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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Sexta-feira 

 

Eram onze horas da noite de Sexta-Feira da Paixão e eu 
caminhava sozinho por uma rua deserta de Ipanema, quando tive 
a gélida sensação de que alguém me seguia. Voltei-me e não vi 
ninguém. 

Prossegui a caminhada e foi como se a pessoa ou a coisa que 
me seguia tivesse se detido também, agarrada à minha sombra, 
e logo se pusesse comigo a caminhar. 

Tornei a olhar para trás, e desta vez confirmei o pressenti-
mento que tivera, descobrindo meu silencioso seguidor. Era um 
cão. 

A poucos passos de mim, sentado sobre as patas junto à 
parede de uma casa, ele esperava que eu prosseguisse no meu 
caminho, fitando-me com olhos grandes de cão. Não sei há 
quanto tempo se esgueirava atrás de mim, e nem se trocaria o 
rumo de meus passos pelos de outro que comigo cruzasse. O 
certo é que me seguia como a um novo dono e me olhava toda 
vez que me detinha, como se buscasse no meu olhar assenti-
mento para a sua ousadia de querer-me. No entanto, era um 
cão. 

Associei a tristeza que pesava no luto da noite ao silêncio 
daquele bicho a seguir-me, insidioso, para onde eu fosse, e tive 
medo – medo do meu destino empenhado ao destino de um 
mundo responsável naquele dia pela morte de um Deus ainda 
não ressuscitado. Senti que acompanhava o rumo de meus pés 
no asfalto o remorso na forma de um cão, e o cansaço de ser 
homem, bicho miserável, entregue à própria sorte depois de ter 
assassinado Deus e Homem Verdadeiro. Era como se aquele cão 
obstinado à minha cola denunciasse em mim o anátema que 
pesava na noite sobre a humanidade inteira pelo crime ainda 
não resgatado – e meu desamparo desta vida, e todo o mistério 
que do bojo da noite escorria como sangue derramado, para 
acompanhar-me os passos, configurado em cão. E não passava 
de um cão. 

Um cão humilde e manso, terrível na sua pertinácia de 
tentar-me, medonho na sua insistência em incorporar-se ao 
meu destino – mas não era o demônio, não podia ser o demô-
nio: perseverava apenas em oferecer-me a simples fidelidade 
própria dos cães e nada esperava em troca senão corres-
pondência à sua fome de afeição. Uma fome de cão. 

Antes seria talvez algum amigo nele reencarnado e que 
desta maneira buscava olhar-me de um outro mundo, tendo 
escolhido para transmitir-me a sua mensagem de amor justa-
mente a noite em que a morte oferecia ao mundo a salvação 
pelo amor. E a simples lembrança do amor já me salvava da 
morte, levando-me à inspiração menos tenebrosa: larguei o 
pensamento a distrair-se com a ideia da metempsicose, pus-me 
a percorrer lentamente a lista de amigos mortos, para descobrir 
o que me poderia estar falando pelo olhar daquele cão. Mas era 
apenas um cão. 

E tanto era um cão que, ao atingir a esquina, deixou-se 
ficar para trás, subitamente cauteloso, tenso ante a presença, 
do lado oposto da rua, de dois outros cães. 

Detive-me a distância, para assistir à cena. Os dois outros 
cães também o haviam descoberto e vinham se aproximando. Ele 
aguardava, na expectativa, já esquecido de mim. Os três agora se 
cheiravam mutuamente, sem cerimônia, naquela intimidade 
primitiva em que o instinto prevalece e o mais forte impõe tacita-
mente o seu domínio. Depois me olharam em desafio até que eu 
me afastasse, e meu breve companheiro se deixou ficar por ali, 
dominado pela presença dos outros dois, na fatalidade atávica 
que fazia dele, desde o princípio dos tempos, um cão entre cães. 

