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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Quem sabe Deus está ouvindo 
 

Outro dia eu estava distraído, chupando um caju na 
varanda, e fiquei com a castanha na mão, sem saber onde botar. 
Perto de mim havia um vaso de antúrio; pus a castanha ali, 
calcando-a um pouco para entrar na terra, sem sequer me dar 
conta do que fazia.  

Na semana seguinte a empregada me chamou a atenção: 
a castanha estava brotando. Alguma coisa verde saía da terra, 
em forma de concha. Dois ou três dias depois acordei cedo, e vi 
que durante a noite aquela coisa verde lançara para o ar um 
caule com pequenas folhas. É impressionante a rapidez com que 
essa plantinha cresce e vai abrindo folhas novas. Notei que a 
empregada regava com especial carinho a planta, e caçoei dela:  

– Você vai criar um cajueiro aí?  
Embaraçada, ela confessou: tinha de arrancar a mudinha, 

naturalmente; mas estava com pena.  
– Mas é melhor arrancar logo, não é?  
Fiquei em silêncio. Seria exagero dizer: silêncio criminoso – 

mas confesso que havia nele um certo remorso. Um silêncio 
covarde. Não tenho terra onde plantar um cajueiro, e seria uma 
tolice permitir que ele crescesse ali mais alguns centímetros, 
sem nenhum futuro. Eu fora o culpado, com meu gesto leviano 
de enterrar a castanha, mas isso a empregada não sabe; ela 
pensa que tudo foi obra do acaso. Arrancar a plantinha com a 
minha mão – disso eu não seria capaz; nem mesmo dar ordem 
para que ela o fizesse. Se ela o fizer darei de ombros e não 
pensarei mais no caso; mas que o faça com sua mão, por sua 
iniciativa. Para a castanha e sua linda plantinha seremos dois 
deuses contrários, mas igualmente ignaros: eu, o deus da Vida; 
ela, o da Morte.  

Hoje pela manhã ela começou a me dizer qualquer coisa – 
“seu Rubem, o cajueirinho...” – mas o telefone tocou, fui 
atender, e a frase não se completou. Agora mesmo ela voltou 
da feira; trouxe um pequeno vaso com terra e transplantou para 
ele a mudinha.  

Veio me mostrar:  
– Eu comprei um vaso...  
– Ahn...  
Depois de um silêncio, eu disse:  
– Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...  
Ela olhou a plantinha e disse com convicção:  
– Esse aqui não vai morrer, não senhor.  
Eu devia lhe perguntar o que ela vai fazer com aquilo, 

daqui a uma, duas semanas. Ela espera, talvez, que eu o leve 
para o quintal de algum amigo; ela mesma não tem onde plantá-
-lo. Senti que ela tivera medo de que eu a censurasse pela 
compra do vaso, e ficara aliviada com a minha indiferença. 
Antes de me sentar para escrever, eu disse, sorrindo, uma frase 
profética, dita apenas por dizer:  

– Ainda vou chupar muito caju desse cajueiro.  
Ela riu muito, depois ficou séria, levou o vaso para a 

varanda, e, ao passar por mim na sala, disse baixo com certa 
gravidade:  

– É capaz mesmo, seu Rubem; quem sabe Deus está 
ouvindo o que o senhor está dizendo...  

Mas eu acho, sem falsa modéstia, que Deus deve andar 
muito ocupado com as bombas de hidrogênio e outros assuntos 
maiores.  

(BRAGA, Rubem. 1993-1990. 200 crônicas escolhidas – 31ª ed. – Rio de 
Janeiro: Record, 2010.) 

 

Questão 01 
No excerto “– É capaz mesmo, seu Rubem; quem sabe Deus 
está ouvindo o que o senhor está dizendo...” (18º§), o trecho 
destacado expressa ideia de: 
A) Devoção. 
B) Dedução. 
C) Ceticismo. 
D) Esperança. 
 

