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DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

Nome: Assinatura do Candidato: Inscrição:

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - HUAP - UFF

EDITAL 03/2016 - EBSERH/ HUAP-UFF - SUPERIOR

ENFERMEIRO - ONCOLOGIA
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 
questões), Legislação aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos 
Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 

solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

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

no próprio cartão de respostas. 
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. 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. 
XII. 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. 
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares. 
 

Boa Prova!
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

    Ensinamento
Minha mãe achava estudo
a coisa mais fina do mundo.
Não é.
A coisa mais fina do mundo é o sentimento. 
Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, 
ela falou comigo: 
“Coitado, até essa hora no serviço pesado”. 
Arrumou pão e café, deixou tacho no fogo com água quente. 
Não me falou em amor. 
Essa palavra de luxo. 
  (Adélia Prado) 

1) Em um texto, as palavras cumprem papel expressivo 
na construção de sentidos. Assim, indique o par de 
palavras que, no poema, funcionam como sinônimos. 
a)  “fina” (v.2)/ “luxo” (v.10)
b)  “estudo” (v.1)/ “serviço” (v.7)
c)  “pão”(v.8)/ “café” (v.8)
d)  “tacho” (v.8)/ “água” (v.8) 
e)  “dia” (v.5)/ “noite” (v.5) 

2) Após a leitura atenta do texto, deve-se entender o 
“Ensinamento”, a que o título faz referência, como a: 
a)  utilização do estudo como possibilidade de diferenciação 

social 
b)  valorização do trabalho através da dedicação do pai ao 

“fazer serão”  
c)  importância das atitudes de amor representadas pelo 

cuidado da mãe com o pai 
d)  irrelevância do trabalho doméstico diante da atividade 

desenvolvida pelo pai 
e)  obrigatoriedade de observação do cotidiano familiar por 

parte dos filhos 

3) No texto, percebe-se a presença de mais de um ponto 
de vista. São eles: 
a)  o do enunciador e o da mãe 
b)  o da mãe e o do pai 
c)  o do leitor e o da mãe 
d)  o do enunciador e o do leitor
e)  o do enunciador e o do pai

4) O último verso do texto emprega o pronome “essa” 
como recurso coesivo. Seu uso pode ser explicado 
uma vez que: 
a)  antecipa uma ideia que será apresentada 
b)  faz referência a algo próximo ao leitor 
c)  sinaliza uma referência temporal 
d)  resume elementos de uma enumeração 
e)  retoma um termo citado anteriormente 
 

5) Em “Não me falou em amor.” (v.9), o pronome destacado 
participa da estrutura da oração exercendo a função 
sintática de:
a)  sujeito 
b)  objeto direto 
c)  complemento nominal 
d)  objeto indireto 
e)  adjunto adnominal 

Texto II 
 

Carnaval de trazer por casa

 Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés, com 
medo de uma queda que acabasse com o Carnaval. Subíamos 
e descíamos as escadas, como quem pisa algodão. [...] Nós 
éramos todas meninas. Tínhamos a idade que julgávamos ser 
eterna. Sonhávamos com os cinco dias mais prometidos do 
ano. A folia começava sexta-feira e só terminava terça quando 
as estrelas iam muito altas. Havia o cheiro das bombinhas 
que tinham um odor aproximado ao dos ovos podres e que 
se misturava com o pó do baile que se colava aos lábios. Que 
se ressentiam vermelhos de dor. Havia o cantor esganiçado 
em palco a tentar a afinação, que quase nunca conseguia: [...] 
Depois os bombos saíam à rua, noite fora, dia adentro. [...] E na 
noite que transformava o frio do inverno no calor do Carnaval, 
eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos fazia parte 
do meu código genético. E que o Carnaval ia estar sempre 
presente nas ruas estreitas da minha aldeia, assim, igual a 
si próprio, com os carros de bois a chiar pelas ruas, homens 
vestidos de mulheres com pernas cheias de pelos, mulheres 
vestidas de bebês, o meu pai vestido de François Mitterrand e 
eu com a certeza de que o mundo estava todo certo naqueles 
cinco dias, na minha aldeia. 
 O outro, o que via nas televisões, não era meu. 

(FREITAS, Eduarda. Revista Carta Capital. Disponível em: http://
www.cartacapital.com.br/sociedade/carnaval-de-trazer-por-

casa/?autor=40. Acesso em set. 2016.)

