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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Heresia 
 

As culturas científica e humanística eram separadas, 
entre outras razões, pela linguagem. Tinham vocabulários 
diferentes. Seus códigos não combinavam. Previa-se até que 
se distanciariam tanto que um dia nenhuma comunicação 
seria possível entre as duas. O advento da língua comum dos 
computadores parecia ter diminuído essa discrepância, mas 
curiosamente a divisão perdurou, agora entre facções da 
mesma cultura, que usam o mesmo vocabulário e não se 
entendem. Economistas de um lado e de outro (rudemente, 
esquerda e direita) lidam com os mesmos números, analisam 
os mesmos gráficos, recebem as mesmas informações e falam 
todos o mesmo idioma universal, só variando o estilo – e veem 
e preveem coisas diferentes.  

A não ser que se procure a causa da cisão no terreno 
movediço do caráter de cada um, ela não tem explicação. Ou 
tem: o mundo da ciência econômica, como todos os mundos, 
está subdividido entre humanistas e seus contrários, que 
divergem nos seus pressupostos antes de divergirem nas suas 
interpretações e receitas. O que os separa é o valor que dão à 
vida humana, o princípio de todas as equações matemáticas 
para uns e um dado irrelevante para outros. Não se trata de 
ter melhor ou pior coração. Como já disse alguém, ninguém 
tem o monopólio dos bons sentimentos. Mas a sua escolha de 
lado na divergência entre economistas, no fim, é uma 
definição de escolha política. É-se solidário pela mais egoísta 
das razões, por uma preocupação elementar com a salubridade 
do meio em que se respira, porque uma civilização que sacrifica 
o ser humano pelo lucro não é exatamente o ambiente em que 
se quer viver. 

Quando a Europa submergiu na intolerância religiosa e 
no obscurantismo da Idade das Trevas, dominada por uma 
espécie de pensamento único que condenava como heresia 
qualquer forma de desafio dos dogmas da Igreja, e nem os 
reis sabiam ler, foi nos claustros da própria Igreja que a 
escrita e a cultura clássica foram preservadas e, quase sem 
querer, resistiram ao dogma. Hoje, outra vez, uma minoria 
herética se vê sitiada por dogmas inquestionáveis. Mas a 
Idade das Trevas acabou na Renascença. 
(Por Luiz Fernando Veríssimo. Disponível em: http://www.jornalcontato. 

com.br/home/index.php/heresia-luis-fernando-verissimo-o-globo/. 
Acesso em: 25/06/2019.)   

 
Questão 01 
Esse texto foi escrito com a finalidade comunicativa de: 
A) Defender o respeito à vida humana.  
B) Defender o ponto de vista científico.  
C) Esclarecer as divergências entre economistas de esquerda 

e de direita. 
D) Explicar a diferença entre a cultura científica e a cultura 

humanística.    

Questão 02 
De acordo com o texto, a cultura científica e a cultura 
humanística: 
A) Distanciaram-se tanto, que não conseguem mais dialogar.  
B) Representam duas formas diferentes de interpretar o 

mundo.  
C)  Fundiram-se com a globalização das informações, por 

isso não há mais divisão de lados.  
D)  Mantêm não só suas diferenças bem delimitadas, como 

também um vocabulário próprio. 
 
Questão 03 
Os economistas, de acordo com o texto, formam um grupo 
de indivíduos: 
A) Que se desdobra, já que nem todos partilham as mesmas 

crenças. 
B) Que analisa os mesmos dados e chega, portanto, às mesmas 

conclusões.  
C) Que não utiliza a mesma linguagem; por isso, não consegue 

se comunicar. 
D) Coeso, que partilha das mesmas ideologias e só se opõe 

a crenças de outros grupos de indivíduos. 
 
Questão 04 
No trecho “O advento da língua comum dos computadores 
parecia ter diminuído essa discrepância (...)” (1º§), a palavra 
sublinhada é um pronome demonstrativo, que foi utilizado 
para:  
A) Situar, no tempo, uma informação.  
B) Situar a posição de um ser no espaço.   
C) Localizar no próprio texto uma informação referenciada 

anteriormente.  
D) Localizar no próprio texto uma informação que será 

referenciada mais à frente. 
 
