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INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (08 questões), Noções de Informática (04 questões), 
Normas Aplicáveis aos Servidores Públicos Federais (04 questões) e Regimento Interno do Tribunal Regional do Estado 
do Amazonas (04 questões) e Conhecimentos Específicos (40 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III.  Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal. 
V.  Você dispõe de 3 (três) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início. 
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas. 
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração. 
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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PORTUGUÊS

Texto 

Gente-casa

 Existe gente-casa e gente-apartamento. Não tem nada a 
ver com tamanho: há pessoas pequenas que você sabe, só de 
olhar, que dentro têm dois pisos e escadaria, e pessoas grandes 
com um interior apertado, sala e quitinete. Também não tem 
nada a ver com caráter. Gente-casa não é necessariamente 
melhor do que gente-apartamento. A casa que alguns têm por 
dentro pode estar abandonada, a pessoa pode ser apenas uma 
fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma pessoa-
apartamento pode ter um interior simples mas bem ajeitado e 
agradável. É muito melhor conviver com um dois quartos, sala, 
cozinha e dependências do que com um labirinto.
 Algumas pessoas não são apenas casas. São mansões. 
Com sótão e porão e tudo que eles comportam, inclusive baús 
antigos, fantasmas e alguns ratos. É fascinante quando alguém 
que você não imaginava ser mais do que um apartamento com, 
vá lá, uma suíte, de repente se revela um sobrado com pátio 
interno, adega e solário. É sempre arriscado prejulgar: você 
pode começar um relacionamento com alguém pensando 
que é um quarto-e-sala conjugado e se descobrir perdido em 
corredores escuros, e quando abre a porta, dá no quarto de 
uma tia louca. Pensando bem, todo mundo tem uma casa por 
dentro, ou no mínimo, bem lá no fundo, um porão. Ninguém é 
simples. Tudo, afinal, é só a ponta de um iceberg (salvo ponta 
de iceberg, que pode ser outra coisa) e muitas vezes quem 
aparenta ser apenas uma cobertura funcional com qrt. sal. 
lavab. e coz. só  está escondendo suas masmorras. 

(VERÍSSIMO, Luis Fernando.O Melhor das Comédias da Vida Privada. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2004) 

1) O autor começa seu texto estabelecendo uma distinção 
entre dois tipos de pessoas: “gente-casa” e “gente-
apartamento”. Sobre tais rótulos, considerando o 
primeiro parágrafo, é incorreto afirmar que: 
a)  não têm a ver com o tamanho da pessoa, nem com o 

caráter.
b)  relacionam-se com o interior do indivíduo. 
c)  a “fachada” pode apresentar uma falsa ideia do real. 
d)  há, necessariamente, uma hierarquia entre eles. 

2) Para construir seu texto, o autor fez uso recorrente de 
uma importante figura de linguagem. Trata-se da: 
a)  metáfora. 
b)  comparação. 
c)  personificação. 
d) metonímia. 

3) Ao longo do texto, percebe-se a ocorrência de diferentes 
tipos de sujeito. Assinale a opção em que ocorre erro na 
análise da classificação do tipo de sujeito dos verbos 
em destaque. 
a)  “Existe gente-casa e gente-apartamento.” – Sujeito 

composto. 
b)  “há pessoas pequenas” – sujeito inexistente. 
c)  “Ninguém é simples.” – Sujeito indeterminado. 
d)  “É sempre arriscado prejulgar” – Sujeito oracional. 

4) O texto é uma crônica. Gênero em que o autor faz uso 
de várias estratégias linguísticas para se aproximar do 
leitor. Todas as opções abaixo podem ser entendidas 
como uma dessas estratégias no texto de Veríssimo, 
menos uma. Assinale-a. 
a)  Abordagem de um tema universalizante: as pessoas. 
b)  Linguagem simbólica expressiva. 
c)  Predomínio de vocábulos rebuscados como “adega” e 

“solário”. 
d)  Uso de pronomes que apontem para o leitor. 

5) “Algumas pessoas não são apenas casas. São 
mansões.” Ocorre entre essas duas orações um 
paralelismo de estruturas sintáticas que contribui, 
inclusive, para a coesão textual. Sendo assim, assinale 
a opção em que se faz uma análise correta sobre os 
termos que as formam. 
a) Ambas possuem o mesmo sujeito, sendo também 

idênticas as classificações que eles recebem nas duas 
ocorrências. 

b) Em cada uma delas, ocorre um predicativo do sujeito 
que apresenta, porém, valores semânticos distintos. 

c) Os verbos que as formam são transitivos diretos. 
d) “Algumas” e “não”, na primeira oração, são exemplos de 

adjuntos adverbiais.

 “A casa que alguns têm por dentro pode estar 
abandonada, a pessoa pode ser apenas uma fachada para 

uma armadilha ou um bordel.”

6) Considere o fragmento acima, e assinale a opção em 
que se faz um comentário linguístico inadequado sobre 
ele. 
a)  O verbo “têm” está acentuado pois concorda com o 

pronome relativo “que” usado anteriormente. 
b)  O uso da forma verbal “pode”, em suas duas ocorrências, 

revela um sentido de possibilidade.
c)  Os vocábulos “armadilha” e “bordel” estão relacionados 

por um conectivo e ambos possuem conotação negativa 
no texto. 

d)  O vocábulo “uma”, em suas duas ocorrências, é 
classificado como artigo indefinido. 