E agora era eu que, animal sozinho na noite, tinha de 
prosseguir sozinho no meu confuso itinerário de homem, sozi-
nho, à espera da ressurreição do Deus morto e sem merecê-lo, 
e sem rumo certo, e sem ao menos um cão. 

(SABINO, Fernando. As melhores crônicas. 14ª Ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2010. Adaptado.) 

 

Questão 01 
A partir das características apresentadas é correto afirmar 
que o texto tem um caráter: 
A) Social. 
B) Crítico. 
C) Reflexivo. 
D) Documental. 
 

Questão 02 
“Era como se aquele cão obstinado à minha cola denunciasse 
em mim o anátema que pesava na noite sobre a humanidade 
inteira pelo crime ainda não resgatado [...]” (5º§) A expressão 
“obstinado” pode ser substituída, sem alteração semântica, 
por: 
A) Enfadado. 
B) Incansável. 
C) Desprezável. 
D) Entusiasmado. 
 

Questão 03 
Ao mergulhar no interior da personagem, a autora trata de 
um tema universal; assinale-o. 
A) O medo. 
B) A morte. 
C) O tempo. 
D) A solidão. 
 

Questão 04 
Ao longo do texto, percebemos que o autor utiliza o cão 
como uma maneira para: 
A) Enfatizar seu estado depressivo e de intensa aflição. 
B) Comprovar que o cão é um animal desprezível e insolente. 
C) Evidenciar a admiração e o respeito que tem pelos animais. 
D) Demonstrar sua paciência sobre a insistência do animal 

em acompanhá-lo. 
 

Questão 05 
O objetivo comunicativo principal da crônica é: 
A) Narrar um fato trivial. 
B) Explicar a enigmática solidão. 
C) Persuadir o leitor com argumentos abstratos. 
D) Trazer uma informação sobre as ruas de Ipanema. 
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Questão 06 
No texto, indica uma ideia de oposição o seguinte trecho: 
A) “Mas era apenas um cão.” (7º§) 
B) “O certo é que me seguia como a um novo dono [...]” (4º§) 
C) “[...] quando tive a gélida sensação de que alguém me seguia.” 

(1º§) 
D) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

[...]” (7º§) 
 

Questão 07 
No excerto “Associei a tristeza que pesava no luto da noite ao 
silêncio daquele bicho a seguir-me, insidioso, para onde eu 
fosse, e tive medo – medo do meu destino empenhado ao 
destino de um mundo responsável naquele dia pela morte de 
um Deus ainda não ressuscitado.” (5º§), o travessão tem como 
finalidade: 
A) Indicar o discurso direto. 
B) Enfatizar trecho intercalado. 
C) Sugerir o pensamento do autor. 
D) Tornar a informação menos repetitiva. 
 

Questão 08 
A crase é facultativa na seguinte afirmativa transcrita do 
texto:  
A) “Detive-me a distância, para assistir à cena.” (9º§) 
B) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

levando-me à inspiração menos tenebrosa: [...]” (7º§) 
C) “A poucos passos de mim, sentado sobre as patas junto à 

parede de uma casa, ele esperava que eu prosseguisse no 
meu caminho, [...]” (4º§) 

D) “Era como se aquele cão obstinado à minha cola denunciasse 
em mim o anátema que pesava na noite sobre a humanidade 
inteira pelo crime ainda não resgatado [...]” (5º§) 

 

Questão 09 
Considerando que o adjetivo é uma classe de palavras que 
tem a função de acompanhar e caracterizar o substantivo, 
assinale o termo assinalado que NÃO se refere a tal classe 
gramatical. 
A) “E a simples lembrança do amor já me salvava da morte, 

[...]” (7º§) 
B) “[...] quando tive a gélida sensação de que alguém me se-

guia.” (1º§) 
C) “[...] tinha de prosseguir sozinho no meu confuso itinerá-

rio de homem, [...] (10º§) 
D) “[...] pus-me a percorrer lentamente a lista de amigos mortos, 

para descobrir o que me poderia estar falando pelo olhar da-
quele cão.” (7º§) 

