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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater 

 

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, 
que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se 
sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, 
a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional 
do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade 
civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro. 

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira 
edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com 
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu 
algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de 
violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder 
público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia. 

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) 
Mulheres, a sul-africana Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs 
ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica. 

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 
milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram 
por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras 
questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da 
pandemia também perderam o emprego. 

(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-
mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html. Adaptado.)  

 

Questão 01 
Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu 
enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido: 
A) Certeza. 
B) Garantia. 
C) Exigência. 
D) Necessidade. 
E) Comprovação. 
 

Questão 02 
De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à 
violência: 
A) Doméstica e familiar.  
B) Física e outros tipos de violência. 
C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.  
D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. 
E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus. 
 

Questão 03 

Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão 
dos parágrafos e do texto. Em “Apesar da diminuição da violência [...]” (2º§), a expressão destacada: 
A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal. 
B) Introduz uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial. 
C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo. 
D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão. 
E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas. 

 
 



     

 

3 
       

QOSPM – ENFERMEIRO – ENFERMAGEM GENERALISTA 
TIPO 1 – BRANCA 

CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN 
 

ꚗ 

Questão 04 

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta. 
A) O adjetivo “calamitosa” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “a pandemia do novo coronavírus”. 
B) Em “[...] apontam dados da terceira edição [...]” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “apontam” seja 

substituída por “aponta-se”. 
C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] cerca de 13 milhões de brasileiras relataram 

[...]” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral. 
D) Se em “O mesmo estudo indica [...]” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “estudo”, seguida de “a mesma informação, a 

mesma análise”; a forma verbal “indica” permaneceria na terceira pessoa do singular. 
E) A forma verbal “sofreu” pode ser substituída por “sofreram” em “[...] uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos 

sofreu [...]” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “quatro brasileiras”. 
 

Questão 05 

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. 
Indique o trecho que apresenta tal elemento. 
A) “[...] afirmou que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§) 
B) “[...] se levarmos em conta que outras questões [...]” (4º§) 
C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§) 
D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§) 
E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§) 
 

Questão 06 

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo: 
A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado. 
B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras. 
C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se 

destina.  
D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande 

público. 
E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do 

conhecimento. 
 

Questão 07 

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, 
assinale a a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado. 
A) “[…] que, calamitosa, agravou-se […]” (1º§) / calamitosa 
B) “[…] que demanda comprometimento também dos homens […]” (1º§) / ela 
C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, […]” (3º§) / situação 
D) “[…] ela diz respeito a um movimento muito maior, […]” (1º§) / violência contra a mulher 
E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras […]” (2º§) / pesquisa visível e invisível 
 

Questão 08 

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo 
coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que: 
I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas. 
II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.  
III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade 

à sociedade.  
IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência 

contra a mulher.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 
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Questão 09 
Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “Esses números correspondem a 
informações [...]” (2º§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado. 
A) À apresentação iremos todos. 
B) Ao documento a diretora solicitou. 
C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez. 
D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.  
E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório. 
 

Questão 10 

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido: 
A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus. 
B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais. 
C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus. 
D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020. 
E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida 

contra elas. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Questão 11 
Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira 
para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R$ 60,00 e, se uma demanda 
é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R$ 1.050,00 após o serviço 
prestado, o número de demandas realizadas corretamente é: 
A) 24 
B) 25 
C) 26 
D) 27 
E) 28 
  

Questão 12 
Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia 
e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados 
da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os. 

 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia; 

 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia; 

 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia; 

 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia; 

 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e, 

 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia. 
De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que: 
A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia. 
B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia. 
C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia. 
D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia. 
E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.  
 

Questão 13 
No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo 
procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?  
A) 30 
B) 60 
C) 90  
D) 120 
E) 180 
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Questão 14 
Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia 
durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa: 
 

 
Aumento de Insônia 

Sexo Sim Não 

Masculino 46 82 

Feminino 38 54 

Considere os eventos: 

 X: selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados; 

 Y: selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e, 

 Z: selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas. 
Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que: 
A) P(X) < P(Y) < P(Z) 
B) P(X) < P(Z) < P(Y) 
C) P(Y) < P(X) < P(Z) 
D) P(Z) < P(Y) < P(X) 
E) P(Z) < P(X) < P(Y) 
 

Questão 15 
O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil X de um determinado 
mês é dado pelo valor da função f(x) = –x2 + 12x – 27, em que x = 1, 2, ..., 20. Os dias úteis em que houve julgamentos são 
aqueles que satisfazem f(x) > 0. Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais. 
II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6. 
III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo 

dia útil.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) III. 
C) I e II. 
D) I e III. 
E) II e III. 
 

Questão 16 
Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista 
e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais 
da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que 
Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que: 
A) Bárbara é cardiologista. 
B) Adriana é ginecologista. 
C) Camila é a médica da família. 
D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.  
E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde. 
 

Questão 17 
Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R$ 120,00, 
que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e 
foi necessário acrescentar R$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram 
para a compra do presente? 
A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 14 
E) 16 
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Questão 18 
O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado 
à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% 
da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que PQ = 25 m; QU = 22 m; e, UR = 28 m.  
 

