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Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

TÉCNICO EM ENFERMAGEMTÉCNICO EM ENFERMAGEM

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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Aceitar essa ideia é o primeiro passo para poupar milhares 
de vidas”, alertava o especialista.

Penso nos casos ocorridos no meu círculo de relações 
e de que nunca esqueci. No primeiro ano da escola de 
jornalismo, um colega de sala, Zé Luiz, se matou bebendo 
querosene. Tinha 18 anos, era inteligente, crítico, um tanto 
irônico. Há alguns anos, o filho adolescente de um amigo 
pulou pela janela, deixando-o perplexo por nunca ter visto 
qualquer sinal de que isso poderia acontecer. Também se 
matou, aos 20 anos, a filha de uma jornalista e socióloga 
com quem trabalhei. A história virou filme pelas mãos de sua 
irmã Petra Costa. Lançado em 2012, “Elena” é um mergulho 
profundo nas memórias, sentimentos e questionamentos, 
enfim, em toda complexidade e perpetuidade do suicídio 
de uma pessoa amada. Mais recentemente, me admiro com 
a coragem de uma amiga próxima em busca do equilíbrio 
após o suicídio inesperado do companheiro. Sim, prevenir 
o suicídio é um assunto que interessa. Danem-se os tabus. 

http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs/coluna/324253_UMA+EPIDE-
MIA+SILENCIOSA. (Adaptado)

Assinale a alternativa cuja colocação pronominal 
NÃO está de acordo com a norma padrão.

(A) “Mais recentemente, me admiro...”
(B)	 “No	Brasil,	estima-se que 25 pessoas...”
(C)	 “...da	visibilidade”,	disse-me o psiquiatra...”
(D) “...90% das pessoas que se mataram...”
(E)	 “Danem-se os tabus.”

Assinale a alternativa cuja expressão destacada NÃO 
funciona como adjunto adverbial.

(A) “...entretanto, está muito aquém da mobilização...”
(B) “...entretanto, está muito	aquém	da	mobilização...”
(C) “Em muitos países, programas de prevenção...”
(D)	 “...de	saúde	pública	a	ser	encarado	como	tal.”
(E) “Nos	últimos	vinte	anos, o suicídio cresceu 30%...”

Em “Há alguns anos, o filho adolescente de um 
amigo pulou pela janela...”, a expressão destacada 
funciona sintaticamente como

(A) sujeito.
(B) adjunto adverbial.
(C) objeto direto.
(D) objeto indireto.
(E) adjunto adnominal.

“Na Inglaterra, o número de mortes por suicídio está 
caindo em consequência de um amplo programa de 
tratamento de depressão.”
A estrutura em destaque expressa relação semântica 
de

(A) condição.
(B) modo.
(C) causa.
(D) concessão.
(E) consecução.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

Uma epidemia silenciosa
No Brasil, estima-se que 25 pessoas cometam suicídio por 

dia e a tendência é de crescimento entre jovens

Mônica Tarantino 

A morte do músico Champignon (Luiz Carlos Leão 
Duarte Junior, 35), ex-baixista da banda Charlie Brown Jr, 
registrada pela polícia como suicídio, abriu espaço para o 
tema nas primeiras páginas dos jornais, no noticiário da 
tevê, nas redes sociais.

O interesse no caso de Champignon, entretanto, está 
muito aquém da mobilização e das providências urgentes 
que o tema suscita. Suicídio é um problema de saúde 
pública a ser encarado como tal.

No Brasil, estima-se que 25 pessoas cometam suicídio 
por dia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a 
tendência é de crescimento dessas mortes entre os jovens, 
especialmente nos países em desenvolvimento. Nos últimos 
vinte anos, o suicídio cresceu 30% entre os brasileiros com 
idades de 15 a 29 anos, tornando-se a terceira principal 
causa de morte de pessoas em plena vida produtiva no País 
(acidentes e homicídios precedem). No mundo, cerca de um 
milhão de pessoas morrem anualmente por essa causa. A 
OMS estima que haverá 1,5 milhão de vidas perdidas por 
suicídio em 2020, representando 2,4% de todas as mortes.