7) Ao afirmar, no segundo parágrafo, que “todo mundo 
tem uma casa por dentro, ou no mínimo, bem lá no 
fundo, um porão” pode-se perceber que: 
a)  “casa” e “porão” apresentam o mesmo valor semântico. 
b)  revela-se uma aparente incoerência em relação à 

distinção inicial: “gente-casa” e “gente-apartamento”. 
c)  “porão” configura algo mais amplo e obscuro que a 

própria casa. 
d)  a expressão “todo mundo” não assume caráter 

generalizante. 

8) Na construção do termo “gente-casa”, o autor explora 
possibilidades de arranjos morfológicos e o potencial 
de formação de palavras na Língua. Observe as 
afirmações abaixo: 
I. “gente” é o termo determinado do composto. 
II. “casa” é o termo determinante do composto. 
III. O hífen foi utilizado para marcar uma unidade 

morfológica e semântica. 
IV. O processo que originou tal construção foi a derivação. 

 São corretas as seguintes afirmações:
a)  I e II apenas. 
b)  II e IV apenas. 
c)  I, II e III apenas. 
d)  III e IV apenas. 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

9) Dada a planilha Microsoft Excel 2007 abaixo, identifique 
a alternativa que apresenta o resultado da fórmula 
=C1-A2*B1^2.

A B C
1 32 5 650
2 23 21 54

a)  175.
b)  150.
c)  75. 
d)  15675.
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10) O Microsoft Office PowerPoint 2007 inclui vários tipos 
diferentes de transições de slides, tais como:
  (1) Quadriculado na Vertical.
  (2) Quadro Abrir.
  (3) Quadro Mágico.
  (4) Persiana Horizontal.  
a) da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 3.
b)  da relação apresentada existem somente o 1, 2 e 4. 
c)  da relação apresentada existem somente o 2, 3 e 4.
d)  da relação apresentada existem somente o 1, 3 e 4.

11) Assinale a afirmação que apresenta corretamente uma 
das diversas características do Microsoft Word 2007: 
a)  por questões de segurança não se permite o 

compartilhamento dos documentos gerados pelo Word.
b)  os novos formatos XML Abertos são mais seguros, no 

entanto aumentam o tamanho dos arquivos. 
c)  para simplificar a criação de documentos no Word 2007 

foi abolido o conceito de macros.
d)  pode-se converter documentos do Word em PDF sem 

usar ferramentas de terceiros. 

12) Área de armazenamento temporário de informações 
onde copia, ou se move, de um lugar e planeja-se usar 
em algum outro lugar:
a)  Área de Transferência. 
b)  URL.
c)  Área de Trabalho.
d)  Atalho de Trabalho.

NORMAS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
FEDERAIS

13) Analise as seguintes afirmativas, de acordo com 
a Lei Federal nº 9.784/99, que regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal.
I. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser 

objeto de recurso, com efeito suspensivo.
II. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, 

pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os 
fundamentos das decisões, desde que não prejudique 
direito ou garantia dos interessados.

III. Inexistindo competência legal específica, o processo 
administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade 
de menor grau hierárquico para decidir.

 Está CORRETO o que se afirma em:
a)  II, apenas.
b)  III, apenas.
c)  I e III, apenas.
d)  II e III, apenas. 

14) Paulo é agente público há cinco anos e foi notificado, 
pelo órgão com o qual mantém vínculo, a apresentar 
sua declaração anual de bens devidamente atualizada. 
O agente, entretanto, deixou de apresentar a declaração 
sob a alegação de que este documento já havia sido 
apresentado quando iniciou o exercício das suas 
funções. Dessa forma, pode-se concluir que Paulo:
a)  Agiu corretamente, pois a lei prevê que somente a posse 

e o exercício de agente público ficam condicionados 
à apresentação de declaração dos bens e valores 
que compõem o seu patrimônio privado, sendo 
desnecessária a sua atualização.

b)  Agiu corretamente, pois a lei somente o obriga a 
apresentar a declaração anual de bens atualizada 
quando deixar o exercício do mandato, cargo, emprego 
ou função.

c)  Será punido com a pena de demissão, a bem do serviço 
público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

d)  Não agiu corretamente, ficando exclusivamente sujeito 
à pena de multa por dia de atraso pelo descumprimento 
da obrigação prevista em lei.

15) Analise as seguintes afirmativas, de acordo com a 
Lei Federal nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime 
jurídico dos Servidores Públicos Civis da União:
I. Constituem indenizações dos servidores: gratificações, 

ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia.
II. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel 

funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, 
o auxílio-moradia continuará sendo pago por um mês.

III. O servidor ficará obrigado a restituir a ajuda de custo 
quando, injustificadamente, não se apresentar na nova 
sede no prazo de 5 (cinco) dias.

 Está CORRETO o que se afirma em:
a)  I, apenas.
b)  II, apenas. 
c)  I e III, apenas.
d)  I, II e III.