 
 

Se o segmento ST possui X metros, todos os valores possíveis de X devem satisfazer: 
A) 2 ≤ x ≤ 24 
B) 2 ≤ x ≤ 32 
C) 18 ≤ x ≤ 32 
D) 24 ≤ x ≤ 36 
E) 24 ≤ x ≤ 48 
 

Questão 19 
Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfer-
meiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os 
profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em 
cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado? 
A) 20 
B) 25 
C) 26 
D) 35 
E) 36 
 

Questão 20 
Após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo 
ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores 
restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram 
alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de M? 
A) 40 
B) 48 
C) 54 
D) 66 
E) 84 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Questão 21 
O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO: 
A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão 

institucional. 
B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 
C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia 

e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo. 
D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento 

do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério. 
E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação 

de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde. 
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Questão 22 
Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que 
lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando 
as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da: 
A) Equidade. 
B) Integralidade. 
C) Universalidade. 
D) Hierarquização. 
E) Regionalização. 
 

Questão 23 
“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com _____________ previstos(as) 
no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) as diretrizes                                                                                       
B) os princípios 
C) as atribuições 
D) as organizações 
E) as competências 
 

Questão 24 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, 
regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito 
de equidade: 
A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido. 
B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível. 
C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas. 
D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as 

suas necessidades específicas. 
E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e 

atendimentos com diferentes profissionais da saúde.  
 

Questão 25 
A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:  
A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.  
B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível. 
C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços. 
D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância 

sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso. 
E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos 

Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 

Questão 26 
Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de 
dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para 
captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área 
do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo 
possível captar informações a respeito de, EXCETO: 
A) Indicadores de Saúde. 
B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil. 
C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).  
D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e 

nutricional). 
E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, 

mortalidade, câncer). 
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Questão 27 
Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do 
sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que 
expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os. 
I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência 

e da assistência social. 
II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e 

a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional. 
III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 28 
A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração entre 
as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades de saúde da 
população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitários de Saúde 
(ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, facilitar o acesso da 
população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal nº 13.595/2018, são 
consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO: 
A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS. 
B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde. 
C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. 
D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção 

Básica. 
E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de 

prevenção coletivas e individuais. 
 

Questão 29 
Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica: 
A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 
B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores. 
C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 
D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 

 

Questão 30 
O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho 
Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos 
princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto 
pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que 
implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os. 
A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS. 
B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida. 
C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 31 
Muitas doenças infecciosas estão associadas às variações sazonais, ou seja, à variação da incidência de uma doença que 
ocorre em sintonia com as estações do ano. São exemplos dessas doenças: 
A) Gripe; dengue; e, malária. 
B) Sarampo; febre tifoide; e, sífilis. 
C) Catapora; hipertensão; e, hepatite A. 
D) Tuberculose; febre maculosa; e, diabetes. 
E) Conjuntivite; Zika; e, Papilomavírus Humano (HPV). 
 

Questão 32 

Em 1975, a legislação que instituiu o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica também criou a obrigatoriedade da 
notificação compulsória de algumas doenças, que eram feitas pelas unidades de saúde. Visando melhorar a geração de 
informação e os problemas de subnotificação, foi criado um sistema para racionalizar o processo de coleta e transferência 
de dados relacionados a tais doenças e agravos de notificação compulsória; assinale-o.  
A) SIM. 
B) SINAN. 
C) SINASC. 
D) SIA/SUS. 
E) SIH/SUS. 
 

Questão 33 

A sífilis se desenvolve em três estágios caracterizados por diferentes sintomas; a diferenciação dos estágios clínicos é funda-
mental para escolher o método diagnóstico. Na fase latente da doença, o paciente: 
A) Não apresenta sintomas e somente pode ser diagnosticada por testes sorológicos.  
B) Evidencia uma única úlcera genital indolor, com bordas endurecidas e fundo limpo, conhecida por cancro duro. 
C) Apresenta lesões cutâneo-mucosas, sendo: roséola sifilítica; sífilis papulosa; alopecia areata; e, condiloma plano. 
D) Denota lesões amolecidas cutâneo-mucosas como a gota sifilítica e, ainda, acometimento ósseo e cardiovascular (aneurisma 

aórtico). 
E) Apresenta lesões neurológicas como tabes dorsalis, parestesia generalizada, lesões amolecidas cutâneo-mucosas como a 

gota sifilítica e, ainda, acometimento ósseo e cardiovascular. 
 

Questão 34 
A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2013, instituiu o protocolo de cirurgia segura, com o objetivo de reduzir o risco 
de incidentes cirúrgicos. Esse protocolo é composto por um checklist que se divide em três momentos: entrada (antes da 
indução anestésica); time out ou pausa (antes da incisão); e, saída (antes de o paciente deixar o centro cirúrgico). Como parte 
desse processo, o profissional responsável pela lista deverá realizar algumas checagens antes da indução anestésica – Sign 
in como: 
A) Identificar qualquer amostra cirúrgica obtida. 
B) Apresentar cada membro da equipe pelo nome e função. 
C) Confirmar a acessibilidade dos exames de imagens necessários. 
D) Revisar qualquer funcionamento inadequado de equipamentos ou questões que necessitem ser solucionadas. 
E) Confirmar identidade do paciente e as informações necessárias para a realização do procedimento correto no sítio cirúrgico 

correto. 
 