Em muitos países, programas de prevenção do suicídio 
passaram a fazer parte das políticas de saúde pública. Na 
Inglaterra, o número de mortes por suicídio está caindo 
em consequência de um amplo programa de tratamento 
de depressão. Ações semelhantes protegem vidas nos 
Estados Unidos. Um dos focos desses programas é 
diagnosticar precocemente doenças mentais. De acordo 
com uma recente revisão de 31 artigos científicos sobre 
suicídio, mais de 90% das pessoas que se mataram tinham 
algum transtorno mental como depressão, esquizofrenia, 
transtorno bipolar e dependência de álcool ou outras 
drogas.

No Brasil, porém, persiste a falta de políticas públicas 
para prevenção do suicídio, com o agravo da passagem 
do tempo e do aumento populacional. Em 2006, o governo 
formou um grupo de estudos para traçar as diretrizes de um 
plano nacional de prevenção do suicídio, prometido para 
este ano. O que temos até então é um manual destinado a 
profissionais da saúde. O nome do documento é Prevenção 
do Suicídio - Manual dirigido a profissionais das equipes de 
saúde mental.

Reduzir o suicídio é um desafio coletivo que precisa 
ser colocado em debate. “Nossa resposta não pode ser 
o silêncio. Nossas chances de chegar às pessoas que 
precisam de ajuda dependem da visibilidade”, disse-me o 
psiquiatra Humberto Corrêa para um artigo sobre suicídio 
publicado pela corajosa revista Planeta (Suicídio aumenta 
no Brasil, mas isso poderia ser evitado, edição 421, Outubro 
de 2007). “Uma das nossas tarefas é convencer donas de 
casa, pais, educadores, jornalistas, publicitários, líderes 
comunitários e formadores de opinião de que o debate 
sobre o suicídio não é uma questão moral ou religiosa, mas 
um assunto de saúde pública e que pode ser prevenido. 
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Joana pretende dividir um determinado número de 
bombons entre seus 3 filhos. Sabendo que o número 
de bombons é maior que 24 e menor que 29, e que 
fazendo a divisão cada um dos seus 3 filhos receberá 
9 bombons e sobrará 1 na caixa, quantos bombons 
ao todo Joana possui?

(A)	 24.
(B) 25.
(C) 26.
(D) 27.
(E) 28.

Um caminhão tanque estava transportando 
combustível. Em sua primeira parada foi esvaziado  
um terço de seu total, já na segunda parada, foi 
retirado    de combustível do que sobrou. Qual 
era o total de combustível que esse caminhão 
tanque transportava sabendo que depois das duas 
paradas ele ainda continuava com 20.000 litros de 
combustível?

(A)	 48.000.
(B)	 124.000.
(C) 138.000.
(D)	 240.000.
(E)	 248.000.

Lúcia é dona de uma pequena loja de roupas e, para 
aumentar as vendas, ela deu um desconto excelente 
em todas as peças da loja. Se ela costumava vender 
em média 40 peças de roupas por dia, e com a 
promoção esse número subiu 30%, quantas peças 
de roupa em média Lúcia passou a vender?

(A) 52.
(B) 50.
(C)	 42.
(D) 28.
(E) 12.

Observe a sequência numérica a seguir:
11; 15; 19; 23;...
Qual é o sétimo termo desta sequência?

(A) 27.
(B) 31.
(C) 35.
(D) 37.
(E) 39.

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a respeito das expressões destacadas.

(A) Em “Também	se	matou,	aos	20	anos...”	indica	acréscimo	
de informação.

(B) Em “...morrem anualmente por essa causa.”, indica a 
causa das mortes.

(C) Em “No Brasil, porém, persiste a falta...”, indica contraste 
entre ideias.

(D)	 Em	 “...31	 artigos	 científicos	 sobre suicídio...”, indica o 
assunto dos artigos.

(E) Em “...chances de chegar às pessoas...”, funciona como 
objeto indireto.

Em “O interesse no caso de Champignon, entretanto, 
está muito aquém da mobilização...”, a expressão 
destacada estabelece relação semântica de

(A) explicação.
(B) tempo.
(C) condição.
(D) contraste.
(E) consecução.

A alternativa em que há o emprego de pronome 
indefinido é

(A) “...tinham algum transtorno mental...”
(B) “Aceitar essa ideia	é	o	primeiro	passo...”
(C) “...ocorridos no meu círculo de relações...”
(D) “...mas isso poderia ser evitado...”
(E) “...do suicídio, prometido para este ano.”