 

Questão 10 
A narração do texto em 1ª pessoa possibilita ao interlocutor o 
seguinte entendimento:  
A) É utilizada a linguagem subjetiva; as impressões do autor 

acerca dos fatos do cotidiano são relatadas.  
B) O narrador é apenas observador dos fatos narrados; ele 

não está inserido no contexto dos fatos descritos.  
C) O texto possui uma linguagem objetiva; tem a finalidade de 

trazer informações claras a respeito de fatos do cotidiano. 
D) É utilizada a linguagem objetiva; a opinião do autor é ex-

pressada com a intenção de convencer o leitor sobre deter-
minado ponto de vista. 

POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA 
 

Questão 11 
A Portaria nº 2.436/2017 aprova a Política Nacional de 
Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para 
a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Em relação às atuais concepções da 
Política Nacional de Atenção Básicas e Atenção Primária à 
Saúde (APS), analise as afirmativas a seguir. 
I. Considera-se Atenção Básica o conjunto de todas as ações 

de saúde exclusivamente de forma individual com o único 
intuito de prevenção e diagnóstico, reduzindo e otimizando 
os custos da gestão pública. 

II. Na Rede de Atenção à Saúde (RAS), a Atenção Básica é a 
única e principal porta de entrada, assim como o principal 
centro de comunicação. 

III. Será ofertada de forma integral e gratuita a Atenção Básica 
para todas as pessoas, em consonância com as suas necessi-
dades e demandas do território, observando os determinan-
tes e as condicionantes de saúde. 

Assinale a alternativa correta. 
A) Todas as afirmativas são falsas. 
B) Apenas uma afirmativa é falsa. 
C) Apenas duas afirmativas são falsas. 
D) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

Questão 12 
Na esfera da infraestrutura, ambiência e funcionamento da 
Atenção Básica, assinale a afirmativa INVERÍDICA. 
A) A infraestrutura de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) 

deve estar em conformidade com o quantitativo de popu-
lação adscrita e suas especificidades, bem como aos pro-
cessos de trabalho das equipes e à atenção à saúde dos 
usuários. 

B) Horários alternativos de funcionamento não poderão ser 
pactuados, mesmo que as instâncias de participação social 
deliberem junto à secretaria de saúde. Tal impedimento se 
dá em decorrência de resguardar a carga horária mínima da 
equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS). 

C) A ambiência de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) refere-
se ao espaço físico (arquitetônico), entendido como lugar 
social, profissional e de relações interpessoais, que deve pro-
piciar uma atenção acolhedora e humana para as pessoas, 
além de um ambiente saudável para o trabalho dos pro-
fissionais de saúde. 

D) As Unidade Básicas de Saúde (UBS) poderão ter pontos de 
apoio para o atendimento de populações dispersas (rurais, 
ribeirinhas, assentamentos, áreas pantaneiras etc.), com re-
conhecimento no Sistema de Cadastro Nacional de Estabe-
lecimentos de Saúde (SCNES), bem como nos instrumentos 
de monitoramento e avaliação. A estrutura física dos pontos 
de apoio deve respeitar as normas gerais de segurança sa-
nitária. 
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Questão 13 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é a reunião de todas as ações 
e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públi-
cas federais, estaduais e municipais, da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Con-
siderando os princípios doutrinários do SUS, relacione adequa-
damente as colunas a seguir. 
1. Universalização. 
2. Equidade. 
3. Integralidade. 
(     ) Abstraindo do sexo, da raça, da ocupação, ou de quaisquer 

outras características sociais ou pessoais. A saúde é um 
direito de todas os cidadãos e compete ao Estado assegu-
rar este direito, sendo que o acesso às ações e serviços 
deve ser garantido a todas as pessoas. 

(     ) Mediante a presunção de que as pessoas não são iguais e, 
que por isso, têm necessidades distintas, elas possuem 
direitos iguais aos serviços disponibilizados no Sistema 
Único de Saúde (SUS); tem o sentido de tratar desigual-
mente os desiguais, investindo mais onde a carência é 
maior. 