Questão 05 
No trecho “(...) ninguém tem o monopólio dos bons senti-
mentos. Mas sua escolha de lado na divergência entre 
economistas, no fim, é uma definição de escolha política. É-se 
solidário pela mais egoísta das razões, por uma preocupação 
elementar com a salubridade do meio em que se respira, 
porque uma civilização que sacrifica o seu humano pelo lucro 
não é exatamente o ambiente em que se quer viver.” (2º§), 
respectivamente, as palavras sublinhadas sinalizam, do ponto 
de vista semântico, reações de: 
A) Condição e explicação.  
B) Oposição e explicação. 
C) Adição e conformidade. 
D) Oposição e consequência. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
Em uma área com 100 mil habitantes, foram notificados 
cerca de 50 casos de sarampo nos últimos dois meses. Com 
essas informações, os serviços de saúde podem construir 
indicadores a respeito desse agravo. Considerando tais 
informações, assinale o indicador de saúde que poderá ser 
elaborado com os dados descritos. 
A) Taxa de epidemia. 
B) Coeficiente de incidência. 
C) Coeficiente de prevalência. 
D) Coeficiente de morbidade geral. 
 

Questão 07 
Para o estudo sobre a mortalidade infantil e materna em 
uma determinada área, deve-se advertir que o denominador 
usado para a construção desses indicadores de saúde são 
feitos à base de dados que implicam: 
A) O número de nascidos vivos na área. 
B) O número de óbitos de menores de um ano. 
C) O total de habitantes da área a ser estudada. 
D) O número de óbitos de mulheres em idade fértil. 
 

Questão 08 
“Compreende uma área geográfica de tamanho variável que 
comporta populações com características epidemiológicas e 
sociais e necessidades, assim como os recursos de saúde 
para atendê-la.” Trata-se de: 
A) Território do distrito sanitário. 
B) Área de referência do sistema terceirizado de saúde local. 
C) Área de referência do sistema complementar de saúde 

local. 
D) Regionalização de população subscrita aos sistemas 

múltiplos de saúde. 
 
Questão 09 
No campo da promoção da saúde são considerados exemplos 
de aplicação do SUS para com a população: 
I. Educação em saúde. 
II. Bons padrões de alimentação e nutrição. 
III. Serviços odontológicos preventivos. 
Está(ão) correta(s) a(s) alternativa(s) 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) III, apenas. 
 

Questão 10 
Considerando a lista de doenças de notificação compulsória, 
segundo o Ministério da Saúde, analise as patologias a seguir. 
I. Febre amarela. 
II. Toxoplasmose.  
III. Sífilis em todas as suas formas. 
IV. Dengue.  

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11  
O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma situação grave 
causada pelo estreitamento de uma artéria coronária pela 
aterosclerose, ou pela obstrução total de uma coronária por 
êmbolo ou trombo, ocasionando a necrose de áreas do 
miocárdio. Sobre as características do IAM e a assistência de 
enfermagem ao paciente infartado, assinale a afirmativa 
correta. 
A) O paciente deve ser mantido em repouso físico. 
B) A administração de oxigênio conforme prescrição médica 

é um dos cuidados de enfermagem nesses casos. 
C) A qualidade, a localização e a intensidade da dor torácica 

no IAM pode ser semelhante à dor provocada pela angina.  
D) O diagnóstico do infarto baseia-se sempre na presença de 

dor torácica de início súbito na região retroesternal, com 
irradiação para os membros superiores, pescoço, costas 
e mandíbula. 

 
Questão 12  
Em relação ao diabetes mellitus, marque V para as afirma-
tivas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O desestímulo ao tabagismo auxilia no controle do 

diabetes. 
(     ) Pode ser conceituada como uma doença única, resultante 

da incapacidade do pâncreas em produzir a insulina.  
(     ) O cansaço e o desânimo observados nos diabéticos se 

justificam pela incapacidade da glicose em entrar nas 
células do corpo.  

(     ) Em algumas situações os portadores de diabetes tipo 2 
podem controlar sua glicemia através de dieta adequada 
e de práticas regulares de exercícios físicos.  