A expressão destacada que NÃO indica tempo é
(A) “...mortes entre os jovens, especialmente nos países...”
(B) “...Mais recentemente, me admiro com a coragem...”
(C) “...diagnosticar precocemente doenças mentais.”
(D)	 “...O	que	temos	até	então	é	um	manual...”
(E) “...um milhão de pessoas morrem anualmente...”

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se 
afirma a respeito das expressões em destaque.

(A)	 Em	“...pulou	pela	janela,	deixando-o perplexo...”, retoma 
um amigo.

(B) Em “...questionamentos, enfim, em toda complexidade...”, 
expressa causa.

(C) Em “...e socióloga com quem trabalhei.”, funciona como 
objeto indireto.

(D) Em “...de álcool ou outras drogas.”, funciona como 
pronome	indefinido.

(E)	 Em	 “Também	se matou, aos 20 anos...”, não pode ser 
posposto ao verbo.

“No primeiro ano da escola de jornalismo, um colega 
de sala, Zé Luiz, se matou bebendo querosene.”
A oração destacada expressa relação semântica de

(A) concessão.
(B) condição.
(C) tempo.
(D) modo.
(E) proporção.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

QUESTÃO 05
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pública	direta	e	indireta.
(D) o sócio, ascendente, descendente ou parente colateral 

ou	 afim,	 até	 o	 terceiro	 grau,	 de	membro	 do	 Conselho	
de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho 
Consultivo e do Conselho Fiscal.

(E)	 os	que	tiverem	interesse	conflitante	com	a	sociedade.

De acordo com o Regimento Interno, a EBSERH é 
uma

(A)	 empresa	pública	de	direito	público.
(B)	 empresa	pública	de	direito	privado.
(C) sociedade de economia mista.
(D)	 fundação	pública.
(E) empresa privada.

Assinale a alternativa correta. O prazo de duração da 
EBSERH é

(A) de 10 anos.
(B) de 15 anos.
(C) de 05 anos.
(D) indeterminado.
(E) determinado de acordo com cada região.

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

Uma banda lançou 2 músicas para o público votar 
na que mais gostou. Do total de entrevistados, 350 
votaram na música A, 210 votaram na música B e 90 
gostaram e votaram nas duas músicas, A e B. Sendo 
assim, quantos votaram apenas na música B?

(A) 260.
(B) 120.
(C) 110.
(D) 90.
(E) 80.

Em relação à criação de empresas públicas de 
serviços hospitalares, assinale a alternativa correta.

(A) Somente a União poderá autorizar a criação de empresas 
públicas	de	serviços	hospitalares.

(B) Somente o Distrito Federal poderá autorizar a criação de 
empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.

(C) Os Estados poderão autorizar a criação de empresas 
públicas	de	serviços	hospitalares.

(D) Os Municípios poderão autorizar a criação de empresas 
públicas	de	serviços	hospitalares.

(E) Os Estados e Municípios não poderão autorizar a criação 
de	empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.

Assinale a alternativa correta.
(A)	 A	 EBSERH	 é	 uma	 empresa	 pública	 de	 direito	 público	

criada pelo Poder Executivo.
(B) A EBSERH terá sede e foro em Brasília e não poderá 

manter escritórios, representações, dependências e 
filiais	em	outras	unidades	da	Federação.

(C) A EBSERH terá seu capital social integralmente sob a 
propriedade da União, do Distrito Federal e dos Estados.

(D) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário.

(E) No desenvolvimento de suas atividades de assistência à 
saúde,	a	EBSERH	observará	as	orientações	da	Política	
Nacional	de	Saúde,	de	responsabilidade	do	Ministério	da	
Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. Além dos 
impedidos por lei, não podem participar dos órgãos 
da EBSERH:

(A) os que tiverem sido condenados por crime falimentar, de 
sonegação	fiscal,	de	prevaricação,	de	corrupção	ativa	ou	
passiva, de concussão, de peculato, contra a economia 
popular,	 contra	 a	 fé	 pública,	 contra	 a	 propriedade	 ou	
que tiverem sido condenados à pena criminal que vede, 
ainda	que	temporariamente,	o	acesso	a	cargos	públicos.