(     ) Princípio que considera as pessoas como um todo, abran-
gendo todas as suas necessidades. É importante a junção 
de todas as ações, incluindo a promoção da saúde, a pre-
venção e o tratamento das doenças, bem como a reabilita-
ção. Este princípio pressupõe a articulação da saúde com 
as demais políticas públicas. 

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

Questão 14 
Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde, lançou o 
Plano Nacional de Resposta a um Evento de Detecção de 
Poliovírus e um Surto de Poliomielite: Estratégia do Brasil. No 
momento em que o país celebra os 32 anos sem registros da 
doença, o objetivo é estabelecer uma resposta coordenada nas 
três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) diante 
de uma eventual detecção de poliovírus selvagem ou derivado 
vacinal. O plano tem como metas: fortalecer a vigilância epide-
miológica das paralisias flácidas agudas, garantir o acesso uni-
versal aos serviços de vacinação contra a poliomielite, conforme 
o Calendário Nacional de Vacinação, bem como fortalecer a vigi-
lância laboratorial. O foco também está em desenvolver a 
capacidade nacional e operacional dos estados e dos municí-
pios para manter a poliomielite eliminada do território na-
cional. 

(Ministério da Saúde. Adaptado.) 
 

Considerando o esquema para a campanha contra a polio-
mielite, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O grupo-alvo são as crianças menores de cinco anos de 

idade. 
B) O grupo-alvo são os idosos acima de sessenta e cinco anos 

de idade. 
C) As crianças menores de um ano deverão ser vacinadas, con-

forme a situação vacinal relacionada ao esquema primário. 
D) As crianças de um a quatro anos deverão ser vacinadas, indis-

criminadamente, com a Vacina Oral Poliomielite (VOP), desde 
que já tenham recebido as três doses de Vacina Inativada 
Poliomielite básico. 

Questão 15 
A Política Nacional de Atenção Básica tem, na Saúde da Famí-
lia, sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da 
Atenção Básica. Contudo, reconhece outras estratégias de 
organização da Atenção Básica nos territórios, que devem 
seguir os princípios e as diretrizes da Atenção Básica e do SUS, 
configurando um processo progressivo e singular que consi-
dera e inclui as especificidades locorregionais, ressaltando a 
dinamicidade do território e a existência de populações espe-
cíficas, itinerantes e dispersas, que também são de responsa-
bilidade da equipe enquanto estiverem no território, em con-
sonância com a política de promoção da equidade em saúde. 
Considerando as Diretrizes da Política Nacional de Atenção 
Básica, considera-se população adscrita: 
A) Regiões de saúde com um amplo espacial estratégico para 

fins de planejamento, organização e gestão de redes de 
ações e serviços de saúde em diferentes localidades, e a 
hierarquização como forma de organização de pontos de 
atenção da Rede de Atenção à Saúde (RAS) entre si, com 
fluxos e referências ilimitadas. 

B) População presente no território da Unidade Básica de 
Saúde (UBS), de forma a estimular o desenvolvimento de 
relações de vínculo e responsabilização entre as equipes 
e a população, garantindo a continuidade das ações de 
saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo 
de ser referência para o seu cuidado. 

C) Corrobora com a importância da Atenção Básica ser resolu-
tiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cui-
dado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada 
capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínica e 
sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva 
de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e gru-
pos sociais.  

D) Unidade geográfica diversificada, de construção centralizada 
do SUS na execução das ações estratégicas destinadas à vigi-
lância, promoção, prevenção, proteção e recuperação da 
saúde. Sendo os territórios destinados para delimitar a ação 
em saúde pública, o estudo social, econômico, epidemioló-
gico, assistencial, cultural e identitário, possibilitando uma 
visão restrita de cada unidade geográfica e subsidiando a 
atuação na Atenção Básica. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 16 
A frequência cardíaca se refere à quantidade de batidas do cora-
ção por minuto, podendo sofrer variação de acordo com a 
idade, quando a pessoa faz algum esforço físico, ou na presença 
de doença cardíaca. Nesse sentido, quanto mais o coração pre-
cisa se esforçar para bombear o sangue para o corpo, maior será 
a sua frequência cardíaca. 