6) A expressão “O outro”, presente no último parágrafo 
encerra uma oposição que deve ser entendida como: 
a)  juventude e velhice 
b)  televisão e paixão 
c)  organização e desordem 
d)  realidade e fantasia 
e)  rapidez e eternidade 

7) No início do texto, ao dizer que “já os olhos se colavam 
aos pés”, emprega-se uma linguagem simbólica para 
reforçar o sentido pretendido. Isso ocorre por meio da 
seguinte figura de estilo: 
a)  ironia  
b)  metáfora 
c)  metonímia 
d)  antítese 
e)  comparação 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
8 e 9 seguintes. 

“E na noite que transformava o frio do inverno no calor do 
Carnaval, eu tinha a certeza de que aquele som dos bombos 

fazia parte do meu código genético.” (1º§)

8) A preposição destacada acima tem seu emprego 
justificado por uma relação de regência cujo termo 
regente é: 
a)  eu 
b)  tinha
c)  certeza
d)  aquele 
e)  som

9) Há duas ocorrências do vocábulo “que” no trecho em 
análise. Contudo, possuem classificações morfológicas 
distintas. Assim, nota-se que, respectivamente, são: 
a)  pronome relativo e conjunção integrante 
b)  conjunção consecutiva e pronome interrogativo 
c)  pronome relativo e conjunção explicativa 
d)  conjunção integrante e pronome relativo 
e)  conjunção explicativa e pronome relativo 
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10) O texto expõe memórias coletivas através do olhar de 
um narrador. Assinale a opção em que se destaca um 
vocábulo que evidencie essa ideia de coletividade. 
a)  “Quinze dias antes já os olhos se colavam aos pés”
b)  “Subíamos e descíamos as escadas, como quem pisa 

algodão.”
c)  “A folia começava sexta-feira e só terminava terça”
d)  “Que se ressentiam vermelhos de dor.”
e)  “E que o Carnaval ia estar sempre presente nas ruas 

estreitas”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Uma gráfica imprimiu 20% de um livro num primeiro  

 momento e imprimiu 
5
2  do restante num segundo  

 momento. Se ainda falta imprimir 180 páginas, então o 
total de páginas do livro é:
a)  225
b)  375
c)  469
d)  360
e)  380
  

12) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois 
candidatos, 48 pessoas votariam no candidato A , 63 
votariam no candidato B, 24 pessoas votariam nos dois 
e 30 pessoas não votariam nesses dois candidatos. Se 
todas as pessoas responderam uma única vez, então o 
total de pessoas entrevistadas foi:
a)  117
b)  87
c)  141
d)  105
e)  112

13) Considerando a sequência de letras formada 
pela palavra PROVAS conforme a seguir: 
PROVASPROVASPROVAS...: Desse modo, a 58ª letra 
da sequencia é:
a)  R
b)  O
c)  A
d)  V
e)  S

14) De acordo com a lógica proposicional, a frase que é 
equivalente a: “Se Marcos estudou, então foi aprovado” 
é:
a)  Marcos não estudou e foi aprovado
b)  Marcos não estudou e não foi aprovado
c)  Marcos estudou ou não foi aprovado
d)  Marcos estudou se, e somente se, foi aprovado
e)  Marcos não estudou ou foi aprovado

15) A conjunção entre duas proposições compostas é 
verdadeira se:
a)  os valores lógicos de ambas as proposições forem 

falsos
b)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

verdade
c)  se ambas as proposições tiverem valores lógicos 

verdadeiros
d)  se o valor lógico de somente uma das proposições for 

falso
e)  se o valor lógico da primeira proposição for verdade e o 

valor lógico da segunda proposição for falso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considerando a Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, 
que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa 
pública denominada Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH e dá outras providências, 
assinale a alternativa correta.
a) A EBSERH terá sede e foro no Rio de Janeiro/

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

b) A EBSERH terá sede e foro no Distrito Federal, e 
poderá manter escritórios, mas não representações, 
dependências e filiais em outras unidades da Federação

c) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, e poderá 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais em outras unidades da Federação

d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília/DF, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

e) A EBSERH terá sede e foro em São Paulo/SP, único 
local onde poderá manter escritório, e poderá manter 
representações, dependências e filiais em outras 
unidades da Federação