(B) os declarados falidos ou insolventes.
(C) os declarados inabilitados para cargos de administração 

em empresas sujeitas à autorização, controle e 
fiscalização	 de	 órgãos	 e	 entidades	 da	 administração	

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

De acordo com a Resolução 453/2012, a instituição 
dos Conselhos de Saúde é estabelecida por

(A)	 decreto	legislativo,	obedecida	a	Lei	nº	8.142/90.
(B)	 medida	provisória,	obedecida	a	Lei	nº	8.142/90.
(C) lei federal, estadual, do Distrito Federal e municipal, 

obedecida	a	Lei	nº	8.142/90.
(D)	 lei	estadual	somente,	obedecida	a	Lei	nº	8.142/90.
(E)	 lei	federal	somente,	obedecida	a	Lei	nº	8.142/90.

A Seguridade Social encontra-se inserida no título da 
Ordem Social da Constituição Federal e compreende

(A)	 a	Previdência	Social,	a	Saúde	e	a	Educação.
(B)	 a	Previdência	Social,	a	Saúde	e	o	Trabalho.
(C)	 a	Assistência	Social,	a	Educação	e	a	Saúde.
(D) a Assistência Social, a Educação e a Previdência Social.
(E)	 a	Assistência	Social,	a	Saúde	e	a	Previdência	Social.

Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o 
Decreto 7.508/2011, são Portas de Entrada às ações 
e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à 
Saúde os serviços

(A) de assistência social.
(B) de atenção primária.
(C) de atenção de urgência e emergência.
(D) de atenção psicossocial.
(E) especiais de acesso aberto.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 23

QUESTÃO 21
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das medidas e ações a serem empreendidas. 
Qual o nível responsável pela determinação e 
regulamentação nacional das ações de vigilância 
epidemiológica? 

(A) Nível central.
(B) Nível local.
(C) Nível regional.
(D) Nível estadual.
(E) Nível municipal.

“A gestante não vacinada não possui anticorpos 
maternos para transferir ao filho, tornando-o 
susceptível à doença após o nascimento. A 
infecção ocorre pela contaminação do coto 
umbilical quando, de sua manipulação, são 
utilizados instrumentos ou substâncias impróprias 
como teia de aranha, moeda ou cinteiros”. O 
enunciado refere-se a qual doença? 

(A)	 Icterícia	do	recém-nascido.
(B)	 Tétano	neonatal.
(C)	 Doença	hemolítica	do	recém	nascido.
(D)	 Síndrome	da	Angústia	Respiratória.
(E) Cretinismo.

“Afeta recém-nascidos cujo risco está associado 
ao acometimento da gestante durante a gestação. 
Manifesta-se pelo aparecimento de um exantema 
máculo-papular na gestante, com elevação 
eruptiva que termina em descamação. Há febre 
baixa e presença de aumento ganglionar nas 
regiões retroauriculares, occipital e cervical 
posterior”. O enunciado refere-se a qual doença? 

(A) Caxumba.
(B)	 Tétano.
(C) Catapóra.
(D)	 Rubéola.
(E) Hepatite.

A transmissão ocorre pelo contágio fecal-oral, isto 
é, pela ingestão de água e alimentos contaminados 
pelas fezes de doentes. Após a entrada do vírus 
causador da hepatite no organismo, a doença 
pode manifestar-se entre 15 e 45 dias, em média, 
30 dias. A qual hepatite o enunciado se refere? 

(A) Hepatite C.
(B) Hepatite B.
(C) Hepatite A .
(D) Hepatite G.
(E) Hepatite F.

Sobre as modificações ou perturbações dos ciclos 
menstruais, relacione as colunas e assinale a 
alternativa com a sequência correta.

1. Polimenorreia.
2. Amenorreia.
3. Oligomenorreia.
4. Hipermenorreia.

“Sistema de Informação que permite conhecer o 
perfil das condições nutricionais, possibilitando 
constatar a ocorrência de desnutrição e sua 
distribuição, permitindo, assim, a determinação 
de medidas que controlam e previnam sua 
ocorrência”. A definição refere-se ao

(A) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC).

(B) Sistema de Informações Hospitalares (SIH).
(C) Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA).
(D) Sistema de Informações sobre Ações Básicas (SIAB).
(E) Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

(SISVAN).