(Disponível em: https://conteudo.omronbrasil.com.) 
 

Bebês, antes de completar um ano sem qualquer problema 
de saúde, podem registar a frequência cardíaca de até: 
A) 40 bpm. 
B) 160 bpm. 
C) 250 bpm. 
D) 300 bpm. 
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Questão 17 
No momento da realização de alguns exames ou tratamentos, o 
paciente deverá ser colocado em uma determinada posição 
para melhor execução do procedimento. “Em casos de he-
morragias, edemas, dentre outros, considere o paciente colo-
cado em decúbito dorsal, com o corpo inclinado para trás, 
pernas e pés acima do nível da cabeça. Nesta posição também 
podem ser utilizadas variações com as pernas e pés mais ele-
vados que o corpo”. As informações se referem à posição de: 
A) Litotomia. 
B) Genupeitoral. 
C) Trendelenburg. 
D) Decúbito de Fowler. 
 

Questão 18 
As meningites virais são também chamadas assépticas ou sero-
sas. O sistema nervoso central pode ser infectado por um vari-
ado conjunto de vírus, mas, independente do agente viral, o 
quadro clínico se caracteriza por aparição súbita de cefaleia, 
fotofobia, rigidez de nuca, náuseas, vômitos e febre. 
(Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_ 

infecciosas_parasitaria.) 
 

Considerando que no Brasil as meningites virais são mais co-
muns na primavera e no verão, sobre essa doença infecciosa, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) É uma inflamação das meninges – membranas que envol-

vem o cérebro e a medula espinhal. 
(     ) Para o diagnóstico de casos suspeitos de meningite são os 

principais exames utilizados: exame quimiocitológico do 
líquor; bacterioscopia direta; cultura; aglutinação pelo látex; 
e, Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real (qPCR). 

(     ) O tratamento das meningites virais deve ser, na maioria 
dos casos, com fármacos antivirais; normalmente, as 
pessoas são internadas e monitoradas e se recuperam de 
maneira espontânea. 

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

Questão 19 
O banho é essencial para a higiene do paciente e para manter 
o seu bem-estar; são os profissionais responsáveis pela sua 
execução: o enfermeiro, o auxiliar e o técnico de enfermagem. 
Em relação às etapas do banho de aspersão, analise as afir-
mativas a seguir. 
I. Manter as janelas fechadas (evitar correntes de ar). 
II. Encaminhar o paciente ao banheiro, apoiando ou levan-

do-o em cadeira de banho. 
III. Pedir para que o paciente não tranque a porta, quando 

estiver sozinho no banheiro. 
IV. Colocar a toalha de banho sobre o tórax, descer o lençol 

em leque até a região pubiana e deixar os braços do paci-
ente sobre a toalha. 

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

Questão 20 
O termo farmacologia é de origem grega – pharmakon – e apre-
senta vários significados: substâncias de uso terapêutico, ve-
neno; substâncias de uso místico ou sobrenatural; dentre outros. 
O profissional de enfermagem é figura fundamental no pro-
cesso de medicação de um paciente. Ele é responsável pelo 
preparo e administração saúde, empresas (enfermagem do tra-
balho), atendimento domiciliar (home care) etc. Todos os cuida-
dos de enfermagem prestados a um paciente são importantes; 
o ato de medicar pode ser considerado um dos que mais ofere-
cem riscos. 

(Disponível em: https://www.souenfermagem.com.br.) 
 

