalmente, até o 15º dia do mês subsequente ao mês 

de vigilância.  
C) Quinzenalmente, até o 3º dia útil da quinzena subsequente 

ao mês de vigilância.  
D) A cada dois meses, até o 10º dia útil do mês subsequente 

ao mês de vigilância. 
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Questão 35 
Sobre os requisitos de boas práticas para funcionamento de 
serviços de saúde estabelecidos em regulamento técnico da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), assinale a 
afirmativa INCORRETA. 
A) Os serviços e atividades terceirizadas pelos estabele-

cimentos de saúde devem possuir contrato de prestação de 
serviços. 

B) O prontuário do paciente deve ser guardado pelo serviço 
de saúde e os dados que o compõem devem estar sempre 
disponíveis aos mesmos. 

C) Os estabelecimentos integrantes da Administração Pública 
estão dispensados da sua inscrição no Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

D) Os serviços de saúde devem estabelecer mecanismos 
para prevenção de quedas dos pacientes como estratégia 
voltada para segurança do paciente.  

 
Questão 36 
A Norma Regulamentadora 32 “estabelece as diretrizes básicas 
para a implementação de medidas de proteção à segurança e à 
saúde”.  

(Disponível em: http://biblioteca.cofen.gov.br/nr-32-norma-
regulamentadora-no-32/ Acesso em: 05/02/2020.) 

 

Esta norma se aplica: 
A) Aos  trabalhadores dos serviços de saúde que trabalham 

diretamente na assistência aos pacientes, somente.  
B) A todos os  trabalhadores dos serviços de saúde, mesmo que 

não trabalhem diretamente na assistência aos pacientes. 
C) Aos profissionais médicos, da equipe de enfermagem e 

de fisioterapia que atuam diretamente na assistência aos 
pacientes, somente.  

D) Aos  trabalhadores dos serviços de saúde, que trabalham 
diretamente na assistência aos pacientes dos setores que 
são classificados como setores de risco, somente.  

 
Questão 37 
Algumas medidas têm sido recomendas pela Anvisa com a 
finalidade de prevenção e redução, dentre outras,  das 
infecções do sítio cirúrgico, contribuindo para a redução de 
riscos nos serviços de saúde do Brasil. Em relação às 
recomendações básicas, analise as afirmativas a seguir. 
I. A temperatura corporal durante todo o perioperatório 

deve ser ≥ 35,5°C. 
II. A verificação da glicemia apenas no pré-operatório é 

suficiente e o nível glicêmico deve estar abaixo de 180 
mg/dl. 

III. É indicada a antibioticoprofilaxia de acordo com o sítio 
cirúrgico a ser operado e a administração da dose em até 
três horas antes da incisão cirúrgica. 

IV. Em procedimentos de risco como cirurgias cardíacas e 
ortopédicas, deve ser realizada a investigação de portadores 
nasais de Staphylococcus aureus no pré-operatório.  

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) II. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, III e IV.  

Questão 38 
Algumas drogas são constantemente utilizadas em pacientes 
hospitalizados, especialmente em unidades de terapia inten-
siva, para sedação e analgesia, como o Midazolam e o Propofol. 
Sobre estas drogas, assinale a afirmativa INCORRETA.  
A) O Propofol é um sedativo. 
B) O Propofol tem rápido início de ação e meia-vida curta. 
C) Mesmo induzindo à sedação leve, o Midazolan induz a 

amnésia anterógrada.  
D) Para pacientes em ventilação mecânica prolongada, o 

Midazolan, geralmente, é associado a um opioide para 
manter um nível de sedação adequada. 

 
Questão 39 
O plasma constitui a porção líquida do sangue. Após ser 
obtido através da  centrifugação da bolsa de sangue total, é 
congelado (Plasma Fresco Congelado – PFC) e conservado 
à temperatura de, no mínimo, –20° C. Sobre a transfusão 
deste hemocomponente, afirma-se corretamente que: 
A) O seu descongelamento deve ser a 40° C.  
B) Depois de descongelado não pode haver recongelamento.  
C) Para a transfusão, o PFC deve ser parcialmente descongelado.   
D) Não é necessário que o PFC seja ABO compatível com as 

hemácias do receptor. 
 
Questão 40 
“Em janeiro de 2020, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio 
de Janeiro multou um enfermeiro pelo não cumprimento de uma 
notificação, dentro do prazo estabelecido por este Conselho. Pelo 
que determina o Código de Ética dos Profissionais de Enfer-
magem, é possível que este enfermeiro pague uma multa, cujo 
valor seja referente ao pagamento de, no mínimo, ________ 
vez(es) e, no máximo, _________ vezes o valor da anuidade da 
sua categoria profissional.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) 1 / 5 
B) 1 / 10   
C) 5 / 10  
D) 5 / 15 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