As ações de vigilância epidemiológica são 
hierarquizadas, em que cada nível assume 
responsabilidades para o planejamento e execução 

De acordo com a Lei 8.080/1990, o Sistema Único 
de Saúde (SUS) é constituído

(A)	 pelo	conjunto	de	ações	e	serviços	de	saúde,	prestados	
apenas	 por	 órgãos	 e	 instituições	 públicas	 federais	
da Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas	pelo	Poder	Público.

(B)	 pelo	 conjunto	 de	 ações	 e	 serviços	 de	 saúde	 e	
assistência social, prestados apenas por órgãos e 
instituições	públicas	federais	da	Administração	direta	e	
indireta	e	das	fundações	mantidas	pelo	Poder	Público.

(C)	 pelo	 conjunto	 de	 ações	 e	 serviços	 de	 saúde	 e	
assistência social, prestados por órgãos e instituições 
públicas	 federais,	 estaduais	 e	 municipais,	 da	
Administração direta e indireta e das fundações 
mantidas	pelo	Poder	Público.

(D)	 pelo	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.

(E)	 pelo	conjunto	de	ações	e	serviços	de	saúde,	prestados	
por	órgãos	e	instituições	públicas	federais,	estaduais	
e municipais, da Administração direta e indireta, das 
instituições privadas e das fundações mantidas pelo 
Poder	Público.

Conforme a Lei 8.080/1990 serão criadas as 
comissões intersetoriais, as quais serão de âmbito 
nacional, integradas pelos Ministérios e órgãos 
competentes e por entidades representativas da 
sociedade civil, e serão subordinadas

(A)	 à	Conferência	de	Saúde.
(B)	 às	Secretarias	de	Saúde.
(C)	 ao	Conselho	Nacional	de	Saúde.
(D) aos Consórcios Intermunicipais.
(E)	 ao	Ministério	da	Saúde.

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

QUESTÃO 31

QUESTÃO 24
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(D) 6º mês
(E) 18º mês

Sobre a cistite, assinale a alternativa correta.
(A) Os homens são mais atingidos pelas cistites que 

as mulheres, tendo em vista o tamanho da uretra 
masculina, menor do que a feminina, e sua proximidade 
do ânus.

(B) Os indivíduos acometidos pela cistite podem 
apresentar os seguintes sintomas: urgência miccional, 
aumento da frequência urinária, queimação e dor à 
micção.

(C) O tratamento das pessoas com cistite se faz somente 
através	do	uso	de	anti-inflamatórios.	

(D) Uma das intervenções de enfermagem para aliviar o 
desconforto associado à cistite consiste em aplicar 
gelo local, que ajuda a aliviar a dor e a urgência 
miccional.

(E) Diminuir a ingestão de líquidos promove o aumento da 
diurese	e	eliminação	das	bactérias	do	trato	urinário.

Existem anemias causadas por deficiências 
na produção das hemácias (anemias 
hipoproliferativas) e as decorrentes da destruição 
dessas (anemias hemolíticas).  A anemia resultante 
de um defeito na molécula de hemoglobina que 
assume uma forma de foice e é mais comum em 
pessoas de raça negra, é denominada

(A)	 hemofilia.
(B) leucemia.
(C) anemia falciforme.
(D) anemia ferropriva.
(E) anemia aplásica.

A caracterização das infrações éticas e 
disciplinares e a aplicação das respectivas 
penalidades regem-se pelo Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem.Sobre esse código, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 O	 presente	 Código	 de	 Ética	 aplica-se	 apenas	 ao	
Enfermeiro,	 ficando	 o	 Técnico	 de	 Enfermagem	
respaldado	 por	 um	Código	 de	 Ética	 distinto,	 porém,	
complementar.

(B)	 Os	 profissionais	 de	 Enfermagem	 devem	 sempre	
respeitar a vontade do cliente e, neste caso, está 
assegurado o direito da prática de Eutanásia.

(C)	 Ao	 Enfermeiro,	 é	 permitida	 a	 livre	 prescrição	 de	
medicamentos,	desde	que	o	serviço	de	saúde	capacite	
o	profissional	para	esta	função.