No caso de administração do medicamento através da via 
subcutânea, o bisel deverá estar posicionado para baixo. Pode-
mos afirmar que tem como limite máximo de inserção de 
líquido até: 
A) 2 ml. 
B) 5 ml. 
C) 10 ml. 
D) 20 ml. 
 

Questão 21 
De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor, 
dor é uma sensação ou experiência emocional desagradável, 
associada com dano tecidual real ou potencial, ou descrito nos 
termos de tal dano. Dor é sempre subjetiva e pessoal. 

(Disponível em: https://www.souenfermagem.com.br.) 
 

Considerando as características apresentadas, trata-se de 
dor nociceptiva: 
A) Início súbito relacionado a afecções traumáticas, infecciosas 

ou inflamatórias. Espera-se que desapareça após interven-
ção na causa – cura da lesão; imobilização; ou, resposta a 
medicamentos. Responde rapidamente às intervenções na 
causa e não costuma ser recorrente. 

B) Pode ocorrer por lesão do SNP ou SNC, com dano nervoso 
sendo determinado por trauma; infecção; isquemia; doença 
degenerativa; invasão tumoral; injúria química; ou, radiação. 
Característica de queixas de dor com irradiação neurodér-
mica e em queimação. A injúria primária, algumas vezes, 
pode ser trivial. 

C) Dor somática que aparece a partir da lesão da pele ou te-
cidos mais profundos; é usualmente localizada. Refere-se 
a uma dor visceral que se origina em vísceras abdominais 
e/ou torácicas. Ambos os tipos de dor usualmente res-
pondem a analgésicos opiáceos e não opiáceos; eviden-
ciam excelente resposta quando a dor é somática e boa 
resposta quando a dor é visceral.  

D) Provoca uma resposta simpática; com taquicardia; hi-
pertensão; e, alterações em pupilas. Trata-se de uma dor 
crônica que permite uma adaptação a esta situação. Mal 
delimitada no tempo e no espaço, persiste por processos 
patológicos crônicos, de forma contínua ou recorrente. 
Sem respostas neurovegetativas associadas e com res-
postas emocionais de ansiedade e depressão frequentes. 
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Questão 22 
O Brasil não registra casos de poliomielite há mais de trinta anos. 
A doença é contagiosa e causada por um vírus que pode infectar 
crianças e adultos. Nos casos graves, pode levar à paralisia nas 
pernas. O Ministério da Saúde lançou um plano nacional de 
resposta com o objetivo de reforçar a vigilância e preparar o 
sistema de saúde diante da identificação de casos e possibi-
lidade de surtos da doença no país. 

(Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/saude/saude-reforca-
vigilancia-da-poliomielite-e-lanca-plano-para-deteccao-de-surtos. 

Adaptado.)  
 

Em relação à poliomielite, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) O poliovírus pertencente ao gênero Enterovírus, da família 

Picornaviridae, composto por apenas dois sorotipos – 1 e 2; 
seu período de incubação não ultrapassa sete dias. 

B) A vacinação é composta pelo esquema vacinal de três doses 
da vacina injetável VIP aos dois, quatro e seis meses, e outras 
duas doses de reforço com a vacinal oral bivalente. 

C) A precariedade no saneamento básico, as más condições 
habitacionais, bem como a higiene pessoal precária consti-
tuem fatores que favorecem a transmissão do poliovírus. 

D) Tem como uma das principais sequelas o pé torto, conhecido 
como pé equino, em que a pessoa apresenta dificuldade ou 
não consegue andar porque o calcanhar não encosta no chão. 

 

Questão 23 
As Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal preconi-
zam consolidade em nosso meio; o nascimento no ambiente 
hospitalar se caracteriza pela adoção de várias tecnologias e 
procedimentos com o objetivo de torná-lo mais seguro para a 
mulher e seu filho. De fato, os avanços da obstetrícia contribuí-
ram com a melhoria dos indicadores de morbidade e mortali-
dade materna e perinatais em todo o mundo.  

(Disponível em: http://biblioteca.cofen.gov.br/diretrizes-nacionais-
assistencia-parto-normal. Adaptado.) 