Questão 02 
Em “Para a castanha e sua linda plantinha seremos dois 
deuses contrários, mas igualmente ignaros: eu, o deus da 
Vida; ela, o da Morte.” (6º§), a expressão evidenciada pode 
ser substituída, sem alteração semântica, por: 
A) Estúpidos. 
B) Paradoxos. 
C) Reveladores. 
D) Inquestionáveis. 
 

Questão 03 
Considerando o trecho “Notei que a empregada regava 
com especial carinho a planta, e caçoei dela: [...]” (2º§), a 
partícula “e”, sublinhada nessa estrutura, estabelece entre 
as orações uma ideia de: 
A) Escolha. 
B) Conclusão. 
C) Explicação. 
D) Acrescentamento. 
 

Questão 04 
No trecho “Antes de me sentar para escrever, eu disse, sorrindo, 
uma frase profética, dita apenas por dizer: [...]” (15º§), o trecho 
assinalado revela o seguinte sentimento: 
A) Indiferença. 
B) Preocupação. 
C) Consternação. 
D) Fidedignidade. 
 

Questão 05 
Levando em consideração o contexto textual, em “Ela olhou a 
plantinha e disse com convicção: [...]” (13º§), o termo “convicção” 
significa: 
A) Firmeza. 
B) Desalento. 
C) Amenidade. 
D) Autenticidade. 
 

Questão 06 
Considerando que o adjetivo é a palavra variável que designa 
uma especificação ao substantivo, caracterizando-o, assinale a 
afirmativa que NÃO denota tal classe gramatical. 
A) “Um silêncio covarde.” 
B) “Mas eu acho, sem falsa modéstia, [...]”  
C) “Eu fora o culpado, com meu gesto leviano [...]” 
D) “[...] mas confesso que havia nele um certo remorso.” 
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Questão 07 
Em “Ela espera, talvez, que eu o leve para o quintal de algum 
amigo; ela mesma não tem onde plantá-lo.” (15º§), o termo 
evidenciado expressa circunstância de: 
A) Modo. 
B) Tempo. 
C) Dúvida. 
D) Intensidade. 
 

Questão 08 
Assinale, a seguir, uma afirmativa transcrita do texto que denota 
uma ação regular, ou seja, uma situação permanente. 
A) “Fiquei em silêncio.” (6º§) 
B) “[...] disso eu não seria capaz; [...]” (6º§) 
C) “– Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...” (12º§) 
D) “[...] aquela coisa verde lançara para o ar um caule com 

pequenas folhas.” (2º§) 
 

Questão 09 
Em “– Cajueiro sente muito a mudança, morre à toa...” (12º§), 
o sinal indicativo de crase foi aplicado adequadamente. Tal 
fato NÃO ocorre em: 
A) Comparecerei à feira logo pela manhã. 
B) Ele se referiu às plantas que abriram folhas novas. 
C) Às vezes podemos replantar as mudas do cajueiro. 
D) O cajueiro passou a crescer à partir do surgimento de novas 

folhas. 
 

Questão 10 
No trecho “Se ela o fizer darei de ombros e não pensarei mais 
no caso; mas que o faça com sua mão, por sua iniciativa.”  
(6º§), as expressões destacadas expressam, respectivamente, 
ideia de: 
A) Acréscimo e causa. 
B) Escolha e finalidade. 
C) Concorrência e causa. 
D) Condição e contraste. 
 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 11 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é organizado de forma regio-
nalizada e hierarquizada, desenvolvido pela conjunção das 
ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde efetivados pelos entes federativos. São instituídas pelo 
Estado as Regiões de Saúde em consonância com os municípios 
de acordo com as diretrizes gerais pactuadas na Comissão de 
Intergestores Tripartite (CIT). Sobre as ações e os serviços 
exigidos minimamente nas instituições das Região de Saúde, 
marque V para as afirmativas verdadeiros e F para as falsas. 
(     ) Urgência e emergência. 
(     ) Atenção psicossocial. 
(     ) Vigilância em saúde. 
(     ) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 
A sequência está correta em 
A) F, F, F, F. 
B) F, V, F, F. 
C) V, F, V, V. 
D) V, V, V, V. 