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) V, F, V, V. 
C) F, F, V, V. 
D) F, V, F, F. 
 
Questão 13 
Sobre o processo de limpeza dos artigos médico-hospita-
lares, assinale a alternativa INCORRETA. 
A) Deve preceder aos procedimentos de desinfecção. 
B) Tem como objetivo reduzir a população microbiana dos 

artigos. 
C) Dependendo da classificação que recebe um artigo, não é 

necessário de limpeza prévia para que seja esterilizado. 
D) A limpeza dos artigos não críticos pode ser realizada fora 

da CME, desde que seja feita de acordo regras estabele-
cidas.  
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Questão 14 
O volume máximo de um medicamento a ser injetado por 
via intramuscular, geralmente deve ser baseado no: 
A) Tamanho do músculo.  
B) Tipo de medicamento. 
C) Tempo de ação do medicamento. 
D) Efeito esperado do medicamento.  
 
Questão 15 
A penicilina cristalina é um antibiótico de amplo espectro. 
Para obter uma solução contendo 10 ml após a reconstituição 
do medicamento na apresentação com 10.000.000 UI, qual 
deve ser o volume de água destilada em ml a ser utilizado?  
A) 5. 
B) 6. 
C) 8. 
D) 10. 
 
Questão 16 
“Os principais vírus são combatidos com duas doses da 
vacina HPV que está disponível gratuitamente pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS).” Em relação à via de administração e à 
quantidade a ser administrada em cada dose, assinale a 
alternativa correta. 
A) Subcutânea; 0,3 ml.  
B) Subcutânea; 0,5 ml. 
C) Intramuscular; 0,5 ml. 
D) Intramuscular; 0,3 ml. 
 
Questão 17 
A cetoacidose diabética é uma crise hiperglicêmica que 
ocorre quando a glicemia se encontra em níveis elevados, 
sendo os principais sintomas, dentre outros, a poliúria, a 
polidpsia, o hálito cetônico, a fadiga e a visão turva. Esta 
emergência médica é mais comum nos pacientes diabéticos: 
A) Tipo I. 
B) Tipo II. 
C) Tipo I e gestantes diabéticas. 
D) Tipo II e gestantes diabéticas. 
 
Questão 18 
As pneumonias relacionadas à assistência à saúde, ou seja, 
aquelas adquiridas durante a internação hospitalar, represen-
tam cerca de 25% de todas as infecções adquiridas nas Unida-
des de Terapia Intensiva – UTI, nos Estados Unidos. Os dados 
epidemiológicos nos hospitais brasileiros começaram a ser 
construídos a partir de 2017, ano em que a notificação das 
pneumonias associadas à ventilação mecânica tornou-se obri-
gatória. A principal fonte das pneumonias relacionadas à assis-
tência à saúde (associadas à ventilação mecânica) é : 
A) Aspirativa, de refluxo do trato gastrointestinal. 
B) Aspirativa, de secreções das vias aéreas superiores. 
C) Exógena, através da inoculação de material contaminado. 
D) Exógena, através de técnicas incorretas no momento da 

intubação orotraqueal. 

Questão 19 
O controle da pressão arterial é fundamental para reduzir as 
complicações cardiovasculares. Em relação ao rastreamento, 
o Ministério da Saúde recomenda que todo indivíduo com 18 
anos ou mais que compareça à Unidade de Saúde para con-
sulta, procedimentos, atividades educativas, dentre outros, e, 
caso não tenha registrada, no prontuário ao menos uma veri-
ficação da pressão arterial, o profissional de saúde deverá 
fazê-la e registrá-la. Para os adultos com pressão arterial me-
nor ou igual a 120 x 80 mmHg, a recomendação é de medição 
da pressão arterial a cada: 
A) 6 meses. 
B) 1 ano. 
C) 2 anos. 
D) 3 anos. 
 
As informações contextualizam as questões 20 e 21. Leia- 
-as atentamente. 
 