16) De acordo com a legislação que regulamenta o Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, a 
demissão será aplicada nos seguintes casos, EXCETO:
a)  Crime hediondo. 
b) Corrupção.
c)  Abandono de cargo.
d) Acumulação de cargos, empregos ou funções públicas.

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO ESTADO DO AMAZONAS

17) “Velar pela fiel execução das leis e instruções e pela 
boa ordem e celeridade dos serviços eleitorais.” Essa 
competência, prevista expressamente no Regimento 
Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do 
Amazonas, é atribuição do:
a)  Corregedor Regional Eleitoral. 
b) Procurador Regional Eleitoral.
c)  Presidente do Tribunal Regional Eleitoral.
d)  Relator do processo.

18) Os recursos administrativos e os pedidos de 
reconsideração de feitos não contenciosos serão 
interpostos no prazo de:
a)  3 (três) dias, contados da data da intimação pessoal do 

interessado.
b)  5 (cinco) dias, contados da data ciência ao interessado.
c)  10 (dez) dias, contados da data da ciência ao 

interessado. 
d)  15 (quinze) dias, contados da data da intimação pessoal 

do interessado.

19) Da decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, 
que não admite o recurso especial caberá:
a)  Agravo regimental.
b)  Agravo de instrumento.
c)  Recurso Especial.
d)  Reclamação. 

20) A alteração ou cancelamento de súmula do Tribunal 
Regional Eleitoral do Amazonas dar-se-á por maioria:
a)  Qualificada, presente a maioria absoluta de seus 

membros.
b)  Relativa, presente a maioria absoluta de seus membros. 
c)  Simples, presentes dois terços de seus membros.
d)  Absoluta, presentes dois terços de seus membros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) O técnico de enfermagem, que trabalhava em um 
ambulatório há mais de 25 anos, estava terminando de 
organizar as salas de atendimentos para o expediente 
vespertino. O enfermeiro e o médico dessa unidade já 
haviam saído para almoço. Nesse momento, chegou um 
trabalhador com um corte no dedo mínimo e precisava 
de uma sutura com quatro pontos simples. Como o 
médico não estava presente e o técnico de enfermagem 
tinha conhecimento e experiência, ele realizou a sutura 
e medicou o trabalhador para dor. Após uma semana, o 
trabalhador retornou para retirar os pontos e o médico 
constatou que o procedimento foi realizado de forma 
inadequada e causou lesão permanente de movimento 
do dedo. Considerando as questões éticas, o técnico 
de enfermagem cometeu:
a) Imperícia.
b) Imprudência.
c) Negligência.
d) Um gesto de cidadania, pois não deixou o trabalhador 

sem atendimento.

22) ___________ é oferecer atendimento com qualidade 
articulando os avanços tecnológicos com acolhimento, 
com melhoria nos ambientes de cuidado e das 
condições de trabalhos dos profissionais. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) Classificação de Risco.
b) Gestão do Cuidado.
c) Humanização da Assistência. 
d) Qualidade Gerencial.

23) De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, Art.121, as infrações são consideradas 
leves, graves ou gravíssimas, segundo a natureza 
do ato e a circunstância de cada caso. Os casos que 
ofendam a integridade física, mental ou moral de 
qualquer pessoa, sem causar debilidade ou aquelas 
que venham a difamar organizações da categoria ou 
instituições são considerados:
a) Infrações Graves.
b) Infrações Leves. 
c) Infrações Gravíssimas.
d) Circunstâncias atenuantes.

24) No Brasil, existem entidades de classe que atuam de 
diferentes formas. O Conselho Federal de Enfermagem e 
o Conselho Regional de Enfermagem são considerados:
a) Órgãos exclusivamente normativos e corretivos, com 

atuação na área do poder judiciário, elaborando as 
normas disciplinadoras que possuem força de lei para 
os inscritos no Conselho.

b) Órgãos reivindicatórios e disciplinadores do exercício 
profissional, sendo autarquias vinculadas ao Ministério 
da Saúde; e de inscrição obrigatória para enfermeiros, 
técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem.

c) Órgãos culturais, tendo como objetivo principal promover 
o aprimoramento científico, cultural e o desenvolvimento 
profissional.

d) Órgãos disciplinadores do exercício profissional, sendo 
autarquias vinculadas ao Ministério do Trabalho; e de 
inscrição obrigatória para enfermeiros, obstetrizes, 
técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. 

25) Considerando a Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986, que 
regulamenta o exercício profissional da enfermagem, 
leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa 
correta.
I. O técnico de enfermagem é um profissional de nível 

médio e exerce atividade que envolve orientação e 
acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau 
auxiliar.

II. O técnico de enfermagem participa no planejamento 
da assistência de enfermagem, inclusive nas ações 
privativas do enfermeiro quando na sua ausência.

III. A prescrição de enfermagem é uma atividade privativa 
do enfermeiro.

 Estão corretas as frases:
a) I apenas.
b) I, II e III.
c) I e III apenas. 
d) II apenas.