Questão 12 
O Programa Saúde na Hora foi lançado pela Secretaria de 
Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (Saps/MS) em 
maio de 2019 e passou por atualizações com a publicação da 
Portaria nº 397/GM/MS, de 16 de março de 2020. O Programa 
viabiliza o custeio aos municípios para implantação do horário 
estendido de funcionamento das Unidades de Saúde da Família 
(USF) e Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o território 
brasileiro. 

(Disponível: www.gove.digital/saude/programa-saude-na-hora.) 
 

O Programa Saúde na Hora prevê: 
I. Ampliação ao acesso às ações e serviços considerados essen-

ciais na Atenção Primária à Saúde (APS). 
II. Redução do volume dos atendimentos dos usuários com 

condições de saúde de baixo risco em unidades de pronto 
atendimento e emergências hospitalares. 

III. As Unidades de Saúde da Família (USFs) deverão ter como 
um dos horários de funcionamento doze horas diárias inin-
terruptas, de segunda-feira a sexta-feira, durante os cinco 
dias úteis na semana. 

IV. Delimitação do acesso às ações e serviços considerados 
essenciais na Atenção Primária à Saúde, visando à excelência 
no atendimento aos usuários. 

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

Questão 13 
Os hospitais são instituição complexas, com densidade tecno-
lógica específica, de caráter multiprofissional e interdisciplinar, 
responsável pela assistência aos usuários com condições agudas 
ou crônicas, que apresentem potencial de instabilização e de 
complicações de seu estado de saúde, exigindo-se assistência 
contínua em regime de internação e ações que abrangem a 
promoção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 
tratamento e a reabilitação.  

(Ministério da Saúde, Portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013.) 
 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Hospitalar 
(PNHOSP), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), os 
hospitais, além de prestar assistência, constituem-se, ainda, em 
espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e 
avaliação de tecnologias em saúde para a Rede de Atenção à 
Saúde (RAS). Considera-se apoio matricial na Política Nacional de 
Atenção Hospitalar: 
A) Recomendações desenvolvidas de modo sistemático para 

auxiliar os profissionais de saúde e usuários no momento da 
tomada de decisões sobre circunstâncias clínicas específicas. 

B) Análise crítica e sistemática da qualidade de atenção à saúde 
prestada no hospital, incluindo os procedimentos usados para 
o diagnóstico e o tratamento, uso dos recursos e resultados 
para os usuários. 

C) Suporte técnico especializado ofertado a uma equipe inter-
disciplinar de saúde com o intuito de ampliar seu campo de 
atuação e qualificar suas ações, invertendo a lógica da frag-
mentação dos saberes. 

D) Protocolo pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade 
ao atendimento a partir da análise do grau de necessidade do 
usuário, proporcionando atenção centrada no nível de com-
plexidade e não na ordem de chegada. 



Ξ 

     

 

4 
       

FUNÇÃO: HGWA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 

TIPO 1 – BRANCA (M) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

Questão 14  
O Brasil tem a maior e mais complexa rede de bancos de 
leite humano do mundo, sendo referência internacional por 
utilizar estratégias que aliam baixo custo e alta qualidade e 
tecnologia. A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano 
(rBLH-BR) é uma iniciativa do Ministério da Saúde, por meio 
do Instituto Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), e, atualmente, 
integra a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Criança e Aleitamento Materno (PNAISC). 

(Ministério da Saúde.) 
 

São competências do posto de coleta de leite humano as 
seguintes atividades, EXCETO: 
A) Prestar assistência à gestante, puérpera, nutriz e lactente 

na prática do aleitamento materno. 
B) Desenvolver ações de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno, como programas de incentivo e 
sensibilização sobre a doação de leite humano. 

C) Analisar o leite colhido, passando por processo de pasteu-
rização, sendo submetido a controle de qualidade antes de 
ser fornecido aos bebês internados nas unidades neonatais. 