Questão 35 
As formas de prevenção ao HIV, às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e às hepatites virais possuem uma prevenção 
combinada, que associa diferentes métodos (ações) de prevenção, mostrando a importância para a saúde integral das 
pessoas, podendo, ainda, estar combinadas de acordo com as características individuais e o momento de vida. São métodos 
(ações) que podem ser combinados(as), EXCETO:  
A) Testagem regular para o HIV. 
B) Profilaxia Pós-Exposição (PEP). 
C) Prevenção da transmissão vertical. 
D) Imunização para as hepatites dos tipos A, B e C. 
E) Uso de preservativo masculino e feminino e gel lubrificante. 
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Questão 36 
A icterícia é uma das alterações mais frequentes em recém-nascidos. O diagnóstico e o tratamento precoce da hiperbi-
lirrubinemia neonatal é fundamental para a prevenção de complicações, sendo a fototerapia o tratamento mais utilizado. 
Entretanto, esse tratamento pode causar em recém-nascidos efeitos colaterais, como: 
I. Constipação Intestinal. 
II. Queimaduras.  
III. Desidratação. 
IV. Hipertermia. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) III e IV.  
E) II, III e IV. 
 

Questão 37 

O Tromboembolismo Pulmonar (TEP) é uma obstrução aguda da circulação arterial pulmonar como complicação de Trom-
bose Venosa Profunda (TVP). A TEP e a TVP constituem manifestação de Tromboembolismo Venoso (TEV), devendo ser 
entendidas como entidade única. A incidência de TEP possui números variáveis; conforme o tipo de abordagem realizada, a 
apresentação clínica é muito variável e os sinais e os sintomas mais frequentes apresentam baixa especificidade. São medidas 
preventivas de tromboembolismo venoso, EXCETO: 
A) Uso de fibrinolíticos. 
B) Elevação dos membros inferiores. 
C) Emprego de coxins nas regiões poplíteas, mantendo as pernas fletidas. 
D) Incentivo de permanência do paciente no leito com as pernas pendentes, para melhorar a circulação. 
E) Compressão pneumática externa intermitente e meias elásticas em combinação com heparina não fracionada ou heparina 

de baixo peso molecular. 
 

Questão 38  
“Utilizada para o acesso aos órgãos pélvicos e genitais. O paciente é colocado em posição dorsal; a seção dos pés da mesa 
cirúrgica é abaixada completamente, e os membros inferiores são elevados e abduzidos em perneiras metálicas.” As 
informações se referem à seguinte posição: 
A) Prona. 
B) Fowler. 
C) Litotomia. 
D) Trendelenburg. 
E) Posição de Rose. 
 

Questão 39 
Na cadeia de sobrevivência (American Heart Association – AHA, 2015) pediátrica, o primeiro elo de atendimento a uma parada cardior-
respiratória no ambiente extra-hospitalar é: 
A) Prevenção. 
B) Rápida desfibrilação. 
C) Vigilância e prevenção. 
D) RCP imediata de alta qualidade. 
E) Suporte avançado de vida e cuidados pós-RCP. 
 

Questão 40 
Para o cuidado em enfermaria de 8 a 10 leitos de um serviço hospitalar de referência para atenção a pessoas com transtornos 
mentais e/ou com necessidades de saúde decorrentes do uso de crack, álcool e demais drogas assinale a alternativa correta 
considerando os recursos humanos mínimos. 
A) Um enfermeiro por turno. 
B) Dois técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno. 
C) Quatro técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno. 
D) Um médico psiquiatra responsável pelos leitos; carga horária mínima de vinte horas por semana. 
E) Dois profissionais de saúde mental de nível superior, totalizando carga horária mínima de trinta semanais. 
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Questão 41 
As mortes por overdose de opioides nos Estados Unidos dobraram na última década. Vários estudos descobriram que o 
treinamento de ressuscitação direcionado para usuários de opioides e suas famílias e amigos está associado a taxas mais 
altas de administração de medicação antagonista. É aconselhável que os socorristas leigos recebam treinamento para 
responder à overdose de opioides. O antagonista de opioide indicado para o tratamento de emergência de superdose ou 
intoxicação aguda por opioide é: 
A) Nadolol. 
B) Naloxona. 
C) Prazosina. 
D) Oxicodona. 
E) Fenoxibenzamina. 
 

Questão 42 
Considerando a taxa de ventilação assistida na ventilação de resgate, Suporte Básico de Vida Pediátrico (2020 – SBVP) para 
bebês e crianças com pulso, mas com esforço respiratório ou respiração inadequada, sem via aérea avançada, é aconselhável 
fornecer uma respiração: 
A) Uma ventilação a cada 6 segundos (10/min.). 
B) Duas ventilações a cada 5 segundos (12/min.). 
C) A cada 3 a 5 segundos (12 a 20 respirações por min.). 
D) A cada 2 ou 3 segundos (20 a 30 respirações por min.). 
E) A cada 3 a 6 segundos, até que a respiração espontânea seja retomada. 
 

Questão 43 
Considerando que as causas de Parada Cardiorrespiratória (PCR) em bebês e crianças diferem da PCR em adultos e um número 
crescente de evidências pediátricas específicas corroboram com algumas recomendações, analise as afirmativas a seguir. 
I. Durante a RCP, o tórax deve ser comprimido com força, em velocidade de 100 a 120/min, permitindo o retorno total do 

tórax. 
II. As interrupções devem ser minimizadas. 
III. Se estiver sem via aérea avançada, a relação compressão-ventilação deve ser de 15:1. 
IV. A carga do choque utilizada para desfibrilação deve ser de 2 joules/Kg no primeiro choque. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) I, II e IV, apenas. 
 