17) Assinale a alternativa correta quanto às previsões da 
Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que autoriza o 
Poder Executivo a criar a empresa pública denominada 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSERH 
e dá outras providências.
a) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 

o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas e títulos, 
observadas as normas específicas editadas pelo 
Conselho de Administração

b) O regime de pessoal permanente da EBSERH será 
o estatutário, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

c) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o 
estatutário, não condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

d) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e legislação 
complementar, condicionada a contratação à prévia 
aprovação em concurso público de provas ou de provas 
e títulos, observadas as normas específicas editadas 
pelo Conselho de Administração

e) O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e estatutário, 
condicionada a contratação à prévia aprovação em 
concurso público de provas, observadas as normas 
específicas editadas pelo Conselho de Administração

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, 
que aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares - EBSERH, e dá outras 
providências, assinale a alternativa correta.
a) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 

Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

b) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e 
Conselho Consultivo

c) São órgãos estatutários da EBSERH: Diretoria de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

d) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Conselho Executivo, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo

e) São órgãos estatutários da EBSERH: Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva, Diretoria Fiscal e 
Conselho Consultivo
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19) Assinale a alternativa correta quanto às previsões 
expressas do Regimento Interno da EBSERH - 3ª 
revisão, sobre como são designadas as unidades 
ou conjuntos de unidades da EBSERH, na forma de 
escritórios, representações ou subsidiárias.
a) Unidades descentralizadas
b) Sedes
c) Filiais
d) Concessionárias
e) Unidades centralizadas

20) Considerando as previsões expressas do Regimento 
Interno da EBSERH - 3ª revisão sobre o Conselho de 
Administração, assinale a alternativa correta.
a) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 

Presidência do Conselho de Administração interinamente 
por prazo determinado

b) O Presidente da EBSERH só poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração de forma 
não interina

c) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma não interina por 
prazo determinado

d) O Presidente da EBSERH poderá exercer a Presidência 
do Conselho de Administração de forma interina ou não

e) O Presidente da EBSERH não poderá exercer a 
Presidência do Conselho de Administração, ainda que 
interinamente

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com a Constituição da República, no que 
diz respeito à seguridade social, nela incluída a Saúde, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta:
I. A Constituição Federal não aborda a coleta, 

processamento e transfusão de sangue e seus 
derivados.

II. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos 
de saúde recursos mínimos derivados da aplicação 
de percentuais calculados, no caso dos estados, 
sobre a receita corrente líquida do respectivo exercício 
financeiro, não podendo ser inferior a 15%.

III. São isentas de contribuição para a seguridade social 
as entidades beneficentes de assistência social que 
atendam às exigências estabelecidas em lei.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas I e III são corretas
d) Apenas II é correta
e) As sentenças I, II e III são incorretas

22) Considerando o texto da lei 8080/90, a assistência 
sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie 
corresponde a um dos princípios do SUS, que é a (o):
a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência
b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral
c) Integralidade de assistência
d) Igualdade da assistência à saúde
e) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua 

saúde

23) Considerando o decreto presidencial 7508 de 28 de 
junho de 2011, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta:
I. O Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor 

sobre a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas em âmbito nacional.

II. O acesso universal e igualitário à assistência 
farmacêutica não pressupõe estar o usuário assistido 
por ações e serviços de saúde do SUS.

III. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das 
necessidades de saúde e orientará o planejamento 
integrado dos entes federativos, contribuindo para o 
estabelecimento de metas de saúde.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas III é correta
c) Apenas II é correta
d) As sentenças I, II e III são incorretas
e) Apenas I e III são corretas

24) Considerando a Resolução 453 do Conselho Nacional 
de Saúde, de 10 de maio de 2012, assinale a alternativa 
incorreta:
a) O número de conselheiros nos Conselhos de Saúde 

será definido pela Secretaria de Saúde ou Ministério da 
Saúde e constituído em lei

b) As vagas nos Conselhos de Saúde deverão ser 
distribuídas de modo que haverá 25% de representação 
de governo e prestadores de serviços privados 
conveniados, ou sem fins lucrativos 

c) A representação nos segmentos deve ser distinta e 
autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho de Saúde, por isso um profissional 
com cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, 
ou como prestador de serviços de saúde, não pode ser 
representante dos usuários ou de trabalhadores

d) Quando não houver Conselho de Saúde constituído ou 
em atividade no Município, caberá ao Conselho Estadual 
de Saúde assumir, junto ao executivo municipal, a 
convocação e realização da Conferência Municipal 
de Saúde, que terá como um de seus objetivos a 
estruturação e composição do Conselho Municipal

e) Atuar na formulação e no controle da execução da política 
de saúde, incluindo os seus aspectos econômicos e 
financeiros, e propor estratégias para a sua aplicação 
aos setores público e privado é competência dos 
Conselhos de Saúde