D) Estabelecer que o leite materno doado passe por um processo 
rigoroso que envolva análise, pasteurização e controle de qua-
lidade antes de ser distribuído; caso o banco de leite extrapole 
sua quantidade, poderá ser ofertado comercialmente na rede 
hospitalar. 

 

Questão 15 
De acordo com a Constituição Brasileira, no que tange ao 
financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) proveniente 
dos recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dentre outras 
fontes, no âmbito da União, em relação à receita corrente 
líquida do respectivo exercício financeiro, o percentual desig-
nado ao financiamento do SUS não poderá ser inferior a: 
A) 5%. 
B) 10%. 
C) 15%. 
D) 20%. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
“Envolve a remoção ou a redução no número de micro-          
-organismos por meio de método químico (uso de antissép-
tico) ou mecânico (escovação). Realizada, principalmente, 
nas mãos e antebraços (como, por exemplo, no preparo 
pré-operatório).” Trata-se da seguinte técnica asséptica: 
A) Sanificação. 
B) Esterilização. 
C) Degermação. 
D) Desinfestação. 
 
 
 
 
 

Questão 17 
Os pacientes infectados pelo vírus da imunodeficiência huma-
na (HIV) progridem para uma grave disfunção do sistema 
imunológico, à medida que vão sendo destruídos os linfóci-
tos T CD4+, uma das principais células-alvo do vírus. A Aids 
é causada pelo vírus HIV, que interfere na capacidade do 
organismo de combater infecções. Em relação à Aids e ao 
vírus da imunodeficiência humana (HIV), é INEXATO afir-
mar que:  
A) O HIV é um retrovírus classificado na subfamília dos Lenti-

viridae. 
B) O vírus pode ser transmitido pelo contato com sangue, sêmen 

ou fluidos vaginais infectados, pelo leite materno e picada de 
insetos. 

C) Tem o período de incubação prolongado antes do surgimen-
to dos sintomas da doença, infecção das células do san-
gue e do sistema nervoso e supressão do sistema imune. 

D) O Programa Nacional de DST e Aids tem como prioridade 
a redução da transmissão vertical do HIV. Resultados 
promissores vêm sendo observados a partir da instituição 
de protocolos de tratamento da gestante/parturiente e 
criança exposta, a qual, além da quimioprofilaxia com os 
antirretrovirais, deve ser alimentada com fórmula infantil 
desde o nascimento até a confirmação do seu status 
sorológico. 

 

Questão 18 
“Os curativos de _________________ são indicados para 
absorver o excesso de secreção produzido em alguns tipos 
de feridas, em um processo chamado de exsudação.” Assi-
nale a alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) hidrogel 
B) antissépticos 
C) carvão ativado 
D) alginato de cálcio e sódio 
 

Questão 19 
De acordo com as Recomendações da Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm), em relação às vacinas para as crian-
ças, analise as afirmativas a seguir. 
I. Hepatite B: a primeira dose deverá ser aplicada nas pri-

meiras 12 horas de vida. 
II. Tríplice bacteriana: o reforço de 9 a 10 anos de idade 

deve ser feito com a vacina tríplice acelular do tipo adul-
to (dTpa). 

III. Influenza: é recomendada para todas as crianças a partir 
dos 6 meses de idade. 

IV. Febre amarela: as duas doses deverão ser ministradas aos 
9 meses de vida e aos 4 anos de idade. 

Está correto o que se afirma em  
A) I, II, III e IV. 
B) II e III, apenas. 
C) III e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
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Questão 20 
No início deste século, o Instituto de Medicina (IOM) dos 
Estados Unidos da América (EUA) passou a incorporar “segu-
rança do paciente” como um dos seis atributos da qualidade, 
com a efetividade, a centralidade no paciente, a oportuni-
dade do cuidado, a eficiência e a equidade. “O IOM define 
qualidade do cuidado como o grau com que os serviços de 
saúde, voltados para cuidar de pacientes individuais ou de 
populações, aumentam a chance de produzir os resultados 
desejados e são consistentes com o conhecimento profissio-
nal atual.” 