“A hepatite B é uma doença viral para a qual não existe 
tratamento eficaz. O vírus causador da doença (HVB) atinge, 
preferencialmente, as células do fígado, causando um pro-
cesso inflamatório crônico e estão presentes no sangue, na 
saliva, no sêmen e nas secreções vaginais. Como o vírus 
atinge altas concentrações nas secreções sexuais é conside-
rada uma doença sexualmente transmissível.” 
 

Questão 20 
O Programa Nacional de Imunização recomenda que seja 
administrada uma dose da vacina contra a hepatite B ao 
nascer, o mais precocemente possível, nas primeiras 24 
horas, preferencialmente nas primeiras 12 horas após o 
nascimento. Caso a vacina não seja administrada no prazo 
citado, a dose, após o nascimento, poderá ser aplicada até: 
A) 10 dias.   
B) 20 dias. 
C) 30 dias. 
D) 40 dias. 
 
Questão 21 
A evolução tecnológica permitiu o desenvolvimento de 
testes que permitem a detecção de antígenos de superfície 
do vírus da hepatite B. Estes testes são conhecidos como 
testes rápidos por detectar tais antígenos em até: 
A) 30 minutos.  
B) 45 minutos. 
C) 60 minutos. 
D) 90 minutos. 
 
Questão 22  
Os antibióticos são substâncias químicas capazes de inibir 
ou destruir as bactérias, podendo ser de amplo ou pequeno 
espectro. Os antibióticos de amplo espectro, nas doses 
terapêuticas, são aqueles que: 
A) Têm diferentes mecanismos de ação. 
B) Possuem diferentes grupos químicos. 
C) São passíveis de associação com outros antibióticos. 
D) São eficazes contra grande número de micro-organismos. 
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Questão 23 
Dentre as complicações dos procedimentos cirúrgicos estão as 
infecções do sítio cirúrgico. Estas são as mais comuns e 
configuram uma ameaça à segurança dos pacientes. Conside-
rando que estas complicações podem ser evitadas, considere 
as medidas de controle pré-operatórias que são indicadas pela 
Anvisa em relação à antissepsia cirúrgica das mãos e assinale a 
alternativa correta. 
A) Apenas o uso do Polivinilpirrolidona-iodo (PVPI degermante) 

é indicado para a fricção da pele.  
B) A fricção da pele com o antisséptico degermante deve 

durar, no mínimo, de sete a dez minutos para o primeiro 
procedimento do dia. 

C) Para procedimentos subsequentes, a fricção deve ser de 
dois a três minutos, se realizadas dentro de uma hora 
após a primeira fricção. 

D) Durante a fricção da pele, as mãos devem ser mantidas 
abaixo do nível dos cotovelos e, no momento do enxágue, 
fazê-lo no sentido das mãos para o cotovelo. 

 
Questão 24 
A insuficiência cardíaca é a incapacidade do coração de bombear 
uma quantidade adequada de sangue para a circulação sistêmica 
para atender às demandas metabólicas do corpo. Fazer a 
avaliação da perfusão da pele nos pacientes portadores de 
insuficência cardíaca é um dos cuidados de enfermagem. O teste 
aplicado é uma manobra simples destinada a avaliar a velocidade 
de enchimento do leito capilar superficial após a compressão da 
polpa de um ou mais dígitos, o que ocasiona um esvaziamento 
da microvasculatura daquela região. Com a liberação da com-
pressão, o leito ungueal se torna esbranquiçado e vai, gradativa-
mente, readquirindo a coloração normal da pele circunvizinha, à 
medida que o leito microvascular é novamente preenchido com 
sangue.  

(Wong, 2011; Pazin-Filho, Schmidt e Maciel, 2004.)  
 

“Para realizar este teste, a polpa digital deve ser comprimida 
por _______ segundos e o enchimento capilar é inferior a 
________ segundos em indivíduos com perfusão periférica 
normal.” Assinale a alternativa que completa correta e sequen-
cialmente a afirmativa anterior. 
A) 2 / 5 
B) 5 / 2  
C) 7 / 10  
D) 10 / 7 
 
Questão 25 
Algumas artérias são comumente usadas para a aferição do 
pulso nos pacientes, dentre elas a radial, a braquial , a pedi-
osa, a carótida. É comum, também, a verificação do pulso uti-
lizando o estetoscópio através da ausculta apical. Para a to-
mada do pulso apical, o diafragma do estetoscópio deve estar 
posicionado no(a): 
A) Terço médio do esterno. 
B) Linha axilar média esquerda na altura do mamilo. 
C) Quinto espaço intercostal na linha clavicular média direita. 
D) Quinto espaço intercostal na linha clavicular média esquerda. 
 