26) Considerando a lei no 7.498, de 25 de junho de 1986, que 
regulamenta o exercício profissional da enfermagem, o 
técnico de enfermagem é um profissional:
a) Com nível fundamental completo, que exerce atividades 

de nível médio, de natureza de orientação e supervisão.
b) De nível universitário, que exerce todas as atividades de 

enfermagem.
c) Com ensino médio completo, que participa na execução 

de ações assistenciais de enfermagem, exceto as 
privativas do enfermeiro. 

d) Que participa das atividades de enfermagem em nível 
de execução simples.

27) Sobre a posição Decúbito Ventral ou Pronação, assinale 
a alternativa correta.
a) Posicionamento utilizado para avaliação das articulações 

do quadril e da região posterior. 
b) Em caso de pacientes com patologias do sistema 

respiratório, trauma cervical ou traqueostomia, essa 
posição deve ser indicada.

c) A pronação é contra-indicada para alguns casos de 
doenças respiratórias graves, como a síndrome da 
angústia respiratória aguda (SARA).

d) O paciente deve permanecer em decúbito dorsal, 
mantendo a cabeceira da cama mais baixa em relação 
ao corpo. 

28) Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for 
falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a 
alternativa que contém a sequência correta.
(  ) O pulso é a contração e dilatação de uma artéria, que 

corresponde aos batimentos cardíacos.
(  ) O controle de pulso pode ser feito apenas nas artérias 

radial e femoral.
(  ) O limite de normalidade do pulso no homem é 60 a 70 

batimentos por minuto.
(  ) Quanto ao volume do pulso, que se refere ao número de 

pulsações por minuto, pode ser rítmico ou arrítmico.
a) F,V,F,V.
b) V,F,V,F. 
c) V,V,F,V.
d) F,F,V,F.

29) Para Fernanda de 3 anos está prescrito tratamento com 
ampicilina (frascos contendo 50mg/mL e de 60mL após 
reconstituição) por 10 dias. A dose da prescrição médica 
é de 250mg a cada 6 horas. O número de frascos a 
serem fornecidos de ampicilina para todo o tratamento 
são ______. Orientar a mãe para administrar ______mL 
a cada 6 horas, conforme prescrição médica. Assinale a 
alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas.
a) 3 frascos; 2,5mL.
b) 4 frascos; 5mL. 
c) 2 frascos; 2mL.
d) 5 frascos; 6mL.
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30) Em uma unidade hospitalar foi prescrito um soro 
glicosado de 250mL a 10% para correr em 8 horas. No 
armário da enfermaria tem soro glicosado de 250mL a 
5% e ampolas de glicose a 50% com 10mL cada. Serão 
usadas ______ ampolas de glicose a 50% (de 10mL) e 
o gotejamento será de ______ gotas/minuto. Assinale a 
alternativa que completa correta e respectivamente as 
lacunas.
a) 2,5 ampolas;11 gotas/minuto. 
b) 3 ampolas; 13 gotas/minuto.
c) 5 ampolas; 37 gotas/minuto.
d) 3,5 ampolas; 36 gotas/minuto.

31) Considerando as vias de administração de 
medicamentos, leia as frases abaixo e a seguir assinale 
a alternativa que corresponde a resposta correta.
I. A característica principal das mucosas é seu poder de 

rápida absorção, devido à presença de muitos capilares.
II. Os medicamentos administrados por via mucosa também 

sofrem o fenômeno de absorção e metabolização pelo 
fígado.

III. Para administração medicamentosa pela via mucosa, 
podem ser utilizadas as áreas de mucosa externa do 
organismo, como a sublingual, nasal, ocular, auricular, a 
vaginal e anal.

IV. As vias ocular e nasal são mais sensíveis podendo 
apresentar certa ardência após a administração de 
determinados medicamentos.

 Estão corretas as frases:
a) Apenas as frases II e IV.
b) Todas as frases estão corretas.
c) Apenas as frases I, III e IV. 
d) Apenas as frases I, II e III.

32) Um adulto, 35 anos, estava andando na rua e 
apresentou uma contusão em membro inferior direito. 
Foi encaminhado imediatamente ao Pronto-Socorro. 
Uma das condutas realizadas nesse caso é:
a) Aplicação de calor seco com bolsa de água quente.
b) Aplicação de frio com bolsa de gelo. 
c) Aplicação de calor úmido com compressa morna.
d) Não aplicar gelo antes das 48 horas do momento da 

lesão.

33) A oxigenoterapia compreende a administração de 
oxigênio por meio de cateter nasal, canula nasal, 
nebulização, inalação, entre outros. Leia as frases 
abaixo e a seguir assinale a alternativa correta.
I. A oxigenoterapia não é indicada para auxiliar nas 

manobras cardiorrespiratórias.
II. Para evitar riscos de explosão, é necessário promover 

a manutenção periódica de aparelhos elétricos que 
podem produzir faíscas; e não fumar em locais em que 
o oxigênio é utilizado na terapêutica.

III. Para o cateter nasal, colocar o paciente na posição de 
Litotomia.

IV. Recomenda-se a umidificação na oxigenoterapia 
prolongada.

 Estão corretas as frases:
a) Todas as frases estão corretas.
b) I e III, apenas.
c) II e IV, apenas. 
d) I e IV, apenas.