(Fonte: Ministério da Saúde.) 
 

Considerando as definições dos atributos da qualidade da 
segurança do paciente, analise as afirmativas a seguir. 
I. Efetividade: cuidado baseado no conhecimento cientí-

fico para todos que dele possam se beneficiar, evitando 
seu uso por aqueles que, provavelmente, não se benefi-
ciarão (evita subutilização e sobreutilização, respectiva-
mente). 

II. Segurança: evitar lesões e danos nos pacientes decor-
rentes do cuidado que tem como objetivo ajudá-los. 

III. Cuidado centrado no paciente: cuidado respeitoso e res-
ponsivo às preferências, necessidades e valores individu-
ais dos pacientes, e que assegura que os valores do paci-
ente orientem todas as decisões clínicas. Respeito às 
necessidades de informação de cada paciente. 

IV. Eficiência: cuidado sem desperdício, incluindo aquele 
associado ao uso de equipamentos, suprimentos, ideias 
e energia. 

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

Questão 21 
Os diabéticos são suscetíveis ao aparecimento de feridas, 
bem como a difícil cicatrização, em decorrência da insufi-
ciência ou ausência total de insulina. Em relação às feridas, 
assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A ausência total ou a insuficiência de insulina prejudicam 

a elasticidade da pele, contribuindo para o surgimento 
das feridas. 

B) A oxigenoterapia hiperbárica é contraindicada para os 
pacientes diabéticos em caso de cicatrização lenta, em 
decorrência do alto volume de oxigênio inalado, ocasio-
nando o aumento da frequência cardíaca. 

C) A perda de sensibilidade na pele, em decorrência das 
altas taxas de glicose no sangue afetam os nervos do 
organismo, propiciando o desenvolvimento de feridas, 
pois o paciente sofre lesões sem sentir o machucado. 

D) Pé diabético é uma complicação de diabetes caracteri-
zada por uma ferida (úlcera) nos membros inferiores 
agravada por uma infecção, mas também pode englobar 
qualquer alteração de origem neurológica, ortopédica, 
ou vascular que afete tal região do corpo. 

 
 

Questão 22 
De acordo com a sua composição, os medicamentos injetá-
veis podem ter uma ação mais rápida, mais duradoura, ou 
mais localizada do que os medicamentos orais, proprieda-
des que são essenciais em diversos momentos da medicina, 
seja durante uma emergência médica, ou uma pequena 
cirurgia. Em relação à aplicação de medicamentos injetá-
veis, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A agulha 0,70 x 30 mm com 0,7 mm de calibre e 30 mm 

de comprimento é indicada para administrações intra-
musculares em adultos. 

B) O calibre da agulha decorre da viscosidade do medica-
mento, preferencialmente as mais grossas que são reser-
vadas para substâncias oleosas ou suspensões.  

C) As injeções intramusculares devem ser aplicadas, prefe-
rencialmente, no quadrante inferior externo da nádega 
em adultos, em crianças pequenas na lateral interna das 
coxas. 

D) É imprescindível, antes da preparação do medicamento, 
observar o aspecto do produto, verificando se há altera-
ções de cor, precipitados e fragmentos de vidro em de-
corrência a erros de fabricação ou armazenamento. 

 

Questão 23 
Em relação à Influenza Pandêmica A (H1N1), analise as afir-
mativas a seguir. 
I. Os vírus da influenza A e B possuem vários subtipos que 

sofrem contínuas mutações, surgindo novas cepas. 
II. O agente etiológico do vírus da Influenza pertence à fa-

mília Ortomixiviridae. São vírus RNA de hélice única, que 
se subdividem em três tipos antigenicamente distintos: 
A; B; e, C. 