Questão 44 
O monitoramento fisiológico da qualidade das manobras de ressuscitação cardiopulmonar é aconselhável, a fim de otimizar 
a qualidade dessas manobras. Esse monitoramento vem como um marcador da qualidade da ressuscitação cardiopulmonar, 
e depende da aferição do valor de: 
A) ETCO2. 
B) PaCO2. 
C) Índice de Tobin. 
D) Pressão intracraniana. 
E) Relação PaO2/FiO2 (Pressão arterial de O2 sobre a fração inspirada de O2). 
 

Questão 45 
O Equipamento de Proteção Individual (EPI) indicado para a proteção das vias respiratórias e mucosa oral durante a realização de 
procedimentos com produtos químicos e em que haja possibilidade de respingos ou aspiração de agentes patógenos eventualmente 
presentes no sangue e outros fluidos corpóreos trata-se de: 
A) Luvas. 
B) Propé. 
C) Capote. 
D) Máscara. 
E) Óculos de segurança. 
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Questão 46 
As imunizações reduzem o risco de infecção e protegem, não apenas a saúde dos profissionais da área da saúde, mas também 
dos pacientes e familiares. Recomenda-se a avaliação e a comprovação sorológica de imunidade para hepatite B, sendo o 
esquema vacinal três doses da vacina em intervalos de zero, um e seis meses. Para a confirmação desta resposta vacinal 
deverá ser realizado: 
A) Soroconversão IgM. 
B) Imunohistoquímica HBS. 
C) Teste sorológico anti-HBs. 
D) Teste da imunofluorescência. 
E) Teste de enzimaimunoensaio. 
 

Questão 47 
A RDC nº 15/2012 dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para a saúde. Sobre a 
limpeza e a desinfecção de produtos para a saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Desinfecção de alto nível: processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos, inclusive 

micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos. 
II. Desinfecção de nível intermediário: processo físico ou químico que destrói micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, 

micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos, de objetos inanimados e superfícies. 
III. Limpeza: remoção de sujidades orgânicas, com produtos compostos por grupos de substâncias sintéticas, orgânicas, líquidas 

ou pós solúveis em água que contêm agentes umectantes e emulsificantes. 
IV. Pré-limpeza: remoção da sujidade visível presente nos produtos para saúde. 
Está correto o que se afirma em 
A) I e II. 
B) II e IV. 
C) III e IV. 
D) I, II e III. 
E) I, II e IV. 
 

Questão 48 
Em relação à classificação de produtos para a saúde, a RDC nº 15/2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o 
processamento de produtos para a saúde, adota as seguintes definições; analise-as. 
I. Produtos para saúde semicríticos: entram em contato com pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas. 
II. Produtos para saúde não-críticos: entram em contato com pele íntegra ou não entram em contato com o paciente. 
III. Produtos para saúde críticos: utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos 

subepteliais, e sistema vascular, bem como produtos conectados com esses sistemas. 
IV. Produto para saúde crítico de conformação complexa: cujas superfícies internas e externas podem ser atingidas por escovação 

durante o processo de limpeza e tenham diâmetros superiores a cinco milímetros nas estruturas tubulares. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) II e IV. 
D) III e IV. 
E) I, II e III. 
 

Questão 49 
Os Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) são classificados pela Anvisa de acordo com a Resolução RDC nº 306/2004. Sobre a 
classificação dos resíduos, assinale a afirmativa correta. 
A) Grupo B: materiais perfurocortantes ou escarificantes. 
B) Grupo E: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características, podem apresentar risco de 

infecção. 
C) Grupo C: resíduos sólidos de produtos químicos orgânicos que são acondicionados em sacos plásticos ou barricas originais 

do fabricante. 
D) Grupo D: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser 

equiparados aos resíduos domiciliares. 
E) Grupo A: resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo 

de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. 
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Questão 50 
A leptospirose é uma doença infecciosa transmitida ao homem principalmente nas enchentes. Seu agente etiológico é: 
A) Vírus.  
B) Fungo.  
C) Bactéria. 
D) Parasita. 
E) Levedura. 
 

Questão 51 
São consideradas atribuições do profissional responsável pelo serviço de saúde em uma Central de Materiais para Esteriliza-
ção (CME), EXCETO: 
A) Coordenar todas as atividades relacionadas ao processamento de produtos para saúde. 
B) Prover meios para garantir a rastreabilidade das etapas do processamento de produtos para saúde. 
C) Participar do dimensionamento de pessoal, bem como da definição da qualificação dos profissionais para atuação na CME. 
D) Participar do processo de capacitação, educação continuada e avaliação do desempenho dos profissionais que atuam na 

CME. 
E) Avaliar as etapas dos processos de trabalho para fins de qualificação da empresa processadora, quando existir terceirização 

do processamento. 
 

Questão 52 
As vacinas contra influenza acontecem em campanhas anuais. Com base nas recomendações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), as campanhas são modificadas anualmente de modo a 
incluir as cepas mais prevalentes. Nesse caso, a via e a dose recomendadas em uma situação normal são: 
A) Subcutânea – 0,25 mL. 
B) Intramuscular – 0,1 mL. 
C) Intramuscular – 0,5 mL. 
D) Intradérmica – 0,25 mL. 
E) Adultos ≥ 65 anos devem receber uma dose alta de IIV. 
 