34) Considerando à técnica do curativo, assinale a 
alternativa incorreta.
a) Iniciar os curativos pelas fístulas e colostomias, em 

seguida as incisões limpas e, por último, as feridas não 
infectadas e infectadas. 

b) Nas feridas com tecido de granulação ou infecção 
em cavidades ou fístulas, pode-se irrigar com soro 
fisiológico aquecido ou solução antisséptica com auxílio 
de seringa.

c) Pode-se executar a técnica de curativo com pinças 
e luvas, sendo recomendado o uso de dois pares de 
luvas (um para a retirada do curativo e o outro para a 
realização do curativo), um por vez.

d) Ao promover o enfaixamento de membros, iniciar 
da parte distal para a proximal, no sentido do retorno 
venoso.

35) A insulina é um hormônio responsável pelo metabolismo 
da glicose, sendo secretado pelo pâncreas. A 
deficiência ou ausência na produção desse hormônio 
causa Diabetes Mellitus, cujo tratamento pode ser 
simples, baseado no controle da dieta, atividade física, 
uso de medicamentos, via oral, até outras terapêuticas 
como a insulina. Considerando os cuidados com uso 
de insulina, assinale a alternativa correta.
a) Os pacientes devem ser orientados quanto aos sintomas 

de hiperglicemia como: cefaleia, calafrios, sudorese, 
dormência dos lábios e na língua, fala arrastada e 
marcha cambaleante.

b) Preferencialmente, o frasco de insulina deve ser 
guardado em geladeira (4 a 12oC), podendo ser 
congelado quando em viagem.

c) As reações hipoglicêmicas ocorrem exclusivamente 
após aplicação da insulina regular.

d) Fazer rodízio dos locais de aplicação para evitar 
lipodistrofia. 

36) Um paciente, do sexo masculino, 70 anos de idade 
foi internado na Unidade Hospitalar com suspeita de 
Tuberculose Pulmonar. De acordo com as normas de 
isolamento e precauções, a equipe de enfermagem 
deverá:
a) Utilizar precauções de contato e gotículas.
b) Utilizar precauções para transmissão de aerossóis. 
c) Apenas utilizar precauções-padrão durante os 

procedimentos técnicos e o paciente deve permanecer 
em quarto coletivo.

d) Aguardar o resultado de exame laboratorial de 
confirmação da doença para adoção de medidas 
preventivas e corretivas.

37) Para evitar ou diminuir a disseminação de 
microrganismos patogênicos de uma pessoa para 
outra durante  as atividades no trabalho, no cuidado 
ao paciente e ao meio ambiente, devem ser adotadas  
medidas individuais, coletivas e hospitalares. São 
consideradas medidas hospitalares:
a) Desinfestação e Sanificação.
b) Higienizar as mãos com frequência ao prestar 

assistência.
c) Saneamento Básico.
d) Isolamento de pessoas com doenças transmissíveis. 

38) Considerando o descarte de material perfurocortante, 
assinale a alternativa correta.
a) Utilizar recipientes específicos para descarte de 

materiais perfurocortantes, sendo que o limite máximo 
de enchimento deve estar localizado 5 cm abaixo do 
bocal. 

b) Os recipientes devem ser mantidos em locais fechados 
e de difícil acesso para garantir maior segurança dos 
profissionais.

c) É permitido desconectar a agulha da seringa desde que 
o profissional esteja utilizando luva.

d) A agulha que foi reencapada pode ser descartada em 
recipiente comum com saco plástico na cor branca.
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39) Assinale a alternativa que contemple um exemplo de 
material crítico, segundo a classificação de artigos 
hospitalares.
a) Cabo de laringoscópio.
b) Circuitos de respiradores.
c) Cânula endotraqueal.
d) Tecido para procedimento cirúrgico. 

40) Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa 
que corresponde a resposta correta.
I. Todo processo de desinfecção ou esterilização deve ser 

precedido pela limpeza e secagem rigorosas dos artigos, 
devendo todo artigo sujo com sangue ou secreções ser 
considerado contaminado.

II. A água que abastece as Centrais de Esterilização deve 
ter a mesma qualidade e obedecer aos padrões de 
potabilidade.

III. Detergentes não enzimático são biodegradáveis, 
neutros, concentrados, não oxidantes e com ação 
bacteriostática.

IV. Objetivando aumentar a vida útil dos instrumentais, 
principalmente os que possuem articulações, 
cremalheiras ou ranhuras, estes devem ser lubrificados 
com produtos não-tóxicos, que possuam ação 
anticorrosiva.

 Estão corretas as frases:
a) Apenas as frases I, II e III.
b) Todas as frases estão corretas.
c) Apenas as frases I e IV. 
d) Apenas as frases III e IV.

41) Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa 
que corresponde a resposta correta.
I. A sala de armazenamento temporário dos recipientes de 

transporte deve ser dotada de pisos e paredes laváveis 
e ralo sifonado.

II. A sala de armazenamento temporário dos recipientes 
de transporte deve conter somente os recipientes de 
coleta, armazenamento ou transporte.

III. A sala de armazenamento temporário dos recipientes 
de transporte não deve ser dotada de ponto de água.

IV. A sala de armazenamento temporário dos recipientes de 
transporte deve ser dotada de ponto de luz e ventilação 
adequados.

a) Todas as frases estão corretas.
b) Apenas as frases I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas as frases II, III e IV estão corretas.
d) Apenas as frases III e IV estão corretas.

42) Leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa for 
falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a 
alternativa que contém a sequência correta.
(  ) O transporte dos resíduos para a área de armazenamento 

externo deve ser feito por meio de carros constituídos 
de material rígido, lavável, permeável, desprovido de 
tampo articulado ao próprio corpo do equipamento e 
cantos pontudos.

(  ) O transporte dos resíduos para a área de armazenamento 
externo deve ser realizado em sentido único com roteiro 
definido em horários não coincidentes com a distribuição 
de roupas, alimentos e medicamentos, períodos de 
visita ou de maior fluxo de pessoas.

(  ) Os recipientes de transporte com mais de 1400 litros de 
capacidade devem possuir válvula de dreno no fundo.

(  ) Em todos os serviços de saúde deve existir local 
apropriado para o armazenamento externo dos 
resíduos, até que sejam recolhidos pelo sistema de 
coleta externa.

a) F,F,V,V.
b) V,F,V,F.
c) F,V,F,V. 
d) V,V,V,V.

43) Segundo a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), os 
agentes biológicos estão classificados segundo risco. 
Correlacione classe de risco com as frases e a seguir 
assinale a alternativa correta correspondente.

(A) Classe de 
risco 1

(  )Risco individual elevado para o trabalhador 
e com probabilidade de disseminação para 
a coletividade. Podem causar doenças e 
infecções graves ao ser humano, para as 
quais nem sempre existem métodos eficazes 
de profilaxia ou tratamento.

(B) Classe de 
risco 2

(  )Baixo risco individual para o trabalhador e 
para a coletividade, com baixa probabilidade 
de causar doença ao ser humano.

(C) Classe de 
risco 3

(   )Risco individual moderado para o trabalhador 
e com baixa probabilidade de disseminação 
para a coletividade. Podem causar doenças 
ao ser humano, para as quais existem meios 
eficazes de profilaxia ou tratamento.

(D) Classe de 
risco 4

(  )Risco individual elevado para o trabalhador 
e com probabilidade elevada de disseminação 
para a coletividade. Apresenta grande poder 
de transmissibilidade de um indivíduo a 
outro. Podem causar doenças graves ao ser 
humano, para as quais não existem meios 
eficazes de profilaxia ou tratamento.

a) B,C,D,A.
b) D,B,A,C.
c) A,D,C,B.
d) C,A,B,D. 

44) Uma mulher, de 55 anos de idade, estava fazendo 
compra em um supermercado próximo à sua casa e 
apresentou Parada Cardiorrespiratória (PCR) de forma 
inesperada. A relação compressão-ventilação até a 
colocação da via aérea avançada deverá ser de:
a) 30:2 com um ou dois socorristas. 
b) 15:2 com um ou dois socorristas.
c) 5:2 com um socorrista ou 15:2 com dois socorristas.
d) 30:2 com um socorrista ou 15:2 com dois socorristas.

45) A detecção precoce e o tratamento precoce das 
Paradas Cardiorrespiratórias (PCR) são fatores 
determinantes para assegurar a sobrevivência, evitando 
comprometimento neurológico causado por falta de 
oxigenação cerebral, resultando em sequelas graves. 
Para que o socorro possa ser prestado de maneira 
sistematizada ao paciente com PCR súbita, a American 
Heart Association (AHA), em 2010, desenvolveu a cadeia 
de sobrevivência, constituída pela sequência de ações: 
1-_____________; 2-___________; 3-____________; 
4-___________; 5-___________. Preencha as lacunas e 
a seguir assinale a alternativa correspondente.
a) 1-Reconhecimento imediato da PCR e acionamento do 

serviço de emergência/urgência; 2-Rápida cardioversão; 
3-RCP (Reanimação Cárdio Pulmonar) precoce, com 
ênfase nas compressões torácicas; 4-Suporte de 
oxigênio; 5-Cuidados pós-Reanimação Cardiopulmonar 
(RCP).

b) 1-Reconhecimento imediato da PCR; 2-RCP precoce, 
com ênfase nas ventilações; 3-Rápida desfibrilação; 
4-Suporte Avançado de vida eficaz; 5-Acionamento do 
serviço de emergência/urgência.

c) 1-RCP precoce, com ênfase nas compressões torácicas; 
2-Suporte Básico de vida eficaz; 3-Cardioversão; 
4-Cuidados com oxigenação; 5-Cuidados pós-
Reanimação Cardiopulmonar (RCP).

d) 1-Reconhecimento imediato da PCR e acionamento 
do serviço de emergência/urgência; 2-RCP precoce, 
com ênfase nas compressões torácicas; 3-Rápida 
desfibrilação; 4-Suporte Avançado de vida eficaz; 
5-Cuidados pós-Reanimação Cardiopulmonar (RCP). 
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46) Considerando o suporte básico de vida (SBV), assinale 
a alternativa correta.
a) A atribuição da equipe constitui em atendimento de 

baixa complexidade, não realizando procedimentos 
invasivos, em casos de vítimas de menor gravidade. 

b) A equipe é constituída exclusivamente pelo Enfermeiro, 
Médico e Condutor do veículo.

c) A atribuição da equipe constitui em atendimento de 
urgência e emergência de alta complexidade, realizando 
procedimentos invasivos, em casos de vítimas de maior 
gravidade.

d) Os veículos são equipados com materiais médico-
hospitalares, equipamentos e medicamentos, permitindo 
a estabilização do paciente antes do transporte para o 
hospital mais próximo.