 

Sobre os cuidados gerais durante o trabalho de parto, analise 
as afirmativas a seguir. 
I. A mulher, tendo um plano de parto escrito, deve-se ler e 

discutir com ela, considerando as condições para a sua im-
plementação como a organização do local de assistência; 
limitações (físicas, recursos) relativas à unidade; e, disponi-
bilidade de certos métodos e técnicas. 

II. É necessário certificar se a mulher tem dificuldade para se 
comunicar da forma proposta; se possui deficiência auditiva, 
visual ou intelectual; e, ainda, perguntar qual língua brasi-
leira (português ou libras) prefere utilizar ou, em caso de 
mulheres estrangeiras ou indígenas, verificar se compreen-
dem português. 

III. Mensurar o que a mulher sabe sobre as estratégias de alívio 
da dor e lhe oferecer informações balanceadas para encon-
trar quais abordagens são as mais aceitáveis. 

IV. Informar sobre a necessidade de escolha de um acompa-
nhante pela mulher para apoiá-la durante o parto. Não é 
necessário que o acompanhante receba as informações 
importantes no mesmo momento que a mulher. Consi-
dera-se, ainda, que a presença do acompanhante é per-
mitida apenas para as parturientes não usuárias do Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 

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

Questão 24 
São consideradas feridas qualquer lesão que interrompa a 
continuidade da pele, podendo atingir a epiderme, a derme e 
o tecido subcutâneo, ou chegar às estruturas profundas do 
organismo. As úlceras são classificadas conforme as camadas 
de tecidos atingidos. De acordo com os estágios preconizados, 
assinale a classificação correta.  
A) Estágio I: pele avermelhada, não rompida, mácula erite-

matosa bem delimitada, atingindo a epiderme. 
B) Estágio II: afeta a derme e o tecido subcutâneo. 
C) Estágio III: pequenas erosões na epiderme ou ulcerações 

na derme. Apresenta-se normalmente com abrasão ou 
bolha. 

D) Estágio IV: perda total da pele, atingindo músculos, tendões 
e exposição óssea.  

 

Questão 25 
De acordo com os componentes da farmacocinética, define-se 
corretamente distribuição:  
A) Eliminação da droga do organismo. 
B) Dispersão da droga pelo organismo. 
C) Transformação da droga em outros compostos. 
D) Processo ocorrido com a droga até que ela entre na cir-

culação sistêmica. 
 

Questão 26 
A acreditação é um método de avaliação e certificação que 
busca, por meio de padrões e requisitos previamente definidos, 
promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de 
saúde. Para ser acreditada, a organização precisa comprovada-
mente atender aos padrões definidos pela Organização Nacio-
nal de Acreditação (ONA), reconhecidos internacionalmente.  

(Disponível em: https://www.ona.org.br.) 
 

O Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar é um instru-
mento de avaliação desenvolvido para apreciar a qualidade da 
assistência à saúde em todas as organizações prestadoras de 
serviços hospitalares. Considerando os princípios da segurança 
e da organização, que são contemplados no nível 2 – evidên-
cias de adoção do planejamento na organização da assistência 
referentes à documentação, corpo funcional, treinamento, 
controle, estatísticas básicas para a tomada de decisão clínica 
e gerencial, e práticas de auditoria interna –, é excludente 
neste nível: 
A) Evidência de atuação focalizada no cliente/paciente. 
B) Existência de normas, rotinas e procedimentos docu-

mentados, atualizados, disponíveis e aplicados. 
C) Evidência da introdução e utilização de uma lógica de 

melhoria de processos em ações assistenciais e proce-
dimentos médico-sanitários. 

D) Uso de sistemas de aferição da satisfação dos clientes e 
existência de um programa institucional da qualidade e 
produtividade implantado com evidências de impacto 
sistêmico. 
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Questão 27 
Considerando que a sonda nasogástrica é introduzida no 
intestino delgado para possibilitar a alimentação enteral, 
marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) A introdução da sonda de forma errada poderá acarretar 

em complicações como infecções nas vias aéreas; náuseas; 
distensão abdominal; obstrução da sonda; e, perfurações 
do sistema digestivo. 