III. O modo mais recorrente é a transmissão direta (pessoa 
a pessoa), através de pequenas gotículas de aerossol (> 
5 milimicras de diâmetro) expelidas pelo indivíduo infec-
tado com o vírus (ao falar, ao tossir e ao espirrar) às pes-
soas suscetíveis. 

IV. Os sintomas são similares aos da gripe comum; contudo, 
com uma intensidade maior. Febre alta, calafrios inten-
sos, tosse seca e contínua e dores musculares têm mais 
chances de causar complicações respiratórias. 

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

Questão 24 
A via intratecal é uma das vias para a introdução dos medi-
camentos, sendo a inserção da agulha: 
A) Direta na veia. 
B) Entre a gengiva e a bochecha. 
C) Nos músculos que estão abaixo da pele e dos tecidos adi-

posos. 
D) Entre duas vértebras na parte inferior da coluna vertebral 

dentro do espaço ao redor da medula espinhal. 
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Questão 25 
A enfermagem compreende um componente próprio de 
conhecimentos científicos e técnicos, construído e reprodu-
zido por um conjunto de práticas sociais, éticas e políticas 
que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-
-se na prestação de serviços à pessoa, família e coletividade, 
no seu contexto e circunstâncias de vida. 

(Fonte: COFEN.) 
 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfer-
magem – CEPE em relação aos diretos, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família 

e coletividade, necessárias ao exercício profissional. 
II. Associar-se, exercer cargos e participar de Organizações 

da Categoria e Órgãos de Fiscalização do Exercício Profis-
sional, atendidos os requisitos legais. 

III. Apoiar e/ou participar de movimentos de defesa da dig-
nidade profissional, do exercício da cidadania e das rei-
vindicações por melhores condições de assistência, tra-
balho e remuneração, observados os parâmetros e limi-
tes da legislação vigente. 

IV. Ter reconhecida sua autoria ou participação em pesqui-
sa, extensão e produção técnico-científica. 

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

Questão 26 
A coleta de material para exames é uma atividade comum 
em serviços de enfermagem e auxilia na complementação 
dos diagnósticos médicos e de enfermagem. Sobre os pro-
cedimentos para a coleta de sangue, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) A punção por meio do vacutainer deve ser evitada, pois 

traz riscos ao paciente.  
B) Com o polegar da mão não dominante deve-se fixar a 

veia, esticando a pele abaixo do ponto da punção. 
C) A antissepsia da área deve ser realizada com solução 

alcóolica a 70% ou clorexidina alcóolica 0,5% no sentindo 
do retorno venoso, para estimular o aparecimento das 
veias. 

D) Introduzir a agulha com o bisel e a graduação da seringa 
voltados para cima; a agulha deve ser introduzida na veia, 
aproximadamente, 1 cm e ser mantida em um ângulo de 
15°. 

 

Questão 27 
Infecção Hospitalar ou Infecção Relacionada à Assistência 
em Saúde (IRAS) são adquiridas após a admissão do paci-
ente, podendo se manifestar durante a internação ou após 
a alta. Sobre as ações indicadas para a redução da infecção 
do trato urinário associadas ao cateter vesical, marque V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Passar álcool 70% na extremidade do saco coletor. 
(     ) Ingerir, caso não haja restrição hídrica, 30 ml/kg/dia de 

líquidos. 

(     ) Efetuar a higiene íntima com água morna e sabonete 
com pH levemente ácido. 

(     ) Higienizar adequadamente as mãos antes e após o 
contato com o cateter vesical. 

(     ) Manter o bom fluxo sendo a bolsa coletora de urina 
acima do solo e o saco de drenagem no nível ou acima 
da bexiga. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F, V. 
B) F, V, F, F, V. 
C) V, F, V, V, F. 
D) V, V, V, V, F. 
 

Questão 28 
De acordo com a classificação das dietas hospitalares, rela-
cione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Dieta branda. 
2. Dieta pastosa. 
3. Dieta leve. 
(     ) Consistência espessada (presença de farináceos ou 

espessantes artificiais), constituídas de líquidos e ali-
mentos semissólidos, cujos pedaços se encontram em 
emulsão ou suspensão. 