47) Uma vítima de acidente automobilístico, sexo masculino, 
60 anos de idade, teve lesão em membro inferior 
esquerdo, com grande quantidade de sangramento local. 
Para essa situação, um dos cuidados recomendado é:
a) Deixar a lesão exposta para coagular o sangue 

rapidamente.
b) Utilizar torniquete como primeira escolha.
c) Realizar pressão direta no local. 
d) Utilizar agente hemostático como primeiro escolha.

48) Um homem, vítima de acidente automobilístico, 
sofreu múltiplas lesões e apresentou Parada 
Cardiorrespiratória (PCR) por hipovolemia. Nesse caso, 
a equipe deve identificar e tratar o paciente com:
a) Oxigênio.
b) Volume. 
c) Bicarbonato de Sódio.
d) Aquecimento.

49) Na estrutura física do componente pré-hospitalar fixo, 
como a unidade básica de saúde, Unidade de Saúde 
da Família, ambulatório de especialidades e serviço 
de apoio e diagnóstico, os casos de urgência devem 
ser acolhidos em ambiente previamente estabelecido 
e organizado. Considerando a atribuição da equipe de 
enfermagem nesses serviços, em casos de urgência, 
leia as frases e a seguir assinale a alternativa correta. 
São atribuições da equipe de enfermagem.
I. Organizar o material médico-hospitalar como 

laringoscópio adulto e infantil, cânula endotraqueal, 
material para realização de punção venosa, sondas de 
aspiração e outros.

II. Disponibilizar medicamentos utilizados em caso 
de parada cardiorrespiratória (PCR) e insuficiência 
respiratória, materiais e equipamentos para 
oxigenoterapia, aspiração traqueal, desfibrilador externo 
automático (DEA) e outros.

III. Os recursos organizados devem permitir o atendimento 
e estabilização do paciente até que seja transferido, 
de forma adequada para uma unidade de maior 
complexidade.

 Estão corretas as frases:
a) Apenas as frases II e III.
b) Apenas a frase I.
c) I, II e III. 
d) Apenas a frase III.

50) De acordo com o Ministério da Saúde, o termo urgência 
consiste:
a) Em uma situação que não caracteriza atendimento 

imediato, podendo o paciente permanecer até 6 horas 
na sala de espera.

b) Na constatação médica de condições de agravo à saúde 
que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento 
intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.

c) Na ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou 
sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de 
assistência médica imediata. 

d) Na ocorrência prevista de agravo à saúde exclusivamente 
sem risco potencial à vida, cujo portador não necessita 
de assistência médica imediata.

51) Um homem, 57 anos de idade, apresentou Parada 
Cardiorrespiratória (PCR) e foi encaminhado ao 
Pronto-Socorro. O técnico de enfermagem realizou a 
monitorização cardíaca do paciente, que apresentou 
um ritmo cardíaco conforme figura abaixo.

 Esse ritmo cardíaco indica:
a) Fibrilação Ventricular. 
b) Artefato e o profissional de enfermagem deve posicionar 

melhor os eletrodos no tórax do paciente.
c) Assistolia.
d) Atividade Elétrica Sem Pulso (AESP).

52) A oximetria de pulso é a modalidade de monitorização não 
invasiva mais presente na prática clínica. Os oxímetros 
de pulso combinam os princípios da espectrofotometria 
e da plestiomografia para a mensuração não invasiva 
da saturação de oxigênio no sangue arterial, utilizando 
o princípio da absorção diferencial da luz vermelha 
e infravermelha. Considerando os cuidados de 
enfermagem com a oximetria de pulso, assinale a 
alternativa correta.
a) A queda de saturação superior a 70% em ar ambiente 

não é indicação de uso de oxigenoterapia.
b) Posicionamento correto do oxímetro de pulso tem o 

tórax como o local mais indicado para a mensuração da 
oximetria de pulso.

c) O rodízio dos dedos deve ser realizado para a utilização 
da oxímetro, com a finalidade de eliminar possíveis 
lesões de pele. 

d) A presença de esmalte e de extremidade fria não 
diminuem a acurácia do oxímetro de pulso.

53) O médico prescreveu um medicamento para ser 
administrado por via intramuscular em paciente 
do sexo masculino, 48 anos, magro. Após preparo 
do medicamento, o técnico de enfermagem 
administrará o medicamento prescrito na região 
____________________________, colocando o paciente 
em _________________com agulha ___________ e o 
volume máximo poderá ser de ______. Preencha as 
lacunas e a seguir assinale a alternativa respectivamente 
correta.
a) Dorso-glútea, sendo a área delimitada pelo quadrante 

superior externo; decúbito ventral ou lateral; 25x7; 5 ml. 
b) Deltóidea, que situa-se no terço distal do braço; posição 

sentada; 30x9; 6 ml.
c) Ventro-lateral-glútea de Hochstetter, sendo a área 

delimitada pelo quadril; decúbito ventral; 40x8; 2 ml.
d) Glútea, sendo a área delimitada pelo quadrante inferior 

interno; decúbito lateral ou ventral; 30x9; 10 ml.