(D)	 A	 gravidade	 de	 uma	 infração	 é	 caracterizada	
através	da	análise	dos	fatos	e	causas	do	dano,	suas	
consequências e dos antecedentes do infrator.

(E) São consideradas infrações leves as que provoquem 
debilidade temporária de membro, sentido ou função 
e/ou	dano	moral	irremediável	em	qualquer	pessoa.

(   )  Ausência de menstruação.
(   )  Ciclos menstruais frequentes.
(   )  Aumento do volume sanguíneo.
(   )  Diminuição dos ciclos menstruais.

(A)	 2	–	3	–	4	–	1.
(B)	 1	–	3	–	2	–	4.
(C)	 2	–	1	–	4	–	3.	
(D)	 3	–	4	–	1	–	2.
(E)	 4	–	2	–	3	–	1.

“Presença de células malignas provenientes do 
tumor, atingindo outros órgãos”. O enunciado 
refere-se a 

(A) à nuliparidade.
(B) à neoplasia.
(C) à menarca.
(D) à metástase.
(E) ao nódulo.

Os tipos de aborto são inúmeros e suas 
manifestações clínicas estão voltadas para a 
gravidade de cada caso e dependência de uma 
assistência adequada à mulher. Quando a mulher 
apresenta abortamentos repetidos (três ou mais) 
de causa desconhecida, o aborto é denominado 

(A) Ameaça de Aborto.
(B) Aborto Habitual.
(C) Aborto Espontâneo.
(D) Aborto Infectado.
(E) Aborto Terapêutico.

Das inúmeras características observadas na pele 
dos recém-nascidos, destaca-se uma condição 
onde a pele encontra-se com coloração amarelada, 
que aparece e evolui no sentido craniocaudal 
e pode ter significado fisiológico ou patológico 
de acordo com o tempo de aparecimento e as 
condições associadas. O enunciado refere-se

(A) à icterícia.
(B) à manchas mongólicas.
(C) a eritema tóxico.
(D)	 a	petéquias.
(E) à cianose.

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.
“Ao nascimento os ossos da cabeça da criança 
não estão ainda completamente soldados e 
são separados por estruturas denominadas 
suturas. Entre as suturas coronariana e sagital 
está localizada a fontanela bregmática, que tem 
tamanho variável e só se fecha por volta do 
____________ de vida”.

(A)	 4º	mês
(B)	 24º	mês
(C) 32º mês

QUESTÃO 32

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33 QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 38
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Dentre as penalidades aplicadas pelo Conselho 
Regional de Enfermagem está a Suspensão, que 
consiste na proibição do exercício da Enfermagem 
por um período não superior a

(A) 19 dias.
(B) 29 dias.
(C) 39 dias.
(D)	 49	dias.
(E) 59 dias.

No Centro de Material e Esterilização, o conjunto 
de medidas comportamentais dos profissionais 
de saúde visando à prevenção de contaminação 
cruzada entre o ambiente sujo e o ambiente limpo, 
na ausência de barreiras físicas, é chamado de

(A)	 barreira	técnica.
(B) procedimento operacional.
(C)	 área	semi-crítica.
(D) comportamento crítico.
(E) padrão de área.

No que se refere à Dengue, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 O	principal	sintoma	é	o	quadro	febril	acompanhado	de	
cefaleia. Se ocorrer exantema, pode ser descartada a 
suspeita	de	Dengue,	uma	vez	que	este	não	é	um	sinal/
sintoma desta doença.

(B)	 Considera-se	caso	suspeito	de	dengue	todo	paciente	
que apresente doença febril aguda, com duração 
maior que nove dias.

(C)	 Todo	 caso	 suspeito	 de	 dengue	 deve	 ser	 notificado	
à Vigilância Epidemiológica, sendo imediata a 
notificação	das	formas	graves	da	doença.	

(D) Os medicamentos de primeira escolha nos casos de 
Dengue Hemorrágica são os antiagregante plaquetário 
e	os	anti-inflamatórios	não-estereoidais.