25) O Pacto pela Saúde foi um marco na evolução histórica 
da organização do sistema de saúde no Brasil. Seus 
componentes foram o Pacto pela Vida, Pacto em defesa 
do SUS e Pacto de Gestão. A saúde do idoso é uma 
das seis prioridades do Pacto pela Vida. Sobre a saúde 
do idoso, considerando os termos do Pacto pela Vida, 
assinale a alternativa incorreta.
a) Para efeitos desse Pacto foi considerada idosa a pessoa 

com 60 anos ou mais
b) A implantação de serviços de atenção domiciliar é uma 

das diretrizes previstas no que diz respeito à saúde do 
idoso

c) O acolhimento preferencial em unidades de saúde, 
independente do critério de risco, é uma das diretrizes 
previstas no que diz respeito à saúde do idoso

d) Promoção do envelhecimento ativo e saudável domiciliar 
é uma das diretrizes previstas no que diz respeito à 
saúde do idoso

e) Na Assistência Farmacêutica, desenvolver ações que 
visem qualificar a dispensação e o acesso da população 
idosa, é uma das ações estratégicas, previstas no que 
diz respeito à saúde do idoso
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Considerando a Resolução do COFEN 210/1998, que 
dispõe sobre a atuação dos profissionais de Enfermagem 
que trabalham com quimioterápicos antineoplásicos. 
Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro 
(V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo.

 São competências do Enfermeiro em quimioterapia 
antineoplásica:
(  ) Ministrar quimioterápico antineoplásico, conforme 

farmacocinética da droga e protocolo terapêutico, sob 
supervisão médica.

(  ) Realizar consulta com base no processo de enfermagem 
direcionado a clientes em tratamento quimioterápico 
antineoplásico.

(  ) Elaborar protocolos terapêuticos de Enfermagem 
na prevenção, tratamento e minimização dos efeitos 
colaterais em clientes submetidos ao tratamento 
quimioterápico antineoplásico.

(  ) Formular e implementar manuais educativos aos 
clientes e familiares, adequando-os a sua realidade 
social.

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

27) O paciente do leito 07, internado na Unidade de 
Oncologia, estava recebendo quimioterápico 
antineoplásico, via endovenosa, por cateter venoso 
central. Ao se movimentar no leito, perdeu o acesso 
venoso central. O técnico de enfermagem, que estava 
escalado com paciente, providenciou prontamente um 
acesso venoso periférico e reinstalou o quimioterápico 
antineoplásico. Entretanto, houve extravasamento de 
quimioterápico antineoplásico e consequentemente 
extensa área de necrose tecidual. Foi constatado pelo 
médico que a lesão foi ocasionada por acesso venoso 
inadequado. Considerando os aspectos éticos, é 
correto afirmar que:
a) O profissional cometeu uma negligência
b) O profissional cometeu uma imprudência
c) O profissional cometeu uma ato doloso
d) O profissional cometeu uma imperícia
e) O profissional tinha conhecimento e competência para 

realizar o procedimento, não cometendo uma infração 
ética

28) As práticas de educação em saúde no SUS 
compreendem:
a) Ações desenvolvidas pelos movimentos sociais e 

populares para a qualificação da participação social e 
reconhecimento do saber popular em saúde

b) Relações entre sujeitos sociais que portam diferentes 
saberes e ocupam diferentes espaços. São práticas 
dialógicas, estratégicas, participativas, mediadas pela 
ação comunicativa entre os participantes, podendo ser 
mais ou menos formalizadas

c) Dimensões vinculadas à doença e à prescrição de 
normas, sendo consideradas estratégias básicas para a 
promoção da saúde

d) Ações de institucionalização de espaços de participação, 
desenvolvimento de mecanismos democráticos de 
gestão e formação de gestores para a gestão estratégica 
e participativa

e) Eventos e ações de conscientização e luta pelo direito 
universal à saúde

29) Um grupo de Enfermeiros da Unidade de Oncologia 
está elaborando uma instrumento de enfermagem 
organizado por capítulos, com definição de papéis e 
atribuições estabelecidas pela administração superior; 
especificação das finalidades e posição do serviço na 
estrutura administrativa e a competência das diversas 
unidades de trabalho; e definição de pessoal, suas 
funções e requisitos exigidos pela instituição. Esse 
instrumento de enfermagem é chamado:
a) Norma
b) Rotina
c) Regimento
d) Protocolo operacional padrão (POP)
e) Guia