54) Os cardiotônicos são substâncias que aumentam 
a força miocárdica (ação inotrópica positiva). Os 
cardiotônicos são representados principalmente pelo 
grupo dos digitálicos. Considerando os cuidados na 
administração de cardiotônicos, assinale a alternativa 
correta.
a) Coletar e encaminhar amostra de sangue para dosagem 

periódica de potássio sérico. A hiperpotassemia 
predispõe à intoxicação digitálica.

b) Observar sintomas de intoxicação digitálica como 
taquicardia, sangramentos, distúrbios de coagulação e 
trombocitopenia.

c) O paciente deve ter monitoramento cardíaco antes da 
administração de digitálicos, pois esses medicamentos  
induzem a taquicardia e assistolia.

d) Verificar pulso antes da administração de digitálicos, 
pois são substâncias que induzem à bradicardia. 
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55) Considerando a administração do estoque de materiais 
e medicamentos, leia as frases abaixo e a seguir 
assinale a alternativa correta.
I. É importante a realização de uma programação, que 

consta de classificação, padronização, especificação 
dos materiais e estabelecimento da quantidade a ser 
adquirida e estocada.

II. A especificação técnica consiste em descrição 
minuciosa do material ou medicamento, pois representa 
o produto que será adquirido. No serviço público, é 
permitida a especificação completa, incluindo a marca 
de preferência do produto, a fim de garantir qualidade 
da assistência.

III. A previsão de materiais e medicamentos se refere à 
quantidade a ser adquirida pelo setor. A quantidade 
do produto é calculada mediante perfil de consumo de 
cada setor, sendo estabelecida uma cota de materiais e 
medicamentos.

 Estão corretas as frases:
a) Apenas a frase I.
b) As frases I e III. 
c) Todas as frases estão corretas.
d) Apenas a frase II.

56) No Brasil, para utilização e comercialização de 
medicamentos é:
a) Facultativo o registro junto a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e aprovação pelo órgão 
internacional do FDA (Food and Drug Administration).

b) Obrigatória a aprovação pelo órgão internacional do 
FDA (Food and Drug Administration).

c) Obrigatório o registro junto a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). 

d) Obrigatório o registro junto a ANVISA apenas para 
os produtos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS).

57) A gestão em informação na saúde é essencial para 
integrar os dados do paciente, a evolução no tratamento, 
as ações assistenciais realizadas, bem como as 
ações clínicas, administrativas e condutas da equipe 
multiprofissional. Dentre os inúmeros dados a serem 
registrados, o (a) ____________ é o acervo documental, 
constituído de um conjunto de informações e imagens 
registradas referentes ao estado de saúde do paciente 
e à assistência prestada pelos elementos da equipe 
multiprofissional. Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna.
a) Prontuário do paciente. 
b) Anotação de Enfermagem.
c) Processo de Enfermagem.
d) Laudo Médico.

58) O planejamento é a função administrativa que determina 
antecipadamente o que se deve fazer e quais os objetivos 
devem ser atingidos. O planejamento ______________ 
constitui-se de planos de curto alcance, tratando de 
ações atuais da instituição. Apresenta sequencia 
cronológica de tarefas específicas requeridas para 
realizar determinados trabalhos. Assinale a alternativa 
que completa corretamente a lacuna.
a) Individual.
b) Tático.
c) Estratégico.
d) Operacional. 

59) As instituições de saúde desenvolvem ações em 
diferentes níveis de atenção (primária, secundária, 
terciária e quaternária) e de natureza preventiva, curativa, 
reabilitação e intervenções de alta complexidade. A 
característica de ambulatórios e Unidades Básicas de 
Saúde é o atendimento centrado: 
a) Exclusivamente em clientes internos.
b) Em clientes externos. 
c) Apenas em profissionais de saúde.
d) Apenas em fornecedores internos e externos.

60) A anotação de enfermagem é o registro de informações 
relativas ao paciente organizado de modo a reproduzir 
a ordem de acontecimentos dos fatos. Em relação ao 
tema, leia as frases abaixo e marque (F) se a afirmativa 
for falsa e (V) se for verdadeira. Em seguida, assinale a 
alternativa que contém a sequência correta.
(  ) Permite identificar a evolução do  paciente, detectar 

alterações e acompanhar a assistência prestada.
(  ) É fundamental para o desenvolvimento da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 
assegurando a continuidade da assistência.

(  ) Evitar rasuras devido ao caráter legal da documentação 
do  paciente, utilizando corretor para retificação dos 
erros.

(  ) Assinar a anotação, identificando o nome do profissional 
e o número de registro no Conselho Regional de 
Enfermagem (COREN), por escrito ou por meio do 
carimbo, ao término do registro.

a) V,V,F,V. 
b) V,V,V,V.
c) V,F,V,V.
d) F,V,F,F.
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