(E) A Prova do Laço tem sido pouco recomendada na 
triagem dos casos suspeitos de Dengue, por se 
mostrar	pouco	eficaz	no	auxílio	do	diagnóstico.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
“O paciente submetido a uma cirurgia sob 
anestesia geral ou regional encontra-se em estado 
de potencial instabilidade cardiorrespiratória, 
decorrente de alterações fisiológicas e/ou 
fisiopatológicas do procedimento anestésico-
cirúrgico. Assim, deve ser realizado controles 
seriados de Sinais Vitais de ___________ minutos 
na primeira hora do período de permanência na 
Recuperação Pós-anestésica, podendo passar de 
____________minutos nas horas subsequentes, 
desde que o paciente se apresente estável.”

(A)	 10	em	10	/	60	em	60
(B)	 05	em	05	/	15	em	15
(C)	 20	em	20	/	40	em	40

(D)	 30	em	30	/	45	em	45
(E)	 15	em	15	/	30	em	30

Na administração de Insulina, se não houver 
nenhum tipo de seringa de insulina na unidade e 
sendo necessário o uso de seringa hipodérmica 
(3 ml ou 5 ml), o volume aspirado terá por base 
sempre 

(A) 0,5 ml da seringa.
(B) 1ml da seringa.
(C) 2ml da seringa.
(D) 3ml da seringa.
(E) 1,25 ml da seringa.

Tem-se na Unidade frasco-ampola de Cefalotina 
Sódica 1 grama. Se este antibiótico for diluído em 
5ml de solvente, tem-se uma solução de

(A) 200 mg do antibiótico em 1 ml de solução.
(B) 100 mg do antibiótico em 1 ml de solução.
(C) 150 mg do antibiótico em 1 ml de solução.
(D) 180 mg do antibiótico em 1 ml de solução.
(E) 300 mg do antibiótico em 1 ml de solução.

Quando fala-se de Soro Glicosado a 10% tem-se
(A) 15g de glicose em 100ml.
(B) 15g de glicose em 50ml.
(C) 30g de glicose em 100ml.
(D) 10g de glicose em 100ml.
(E) 20g de glicose em 50ml.

Compete ao Técnico de Enfermagem
(A) realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer 

sobre	matéria	de	Enfermagem.
(B) realizar consulta de enfermagem.
(C) prestar cuidados diretos de Enfermagem a pacientes 

graves e com risco de vida.
(D)	 identificar	 distócias	 obstétricas	 e	 acompanhar	 o	

trabalho de parto.
(E) assistir ao Enfermeiro na prevenção e controle 

sistemático da Infecção Hospitalar.

Para todos os casos que necessitem de cuidados 
agudos, deve-se definir o “grau de urgência”, a fim 
de classificá-las em níveis, tomando como marco 
ético de avaliação o “imperativo da necessidade 
humana”. Nesta avaliação, devem ser consideradas 
as variáveis citadas a seguir, EXCETO

(A)	 distância	do	serviço	de	saúde.
(B) gravidade do caso.
(C) tempo para iniciar o tratamento.
(D) valor social que envolve o caso.
(E) atenção: recursos necessários para o tratamento.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47
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NÃO se recomenda a vacinação de crianças 
imunodeprimidas (com deficiência imunológica 
congênita ou adquirida) com qual das vacinas 
citadas a seguir?

(A) Hepatite B.
(B) Tríplice Bacteriana.
(C) Meningocócica C.
(D) Vacina Oral contra Poliomielite (VOP).
(E)	 Pneumocócica	-10	valente.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta.
“Não se recomenda a aplicação simultânea 
das vacinas de ________________ e 
____________________, exceto em situação de 
risco epidemiológico.”

(A)	 Rotavírus	/	Vacina	Inativa	Poliomielite	(VIP)
(B)	 Pentavalente	/	Vacina	Inativa	Poliomielite	(VIP)
(C)	 Febre	Amarela	/	Tríplice	Viral
(D)	 Pneumocócica	/	Valente	e	Pentavalente
(E)	 BCG	/	Hepatite	B

A Vacina Tetraviral protege contra quais doenças?
(A)	 Febre	Amarela,	sarampo,	tétano	e	coqueluche.
(B)	 Tétano,	 coqueluche,	difteria,	haemophilus influenzae 

tipo b.
(C)	 Sarampo,	caxumba,	rubéola	e	varicela.
(D)	 Poliomielite,	rotavírus,	sarampo	e	rubéola.
(E)	 Difteria,	tétano,	coqueluche	e	rubéola.

QUESTÃO 49

QUESTÃO 50

QUESTÃO 48