30) O Enfermeiro chefe da Unidade de Oncologia possui 
um estilo de liderança que se caracteriza pelo trabalho 
com excesso de liberdade permitida aos subordinados, 
possibilitando uma situação em que os trabalhadores 
não conhecem os objetivos e consequentemente 
acabam não desempenhando suas tarefas. Essa 
liderança é chamada de:
a) Autocrática
b) Democrática
c) Coercitiva
d) Controladora
e) Laissez-faire (Liberal)

31) O medicamento utilizado para tratamento de condições 
associadas ao aumento da atividades osteoclásticas, 
tais como metástases ósseas predominantemente 
líticas, hipercalcemia induzida por tumor e doença de 
Paget é:
a) Palonosetrona
b) Rasburicase
c) Dexrazoxano
d) Pamidronato Dissódico
e) Aprepitanto

32) ______________ é o melhor parâmetro de avaliação 
da intensidade da dor. É solicitado ao paciente que 
assinale a intensidade de seus sintomas em uma escala 
de 0 a 10, correspondendo o zero a ausência de dor e o 
10 a pior dor imaginável. Preencha a lacuna e a seguir 
assinale a alternativa correta.
a) A escala de coma de Glasglow (ECG)
b) A escala comportamental da dor (ACD)
c) A escala visual analógica (EVA)
d) O questionário McGill de dor (QMD)
e) O inventário breve de dor (IBD)

33) De acordo com a Política Nacional de Atenção às 
Urgências e a Rede de Atenção às Urgências no 
Sistema Único de Saúde (SUS), o componente que 
objetiva aglutinar esforços para garantir a integralidade 
na assistência em situações de risco ou emergenciais 
para populações com vulnerabilidades específicas e/ou 
em regiões de difícil acesso, pautando-se pela equidade 
na atenção, considerando-se seus riscos é o (a):
a) Força Nacional de Saúde do SUS
b) Central de Regulação Médica das Urgências
c) Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192)
d) Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h)
e) Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)
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34) É uma das estratégias recomendadas para redução de 
Pneumonias Associadas à Ventilação Mecânica (PAV):
a) Continuidade da sedação, com o objetivo de evitar lesão 

e proceder a extubação precoce
b) Monitorar a porcentagem de aderência à vacina Anti-

Pneumocócica entre profissionais de saúde
c) Avaliação da realização de Hemocultura, com resultado 

negativo ou positivo
d) Manutenção do decúbito elevado (acima de 30ºC)
e) Periodicamente monitorar a frequência de testes 

diagnósticos positivos para Leishmaniose em pacientes 
de alto risco

35) O modelo de assistência de enfermagem perioperatória, 
com base no processo de enfermagem e nas 
necessidades humanas básicas, estruturado por Wanda 
de Aguiar Horta, sendo o mais difundido no Brasil é:
a) Modelo Perioperatório focado no paciente
b) Sistema de Enfermagem de Assistência Perioperatória 

(SAEP)
c) Gerenciamento de caso (case management)
d) Modelo baseado no enfoque risco
e) Planejamento baseado na programação cirúrgica

36) Nos diferentes tipos de cirurgias, o tempo cirúrgico 
que consiste na aproximação das bordas dos tecidos 
seccionados ou ressecados é chamado de:
a) Exérese
b) Hemostasia
c) Diérese
d) Aférese
e) Síntese

37) O Enfermeiro tem um papel fundamental na Central de 
Material e Esterilização (CME) e deve ter o conhecimento 
a respeito da compatibilidade de embalagens 
disponíveis no mercado e os métodos de esterilização. 
Para os métodos de vapor sob pressão e calor seco, 
são embalagens compatíveis, respectivamente:
a) Tecido de algodão e caixa metálica
b) Papel grau cirúrgico e papel crepado
c) Filmes e Tyvek
d) Não tecido (SMS) e papel grau cirúrgico
e) Conteiner rígido e não tecido (SMS)