(     ) Dieta que proporciona repouso digestivo e fornece 
quantidade adequada de nutrientes semelhante à 
dieta bruta. 

(     ) Caracteriza-se, principalmente, pela atenuação da tex-
tura dos alimentos por meio do processo de cocção das 
fibras e de verduras, legumes, frutas e tecido conectivo 
das carnes, com a finalidade de facilitar o trabalho 
digestivo. 

A sequência está correta em  
A) 3, 2, 1. 
B) 1, 2, 3. 
C) 2, 3, 1. 
D) 3, 1, 2. 
 

Questão 29 
Em relação às infecções parasitárias, marque V para as afir-
mativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Os parasitas, geralmente, penetram no organismo pela 

boca ou pela pele. 
(     ) Os protozoários se reproduzem por divisão celular e 

podem se multiplicar dentro das pessoas. 
(     ) A maioria dos vermes, ao contrário, produzem ovos ou 

larvas que se desenvolvem no meio ambiente antes de 
serem capazes de infectar pessoas. 

(     ) A infecção por oxiúros é causada pelo verme nemató-
deo intestinal Enterobius vermicularis e, geralmente, 
afeta crianças, mas os membros adultos da sua resi-
dência e os prestadores de cuidados, pessoas em insti-
tuições e aquelas que têm contato anal-oral com um 
parceiro infectado durante o sexo. 

A sequência está correta em 
A) F, F, F, F. 
B) V, F, V, F. 
C) F, V, F, V. 
D) V, V, V, V. 
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FUNÇÃO: HGWA – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – 

TIPO 1 – BRANCA (M) 

PROCESSO SELETIVO – INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR – ISGH – FORTALEZA/CE 

Questão 30 
A parada cardíaca ocorre quando o coração deixa de bom-
bear sangue e oxigênio para o cérebro e para outros órgãos 
e tecidos. Às vezes, uma pessoa pode ser reanimada após a 
parada cardíaca, especialmente se o tratamento for iniciado 
imediatamente. 

(Fonte: MSD – Manual de Saúde.) 
 

Sobre a parada cardíaca, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) A lesão cerebral é provável se a parada cardíaca durar mais 

de cinco minutos sem intervenção de primeiros-socorros 
de reanimação cardiopulmonar (RCP). 

B) A reanimação cardiopulmonar deverá ser iniciada somen-
te após a verificação da presença de batimentos cardía-
cos, mesmo que se tenha a informação que o paciente 
está em choque. 

C) Se o paciente não responder aos estímulos e não estiver 
respirando, ou estiver respirando de modo anormal (por 
exemplo, ofegando), deve-se iniciar as medidas de reani-
mação cardiopulmonar de emergência. 

D) Quanto mais tempo se passar sem que o sangue que 
contém oxigênio seja bombeado para o cérebro, meno-
res são as probabilidades de a pessoa ser reanimada e, 
caso isso aconteça, maiores são as chances de que a 
pessoa tenha dano cerebral. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



INSTRUÇÕES 

O uso de máscara durante a realização da prova é facultativo. 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 bem como 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 ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhi-
mento, 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 foto-
gráfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não
acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do Processo Seletivo, 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 30 (trinta) questões de múltipla escolha para todos as funções.

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 à função 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 Aplicação.

6. As provas terão duração de 3 (três) horas para todas as funções. 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 4 (quatro) alternativas (A a D) 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 (CCI) 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 dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização; contudo, não poderá
levar o seu caderno de provas.

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum deles insista em sair do local de aplicação
antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e testemunhado
pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e pelo Coordenador da Unidade de provas, para posterior
análise pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.

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, dia 13 de junho.

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) 
dia úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no link 
correlato ao Processo Seletivo no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, pelo 
candidato, ao fornecer os dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto Consulplan, conforme 
disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente ao Processo Seletivo.