Questão 53 
O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE) é um documento que reúne os princípios fundamentais para a 
conduta profissional de enfermagem, considerando a necessidade e o direito de assistência em enfermagem da população, 
os interesses do profissional e de sua organização, estando centrado na pessoa, na família e na coletividade. Sobre as 
proibições dos profissionais de enfermagem, analise as afirmativas a seguir. 
I. Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência de enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência 

ou imprudência.  
II. Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício profissional. 
III. Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência. 
IV. Promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) I, III e IV, apenas. 
 

Questão 54 
O princípio da universalidade pressupõe a responsabilidade do SUS sobre todos os trabalhadores, independentemente de 
seu grau de inserção na economia ou tipo de vínculo trabalhista. De modo esquemático, pode-se afirmar que o perfil de 
morbimortalidade dos trabalhadores no Brasil, atualmente, se caracteriza pela coexistência de, EXCETO:  
A) Falta de notificação das doenças decorrentes do trabalho. 
B) Condições desfavoráveis de trabalho, causando agravos em decorrência da atividade profissional e condições de trabalho. 
C) Agravos que têm relação com condições de trabalho específicas, como os acidentes de trabalho típicos e as doenças profissionais. 
D) Doenças que têm sua frequência, surgimento e/ou gravidade modificadas pelo trabalho, denominadas “doenças relacionados ao 

trabalho”. 
E) Doenças comuns ao conjunto da população, que não guardam relação de causa com o trabalho, mas que também impactam 

a saúde dos trabalhadores. 
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Questão 55 
O novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem (CEPE), em seu Art. 121, considera as infrações leves, graves ou 
gravíssimas, segundo a natureza do ato e a circunstância de cada caso. São consideradas infrações leves as que: 
A) Provoquem perigo de vida ou debilidade temporária de membro. 
B) Provoquem debilidade temporária de membro, sentido ou função na pessoa. 
C) Causem danos mentais, morais, físicos, patrimoniais ou financeiros a outrem. 
D) Provoquem morte, deformidade permanente, dano moral irremediável em qualquer pessoa. 
E) Ofendam a integridade física, mental ou moral de qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas que venham a difamar 

organizações da categoria ou instituições. 
 

Questão 56 
O exame físico faz parte da rotina da avaliação do paciente pelo enfermeiro. O exame físico do abdômen possibilita verificar 
a sensibilidade à dor, a distensão ou a presença de massa. Para realizá-lo, divide-se o abdômen em quatro quadrantes, tendo 
como base o apêndice xifoide para o limite superior da região abdominal anterior e a sínfise púbica o limite inferior. No 
quadrante inferior esquerdo, é possível avaliar: 
A) Ceco e apêndice. 
B) Lobo esquerdo do fígado. 
C) Apêndice e parte do cólon ascendente. 
D) Cólon sigmoide e parte do cólon descendente.  
E) Cabeça do pâncreas e parte do cólon transverso. 
 

Questão 57 
A avaliação da pele revela o estado de saúde do paciente quanto à oxigenação, circulação, nutrição, lesão tecidual local e hidra-
tação.                                    (Potter & Perry, 2013.) 
 

Durante a inspeção no exame físico, variações normais da textura e da pigmentação da pele podem ser percebidas como, 
por exemplo, marcas de nascimento e sardas. Ao encontrar alguma lesão na pele, o enfermeiro deve avaliá-la e classificá-la 
em primária ou secundária. As lesões primárias ocorrem como um sinal inicial de um processo patológico. As lesões secundá-
rias são resultado de alterações das lesões primárias. É considerada uma lesão secundária: 
A) Fissura: rachadura linear da pele estendendo-se até a derme. 
B) Mácula: área de pigmentação plana e bem-demarcada, medindo menos de 1 cm de diâmetro.    
C) Pústula: lesão elevada e bem demarcada, contendo material purulento, em geral, menor que 2 cm. 
D) Nódulo: lesão firme e elevada que se estende para dentro da derme medindo, em geral, de 0,5 a 2,0 cm. 
E) Tumor: lesão sólida e elevada que se estende para dentro da derme e do tecido subcutâneo, geralmente maior que 1-2 cm.
  

Questão 58 

“Dentre os agentes etiológicos, em geral, o Streptococcus pneumoniae permanece como a bactéria de maior prevalência na 
Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC). Em crianças entre dois meses e quatro anos, com sinais de infecção respiratória 
aguda como febre e tosse, a frequência respiratória deverá ser sempre avaliada. Na ausência de _____________, as crianças 
com taquipneia podem ser diagnosticadas com PAC.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa ante-
rior. 
A) sibilos 
B) roncos 
C) estridor 
D) creptações  
E) atrito pleural 
 

Questão 59 

Um grupo de diferentes enfermidades e agravos compõe o rol das doenças tropicais negligenciadas. Mesmo não existindo 
um critério universal para inseri-las nesse grupo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) inclui, atualmente, 17 doenças 
classificadas como doenças tropicais negligenciadas. Dentre elas estão as geo-helmintíases, que são transmitidas pelo solo e 
água. São agentes etiológicos destas doenças, EXCETO:  
A) Trichuris trichiura.  
B) Necator americanus. 
C) Ascaris lumbricoides. 
D) Wuchereria bancrofti. 
E) Ancylostoma duodenale. 
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Questão 60 
Sabendo que a nutrição é um componente básico da saúde, essencial para o crescimento e desenvolvimento normal, manu-
tenção e reparo teciduais, metabolismo celular e funcionamento dos órgãos, analise as afirmativas a seguir. 
I. As lipoproteínas são importantes transportadoras dos lipídios plasmáticos, principalmente os triglicerídeos e o colesterol; 

de acordo com a variação das lipoproteínas pode-se avaliar o risco para doenças cardíacas coronarianas.  
II. Como fonte de energia, as proteínas são equivalentes aos carboidratos, fornecendo 4 Kcal/g; porém, só são utilizadas como 

fonte de energia quando as fontes habituais, carboidratos e lipídios, não são capazes de atender às demandas energéticas 
do organismo. 