Questão 26 
As úlceras de pressão indicam a qualidade da assistência à saúde 
e a enfermagem desempenha um papel importante para pre-
venção e tratamento dessas complicações. A utilização de índi-
ces dessas lesões tem sido associada a um cuidado de enferma-
gem de qualidade.      

(Medeiros e Guedes, 2017.) 
 

É correto afirmar que as úlceras de pressão são causadas: 
A) Por micro-organismos que induzem a inflamação tecidual. 
B) Por exesso de calor que causa a lesão tecidual e que destrói 

as proteínas das células epiteliais.  
C) Pela falta de uso de pomadas utilizadas para a prevenção 

como a papaína e os ácidos graxos essenciais. 
D) Pela deficiência crônica de fluxo de sangue em uma deter-

minada região do tecido mole devido à sua compressão. 
 
Questão 27 
Náuseas e vômitos são alguns dos efeitos colaterais da 
quimioterapia. Por isso, é necessário que a enfermagem 
forneça as orientações adequadas ao paciente submetido 
a esse tratamento para a sua melhora. Considerando a 
ingestão de alimentos e bebidas, todas as orientações ao 
paciente estão corretas, EXCETO: 
A) Não ficar em jejum. 
B) Evitar a ingestão de alimentos frios. 
C) Não realizar esforço físico após as refeições. 
D) Ingerir bebidas gasosas, pois são bem toleradas. 
 
Questão 28 
A radioterapia é uma das modalidades de tratamento utilizadas 
nos indivíduos com tumores malígnos. Tem como objetivo 
alcançar um índice terapêutico favorável, levando as células 
malignas a perderem a sua capacidade de multiplicação e, ao 
mesmo tempo, preservar os tecidos normais.  
        (Silva e Silva, 2017.) 
 

Alguns efeitos indesejáveis podem aparecer, geralmente, 
na 3ª semana de aplicação e desaparecem  poucas semanas 
depois de terminado o tratamento. Um destes efeitos é a 
xerostomia, que consiste em: 
A) Eritema. 
B) Secura oral. 
C) Visão turva. 
D) Queimadura na pele. 
 
Questão 29 
Os oxímetros de pulso têm sido uma tecnologia barata, não 
invasiva e portátil que facilita a detecção precoce da hipo-
xemia, sendo utilizados em diversos cenários clínicos: centros 
cirúrgicos, unidades de tratamento intensivo, unidades de emer-
gência, transferência de pacientes, dentre outros. A oximetria de 
pulso mede: 
A) O fluxo venoso e arterial nos tecidos periféricos. 
B) A distribuição de oxigênio nos diversos tecidos do corpo. 
C) A quantidade de gás carbônico presente no sangue arterial. 
D) A quantidade de hemoglobina que está ligada com o oxigênio. 
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Questão 30 
O processo do envelhecimento promove alterações fisiológicas 
que alteram, significativamente, a farmacocinética e a farmaco-
dinâmica dos medicamentos, tornando os idosos mais 
suscetíveis aos seus efeitos adversos ou aos terapêuticos mais 
intensos. Sobre os efeitos do envelhecimento no metabolismo 
dos medicamentos, marque V para as afirmativas verdadeiras 
e F para as falsas. 
(     ) Como a atividade renal nos idosos é diminuída, os 

medicamentos excretados por este órgão têm a meia- 
-vida aumentada. 

(     ) Os medicamentos hidrossolúveis têm a sua concentração 
aumentada no organismos devido à diminuição da massa 
magra e da água corporal.  

(     ) Os fármacos psicoativos devem ser prescritos com 
dosagem maior devido à perda da sensibilidade dos 
receptores cerebrais a este tipo de medicamento. 