(     ) Para assepsia, recomenda-se a aplicação de 30 ml de 
água filtrada após cada utilização. 

(     ) A escolha da dieta e do método dependerá da necessidade 
de cada paciente; cabe ao enfermeiro, em conjunto com a 
equipe de nutrição, definir o diagnóstico e o melhor mé-
todo. 

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

Questão 28 
Antes da realização do curativo é importante avaliar a ferida 
para aplicar o tipo de curativo que melhor atende ao estágio 
no qual a lesão se encontra com o intuito de facilitar a cura. 
Contudo, as coberturas ativas têm como finalidade fornecer 
um ambiente úmido e limpo estimulando, assim, a cicatriza-
ção. Sobre o curativo alginato, é correto afirmar que: 
A) É impermeável à agua; age como segunda pele, isolando 

as bactérias do meio externo. Indicado para ferimentos 
com pouca ou moderada exsudação. 

B) Possui fibras derivadas de algas marinhas que, ao interagi-
rem com a ferida, sofrem alteração estrutural e se transfor-
mam em um gel suave. Indicado para feridas com exsudação 
em grande ou moderada quantidade. 

C) É indicado para inibir o crescimento de micro-organismos em 
tecidos vivos, pele e mucosas. Consiste em agentes biocidas, 
bem simples e fáceis de aplicar. Os mais recomendados são 
álcool 70%, clorexidina tópica e PVP-I tópico. 

D) Seu material promove hidratação nas lesões; sendo elas secas, 
superficiais, profundas, com ou sem infecção, necrose ou esfa-
celo. Proporciona um ambiente suficientemente úmido para 
ajudar na recuperação de úlceras, queimaduras de segundo 
grau e necroses. 

 

Questão 29 
Sobre a administração de medicamentos, assinale a afirma-
tiva INCORRETA. 
A) Considerando a necessidade de injetar uma maior quanti-

dade de um fármaco, a via mais indicada é a intramuscu-
lar; deve-se utilizar uma agulha mais longa. 

B) A via intratecal é utilizada no caso da necessidade do fár-
maco ser inserido no canal medular, sendo injetado entre 
duas vértebras na parte superior da coluna vertebral bem 
próximo ao pescoço. 

C) Na via intravenosa, ocorre a inserção de uma agulha à direta 
na veia; os fármacos podem ser administrados em doses 
únicas ou por infusão contínua através uma bomba infusora 
através de um tubo fino flexível (cateter) introduzido em 
uma veia, geralmente no antebraço. 

D) Na administração do medicamento através da via subcu-
tânea, a inserção da agulha ocorre no tecido adiposo logo 
abaixo da pele. O medicamento injetado por meio desta 
via se move para os pequenos vasos sanguíneos sendo 
transportado pela corrente sanguínea. 

 

Questão 30 
São nomenclaturas essenciais para os profissionais de enfer-
magem desenvolverem suas atividades com segurança. Por-
tanto, a dosagem única de medicamento com capacidade de 
atingir rapidamente a concentração terapêutica denomina-se: 
A) Dose letal. 
B) Dispensação. 
C) Dose de ataque. 
D) Dose de manutenção. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

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 que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido 
recolhimento, com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda 
eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o 
que não acarretará em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos. 

3. Com vistas à garantia da segurança e da integridade do certame, no dia da realização das provas escritas, os candidatos 
serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída dos sanitários. Excepcionalmente, poderão ser 
realizados, a qualquer tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. 

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 feita pela Comissão de Acompanhamento do Processo Seletivo.   

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

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

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 1 (um) dia 
útil, 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, com acesso pelo 
candidato com o fornecimento de dados referente 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 Processo Seletivo. 