III. As vitaminas são essenciais para o metabolismo, o crescimento e o desenvolvimento normal. São classificadas em lipossolú-
veis e hidrossolúveis. O corpo é capaz de sintetizar todas as vitaminas em quantidades necessárias para o seu bom funciona-
mento.  

Está correto o que se afirma apenas em  
A) I. 
B) III. 
C) I e II.  
D) I e III.  
E) II e III. 
 

Questão 61 

As taquiarritmias – alterações do ritmo cardíaco caracterizadas por Frequência Cardíaca (FC) maior ou igual a 100 batimentos 
por minuto (bpm), com a presença de pulso – podem causar sinais e sintomas de instabilidade clínica quando a FC está maior 
ou igual a 150 bpm. Nesses casos, a cardioversão elétrica pode ser indicada. Os critérios de instabilidade para a indicação da 
cardioversão elétrica incluem, EXCETO: 
A) História de síncope. 
B) Dor precordial anginosa. 
C) Alteração do nível de consciência. 
D) Hipotensão arterial (PA < 90 mmHg). 
E) Dispneia associada à congestão pulmonar. 
 

Questão 62 

Fibrilação atrial é uma arritmia supraventricular caracterizada por atividade elétrica atrial desorganizada, secundária a múlti-
plos focos de despolarização atrial. O enfermeiro pode prever, nesses casos, que um exame de ecocardiograma transesofá-
gico poderá ser realizado. Podemos afirmar que as manifestações clínicas da fibrilação atrial que se destacam pela gravidade 
são os quadros de instabilidade hemodinâmica e de: 
A) Aterosclerose. 
B) Insuficiência mitral. 
C) Tromboembolismo. 
D) Insuficiência cardíaca. 
E) Doença arterial obstrutiva periférica. 
 

Questão 63 

Considerando as novas diretrizes para manobras de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), analise as afirmativas a seguir. 
I. É aconselhável que os profissionais estabeleçam acesso intraósseo se o acesso intravenoso não estiver prontamente dispo-

nível.  
II. Para a otimização da ventilação e oxigenação pós-PCR (Parada Cardiorrespiratória), é aconselhável que o FIO2 (Fração Inspi-

rada de Oxigênio) seja titulado para que a saturação de oxigênio seja ≥ 97%. 
III. Para os pacientes com ritmo chocável, prioriza-se a desfibrilação e Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e, se a tentativa 

inicial com RCP e desfibrilação não for bem-sucedida, a epinefrina deverá ser administrada. 
IV. No período pós-PCR (Parada Cardiorrespiratória), o controle direcionado da temperatura deve ser iniciado em pacientes 

comatosos com a finalidade de prevenção da lesão neurológica irreversível e melhora do prognóstico neurológico.  
Está correto o que se afirma apenas em  
A) II. 
B) I e II. 
C) II e III.  
D) III e IV. 
E) I, III e IV. 
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Questão 64 
A Influenza é uma infecção viral aguda do trato respiratório, com distribuição global e elevada transmissibilidade. Sobre tal 
infecção, assinale a afirmativa correta.  
A) O vírus tipo B é mais suscetível à variações antigênicas. 
B) Atualmente, são conhecidos quatro tipos de vírus influenza: A, B, C e D. 
C) O Brasil possui vacinas que protegem apenas contra o vírus Influenza A. 
D) A nova cepa que tem provocado surtos regionais pelo país é a do tipo H3N2. 
E) Os sintomas são variáveis de acordo com as diferenças genéticas do vírus, sendo mais intensos nas infecções pelo vírus do 

tipo A (H1N1). 
 

Questão 65 

Pacientes em uso de insulina devem ser orientados pelos profissionais de saúde para o autocuidado, a fim de se evitar erros 
na sua administração e tratamento inadequado. As orientações corretas a serem repassadas para o autocuidado na 
administração da insulina são, EXCETO: 
A) Não deve ser congelada; se isso acontecer, precisa ser descartada. 
B) As suspensões de insulina devem ser homogeneizadas corretamente antes do uso. 
C) O ângulo de inserção de agulhas com 4 ou 5 mm de comprimento recomendado é de 90°. 
D) Na geladeira doméstica, deve ser armazenada longe das paredes, nas prateleiras do meio, na parte inferior, ou na gaveta de 

verduras.  
E) Por perder a estabilidade e a ação quando conservada fora da geladeira, deve ser administrada exatamente após a retirada 

do frasco da geladeira. 
 