(     ) Devido ao aumento da massa hepática com consequente 
aumento do fluxo sanguíneo e do aumento da atividade 
enzimática, os medicamentos são processados mais 
rapidamente por este órgão, diminuindo a meia-vida dos 
fármacos administrados. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B)  V, F, V, F.  
C) F, V, F, V.  
D) F, F, V, V.  
 
Questão 31 
O exame de escarro auxilia no diagnóstico de tuberculose 
pulmonar e laríngea e no acompanhamento do tratamento 
dos casos da doença. Uma boa amostra de escarro é a prove-
niente da árvore brônquica, obtida depois do esforço da 
tosse. É muito importante atentar para a qualidade e a quan-
tidade da amostra obtida que não deve ser proveniente da 
faringe ou da aspiração de secreções nasais e, ainda, que não 
deve conter somente saliva. O Ministério da Saúde orienta 
que o volume ideal da amostra de escarro coletado para este 
exame deve estar compreendido entre:  
A) 1 a 2 ml. 
B) 5 a 10 ml. 
C) 10 a 15 ml. 
D) 15 a 20 ml. 
 
Questão 32 
É muito comum nas unidades de terapia intensiva pacientes 
com alteração no nível de consciência. A Escala de Coma de 
Glasgow (ECG) é um método sistematizado de avaliação do 
nível de consciência muito utilizada nestas unidades. Essa 
escala define o nível de consciência através da observação de 
aspectos comportamentais, baseando-se em um valor numérico 
resultante do somatório do valor atribuído a cada um dos 
aspectos avaliados. A escala varia de 3 a 15 pontos. Os indica-
dores avaliados na ECG e que recebem pontuação são, EXCETO: 
A) Abertura ocular. 
B) Diâmetro das pupilas. 
C) Melhor resposta verbal. 
D) Melhor resposta motora. 

Questão 33 
Erro de medicação é definido como “qualquer evento evitável 
que, de fato ou potencialmente, pode levar ao uso inadequado 
de medicamento. Isso significa que o uso inadequado pode ou 
não lesar o paciente, e não importa se o medicamento se 
encontra sob o controle de profissionais de saúde, do paciente 
ou do consumidor”.  

(Disponível em: http://www.cofen.gov.br/anvisa-disponibiliza-
formulario-de-erro-de-medicaao-aos-profissionais-da-

saude_6109.html Acesso em: 23/01/2020).  
 

“Ao realizar o cálculo das doses dos medicamentos a serem 
administrados em pediatria e neonatologia é necessário 
que o profissional de enfermagem preste muita atenção na 
posição da vírgula. Erros de colocação da vírgula podem 
resultar em erro de dosagem ________ vezes maior ou 
mais.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) 2  
B) 5  
C) 10  
D) 20  
 
Questão 34 
Diante do exposto, relacione adequadamente as colunas a 
seguir. 
1. Urgência.  
2. Emergência. 
(     ) Traz intrinsicamente a ideia de risco. 
(     ) Implica em sofrimento intenso do paciente. 
(     ) Traz certeza de perigo à integridade do indivíduo. 
(     ) Deve receber atenção médica imediata por envolver 

perigo de morte. 
A sequência está correta em 
A) 1, 2, 2, 2. 
B) 1, 1, 2, 2. 
C) 2, 2, 1, 2. 
D) 2, 1, 1, 1. 
 
Questão 35 
As dietas hospitalares podem ser padronizadas segundo as 
modificações qualitativas e quantitativas da alimentação normal, 
assim como consistência, temperatura, volume, valor calórico 
total, alterações de macronutrientes e restrições de nutrientes; 
com isso, podem ser classificadas a partir das suas principais 
características, indicações e alimentos ou preparações que serão 
servidos. 

(Disponível em: http://www.hgv.pi.gov.br/download/201204/HGV25_ 
9251000eac.pdf. Acesso em: 23/01/2020.) 