Questão 66 
A doença de Parkinson é uma patologia de origem neurológica, degenerativa de uma região conhecida como substância 
negra, presente no Sistema Nervoso Central (SNC). Apresenta-se de forma crônica e progressiva, devido à diminuição do 
neurotransmissor dopamina nos gânglios da base. Não existem exames específicos que o comprovem, sendo assim, o 
diagnóstico é feito principalmente pela clínica. As manifestações da doença incluem, EXCETO: 
A) Coreia. 
B) Rigidez. 
C) Tremor. 
D) Bradicinesia. 
E) Instabilidade postural. 
 

Questão 67 

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais da mama, que formam um 
tumor com potencial de invadir outros órgãos. 

(Boletim do Registro de Câncer de Base Populacional de Campinas. Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, 2021. Fragmento.) 
 

Não há uma causa específica para esta doença; porém, uma associação de fatores genéticos, hormonais, estilo de vida e, 
possivelmente, ambientais pode aumentar o risco de seu desenvolvimento. São considerados fatores de risco para o câncer 
de mama, EXCETO: 
A) Multiparidade. 
B) Gestação tardia. 
C) Idade crescente. 
D) Obesidade, especialmente pós-menopausa. 
E) Terapia de reposição hormonal no período pós-menopausa. 
 

Questão 68 

Imediatamente após o nascimento, o recém-nascido é avaliado quanto ao seu ajuste imediato à vida extrauterina através da 
Escala ou Índice de Apgar feita na sala de parto. Diante do exposto, é correto afirmar que:  
A) São avaliados quatro sinais que indicam o estado fisiológico do recém-nascido. 
B) Cada parâmetro tem alternativas de resposta com pontuações que variam de 0 a 5. 
C) Quanto menor o valor do Apgar, melhores as condições fisiológicas do recém-nascido. 
D) É utilizada para determinar a necessidade de reanimação neonatal e as manobras a serem instituídas no decorrer do procedimento. 
E) Em recém-nascidos com boas condições fisiológicas, recomenda-se que a avaliação seja feita no primeiro e no quinto minuto 

após o nascimento. 
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Questão 69 
“Está amplamente estabelecida a relação causal, linear e contínua entre o aumento da Pressão Arterial (PA) e o risco de 
Doença Cardiovascular (DCV) em ambos os sexos, todas as idades e todos os grupos étnicos. A PA atua de forma sinérgica 
com outros Fatores de Risco (FR) para DCV, e seu efeito pró-aterogênico será tanto maior quanto maior o for o número e a 
intensidade desses fatores adicionais.” Considerando a idade na estratificação do risco cardiovascular do paciente hiper-
tenso, assinale a afirmativa correta. 
A) Em curto prazo, os pacientes idosos têm maior risco absoluto. 
B) Em curto prazo, os pacientes idosos têm menor risco absoluto. 
C) Em curto prazo, os jovens apresentam maior risco absoluto com perfil de risco desfavorável. 
D) Em longo prazo, os que manifestam os FR em idade jovem têm menor perda de longevidade. 
E) Não há diferença no risco cardiovascular quando há presença de FR coexistentes, como diabetes e tabagismo por exemplo.  
 

Questão 70 
Na obesidade, a distribuição excessiva de gordura visceral é acompanhada de importantes alterações hormonais, inflamató-
rias e endoteliais que podem levar à hipertensão arterial e ao aumento do risco cardiovascular e renal. Estudos demonstram 
uma estreita associação entre o aumento da pressão arterial e o ganho de peso, justificando a redução de peso como uma 
recomendação fundamental para a diminuição da pressão arterial e do risco cardiovascular. A obesidade é categorizada em 
grau I, II ou III de acordo com o Índice de Massa Corporal (IMC – kg/m2). Diante do exposto, assinale a alternativa correta. 
A) Classe I: IMC > 25 
B) Classe III: IMC > 30 
C) Classe II: IMC 30-35 
D) Classe II: IMC 25-30 
E) Classe II: IMC 35-40  
 

Questão 71 
O DIU é um método contraceptivo do grupo dos métodos contraceptivos de longa duração. O DIU com cobre, quando inserido 
dentro do útero, exerce ações locais que culminam por evitar a gestação, apresentando-se como um método seguro. Dentre 
suas principais características e vantagens estão, EXCETO: 
A) Não aumentam o risco de a mulher contrair Infecção Sexualmente Transmissível (IST). 
B) O retorno à fertilidade costuma ocorrer por volta de quatro a seis meses após a sua retirada. 
C) É um dos métodos contraceptivos reversíveis de longa ação com maior custo-efetivo para as adolescentes. 
D) Os íons de cobre têm um efeito direto na motilidade espermática, reduzindo a capacidade de penetração no muco cervical. 
E) Quando inserido no pós-parto, deve ser de forma prioritária, no pós-parto imediato, ou seja, até dez minutos pós-dequitação. 
 

Questão 72 
Estadiar um câncer significa avaliar seu grau de disseminação refletindo a taxa de crescimento, a extensão da doença, o tipo 
de tumor e sua relação com o hospedeiro. O sistema de estadiamento mais utilizado é o preconizado pela União Internacional 
para o Controle do Câncer (UICC), denominado Sistema TNM de Classificação dos Tumores Malignos. Tal sistema baseia-se 
somente na: 
A) Extensão do tumor primário. 
B) Ausência ou presença e extensão de metástase em linfonodos regionais. 
C) Extensão do tumor primário; ausência ou presença e extensão de metástase em linfonodos regionais. 
D) Ausência ou presença de metástase à distância e ausência ou presença e extensão de metástase em linfonodos regionais.  
E) Extensão do tumor primário; ausência ou presença e extensão de metástase em linfonodos regionais e ausência ou presença 

de metástase à distância.  
 

Questão 73 

No Brasil, o rastreamento do câncer do colo do útero é realizado pelo exame citopatológico (exame de Papanicolau). Para 
mulheres na faixa etária em que se recomenda tal exame, deve ser realizado a cada três anos quando obtiver resultado 
negativo para:  
A) O primeiro exame realizado. 
B) Três exames consecutivos realizados nos últimos oito anos.   
C) Dois primeiros exames realizados com intervalo de um ano entre eles. 
D) Três primeiros exames realizados com intervalo de dois anos entre eles. 
E) Dois primeiros exames realizados com intervalo de dois anos entre eles. 
 
 
 



     

 

18 
       

QOSPM – ENFERMEIRO – ENFERMAGEM GENERALISTA 
TIPO 1 – BRANCA 

CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN 
 

ꚗ 

Questão 74 
A icterícia neonatal é uma condição frequente no Recém-Nascido (RN). Na primeira semana de vida, cerca de 60% dos RN a 
termo ficam ictéricos e, nos pré-termo, pode chegar aos 80%. É caracterizada pela coloração amarelada da pele, membranas 
mucosas, esclera e órgãos correspondendo à expressão clínica da hiperbilirrubinemia. A icterícia fisiológica por hiperbi-
lirrubinemia indireta costuma se manifestar clinicamente na primeira semana de vida nos RNs a termo saudáveis quando 
atinge níveis séricos superiores a: 
A) 2 mg/dL. 
B) 5 mg/dL. 
C) 10 mg/dL. 
D) 12 mg/dL. 
E) 15 md/dL. 
 

Questão 75 
A anemia é definida por valores de hemoglobina (Hb) no sangue abaixo do normal para idade e gênero; classificada em 
relação à etiologia ou fisiologia – manifestada por depleção de eritrócito ou hemoglobina; e morfologia – relativa às altera-
ções dos glóbulos vermelhos quanto ao tamanho, à forma ou à cor. Sobre a anemia ferropriva, assinale a afirmativa INCOR-
RETA.  
A) As gestantes são suscetíveis a este tipo de anemia. 
B) Ocupa o segundo lugar em prevalência na população. 
C) As perdas gastrointestinais são uma das causas desse tipo de anemia. 
D) Valores de hemoglobina menores que 11 g/dL indicam anemia nas crianças de 6 a 60 meses de idade. 
E) Os recém-nascidos a termo, usualmente, têm reservas adequadas de ferro nos primeiros cinco a seis meses de vida. 
 

Questão 76 
A Tromboembolia Pulmonar (TEP) refere-se à obstrução da artéria pulmonar ou de um de seus ramos por um trombo (ou 
trombos) impedindo a passagem de sangue de forma adequada. Tal condição acarreta o aumento da resistência vascular 
pulmonar e sobrecarga pressórica para o(s): 
A) Átrio direito. 
B) Átrio esquerdo. 
C) Ventrículo direito. 
D) Ventrículo esquerdo. 
E) Ventrículos direito e esquerdo. 
 

Questão 77 

A osteoporose é uma doença caracterizada pela fragilidade óssea e alterações na sua microarquitetura; tem como desfecho 
clínico mais importante a ocorrência de fraturas por baixo impacto, definida como aquela decorrente de queda da própria 
altura ou menos. O cálcio é um mineral essencial na regulação da homeostase do tecido ósseo e para a sua absorção 
intestinal. Para que ocorra a homeostase é fundamental a presença da vitamina: 
A) A 
B) D 
C) E 
D) K 
E) B1 
 

Questão 78 
As falsas contraindicações das vacinas incluem: ocorrência de evento adverso em dose anterior de uma vacina como reações 
locais, história de alergia não específica, individual ou familiar, quando o usuário é contato domiciliar de gestante, uma vez 
que os vacinados não transmitem os vírus vacinais do sarampo, caxumba ou rubéola e, dentre outras, a prematuridade ou o 
baixo peso ao nascer. A vacina que deve ser adiada em recém-nascidos com menos de 2 kg, até que atinjam este peso, 
corresponde à: 
A) BCG. 
B) Hepatite B.  
C) Vacina Rotavírus Humano – VORH.  
D) Vacina Inativada Poliomielite – VIP.  
E) Vacina Pneumocócica 10 Conjugada. 
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Questão 79 
Em 2017, a Federação Internacional de Diabetes estimou que no Brasil havia um número de 12,5 milhões de pessoas com 
diabetes, ocupando a 4ª posição no número de casos no mundo. Tal dado se refere à: 
A) Incidência. 
B) Prevalência. 
C) Taxa de ataque. 
D) Taxa de incidência. 
E) Taxa de prevalência.  
 

Questão 80 

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. São características do DM tipo 1, EXCETO: 
A) Poligenia. 
B) Autoimunidade. 
C) Menor frequência na infância.  
D) Pode ser diagnosticado nos adultos. 
E) Presença de sobrepeso e obesidade não exclui o diagnóstico da doença. 

 

 

 
 



 

INSTRUÇÕES 

 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos 
candidatos. 

 

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 nem a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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 ou braceletes magnéticos – 
ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan 
sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da 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 dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos. 

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) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplica-
ção. 

6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a 
transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. 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. O candidato poderá se 
retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não 
poderá levar consigo o seu Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao 
Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 
correspondente ao Concurso Público. 