 

Considerando os tipos de preparo das dietas, assinale, a 
seguir, a indicada para o mínimo trabalho digestivo e preparo 
de exames e cirurgias e alguns pós-operatórios; normal em 
calorias e nutrientes.  
A) Leve 
B) Líquida. 
C) Pastosa. 
D) Líquida restrita.  
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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FSERJ 

VAGA: TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
TIPO 1 – BRANCA 

Questão 36 
Pessoas de todas as idades são suscetíveis à infecção pelo 
vírus influenza; porém, alguns grupos estão mais propensos 
a desenvolver formas graves da doença.  

(Sociedade Brasileira de Imunizações, 2019.)  
 

São exemplos destes grupos: gestantes, puérperas, idosos, 
crianças com menos de cinco anos, dentre outros. Para este 
ano de 2020, o Ministério da Saúde incluiu mais um grupo 
prioritário em suas campanhas de vacinação. Este grupo 
compreende adultos na faixa etária correspondente a: 
A) 20 a 24 anos.  
B) 30 a 34 anos. 
C) 45 a 49 anos. 
D) 55 a 59 anos.   
 
Questão 37 
Alguns setores hospitalares utilizam a radiação ionizante. 
Devido aos riscos de efeitos nocivos sobre o corpo humano 
por causa desse tipo de radiação, torna-se imprescindível a 
radioproteção durante a exposição ocupacional. Dentre os 
equipamentos de radioproteção está o dosímetro, um dispo-
sitivo que faz a medição da quantidade de radiação incidente, 
sendo de uso pessoal e obrigatório. De acordo com a legisla-
ção atual, o dosímetro de tórax deve ser utilizado:  
A) Sobre o avental de chumbo. 
B) Sob o avental de chumbo e sobre a roupa de trabalho. 
C) Em contato com a pele no tórax anterior sob a roupa de 

trabalho e do avental de chumbo. 
D) Em contato com a pele no tórax posterior sob a roupa de 

trabalho e do avental de chumbo. 
 
Questão 38 
Diabetes mellitus (DM) é uma doença endócrino-metabólica de 
etiologia heterogênea que envolve fatores genéticos, biológicos 
e ambientais caracterizada por hiperglicemia crônica, resultante 
de defeitos na secreção ou na ação da insulina.  

(Ministério da Saúde, 2019.) 
 

Além da hiperglicemia, é característica também nesta doença 
distúrbios no metabolismo de:  
A) Lipídios, apenas. 
B) Proteínas e lipídios, apenas. 
C) Lipídios e carboidratos, apenas. 
D) Proteínas, lipídios e carboidratos. 
 
Questão 39 
No SUS, o cuidado com a saúde está ordenado em níveis de 
atenção, que são a básica (ou primária), a de média comple-
xidade e a de alta complexidade. Essa estruturação visa à melhor 
programação e planejamento das ações e serviços do sistema.  

(Ministério da Saúde, 2009.) 
 

Fazem parte do rol de procedimentos de média complexidade, 
EXCETO: 
A) Patologia clínica. 
B) Procedimentos de diálise. 
C) Procedimentos traumato-ortopédicos. 
D) Cirurgias ambulatoriais especializadas. 

Questão 40 
O Ministério da Saúde recomenda o automonitoramento da 
glicemia capilar como uma ferramenta importante para o 
controle da diabetes, sendo parte integrante do autocuidado 
das pessoas com diabetes mellitus insulino-dependentes. 
Associado às estratégias de Educação em Saúde, o automoni-
toramento da glicemia capilar realizada através da coleta da 
amostra de sangue na ponta dos dedos da mão, acessado com 
picada de lancetas, deve ser feito pelos portadores de diabe-
tes tipo 1 e aqueles pacientes que usam múltiplas injeções di-
árias de insulina. Para permitir os ajustes individualizados das 
doses de insulina, este procedimento deverá ser realizado na 
frequência de pelo menos três vezes ao dia e em horários de 
ocorrência de maior descontrole glicêmico, e incluir: 
A) Duas medidas, com meia hora e duas horas pós-prandial 

e outra ao deitar. 
B) Uma medida pré-prandial, outra duas horas pós-prandial 

e outra ao deitar. 
C) Duas medidas, com duas e uma hora pré-prandial e outra 

duas horas pós-prandial. 
D) Uma medida após o desjejum, outra medida após o 

almoço e a última após o jantar. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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) 