38 Existem alguns antídotos utilizados na redução da 
toxidade local devido ao extravasamento de drogas 
citotóxicas vesicantes. Entre os antídotos disponíveis, 
pode-se citar a Hialuronidase. Considerando a 
Hialuronidase, leia as frases abaixo e a seguir assinale 
a alternativa correta.
I. Acelera a difusão da droga, aumentando a 

permeabilidade celular.
II. Indicada para extravasamento de vincristina e 

vimblastina.
III. Disponível exclusivamente na forma de creme para 

aplicação tópica.
IV. O medicamento deve ser utilizado após realização de 

desbridamento cirúrgico da área afetada.
a) As frases I, II, III e IV estão corretas
b) Apenas as frases III e IV estão corretas
c) Apenas as frases I e II estão corretas
d) Apenas a frase II está correta
e) Apenas a frase III está correta

39) Na unidade oncológica, encontra-se internado um 
paciente com diagnóstico de enfermagem “Risco para 
infecção relacionado com as defesas inadequadas 
decorrentes da imunossupressão secundária à 
radiação ou a agentes antineoplásicos”. Considerando 
as medidas adotadas para reduzir infecção nesse 
paciente, leia as frases abaixo e a seguir assinale a 
alternativa correta.
I. Evitar frutas cruas, carnes vermelhas, peixes e vegetais 

crus quando a contagem absoluta de leucócitos menor 
que 1000/mm3.

II. Dar preferência para verificação de temperatura retal, 
por se tratar de procedimento mais fidedigno para 
identificação de febre.

III. Usar emolientes fecais para evitar a constipação 
intestinal e esforço para defecar.

IV. Realizar preferencialmente injeções intramusculares.
a) As frases I, II e IV estão corretas
b) Apenas as frases I e III estão corretas
c) Apenas as frases II e IV estão corretas
d) Apenas a frase II está correta
e) Apenas a frase III está correta

40) A radiação é energia que se move através do espaço ou 
de um meio material, na forma de onda ou partículas. 
De acordo com os tipos de radiação, _________  é 
fóton emitido pelo núcleo. É muito penetrante, sendo 
necessária a blindagem para detê-los (chumbo, 
concreto, aço ou ferro). Preencha a lacuna corretamente 
e a seguir assinale a alternativa correta.
a) A Radiação Beta
b) A Radiação Alfa
c) A Radiação Gama
d) O Nêutron
e) A Radiação Não-Ionizante

41) Assinale a alternativa que apresenta a prescrição 
adequada de enfermagem para as áreas eritematosas  
para um paciente com diagnóstico de enfermagem 
“Integridade da pele prejudicada: reações eritematosas 
e descamativas úmidas à radioterapia”:
a) Evitar o uso de sabões, cosméticos, perfumes, talcos, 

loções e pomadas na região afetada.
b) Romper bolhas que tenham sido formadas na região 

afetada.
c) Utilizar barbeador de borda reta na região afetada.
d) Aplicar bolsas de água quente ou almofadas de 

aquecimento na região afetada.
e) Aplicar bolsas de gelo na região afetada.

42) Foi prescrito para o paciente HGB, sexo masculino, 
77 anos, internado na Unidade de Oncologia, o 
medicamento Daunorrubicina por via endovenosa. O 
Enfermeiro preparou e administrou o medicamento por 
via intramuscular, o que ocasionou danos ao paciente. 
Considerando os conceitos de Segurança do Paciente, 
nesse caso ocorreu:
a) Falha humana, não notificável
b) Incidente sem dano grave
c) Circuntância notificável
d) Evento Adverso
e) Near Miss

43) O paciente, sexo masculino, 71 anos, que estava 
recebendo medicamento quimioterápico na Unidade 
de Oncologia, apresentou, subitamente, uma parada 
cardiorrespiratória (PCR). Durante a reanimação 
cardiopulmonar (RCP), a relação compressão-
ventilação sem via aérea deve ser de:
a) 15:2 com um ou dois socorristas
b) 5:2 com um socorrista
c) 3:1 com dois socorristas
d) Compressões contínuas, com um ou dois socorristas
e) 30:2 com um ou dois socorristas
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44) Frente a um caso de extravasamento de medicamento 
quimioterápico antineoplásico recomenda-se:
a) Para todas as drogas, sem exceção, aplicar gelo 

ou compressa gelada durante 15 a 20 minutos nas 
primeiras 24 ou 48 horas

b) Interromper imediatamente a infusão, manter a agulha 
no local, conectar seringa ao dispositivo e aspirar a 
medicação residual existente

c) Interromper imediatamente a infusão, remover a agulha 
e manter o membro abaixo do nível do coração para 
evitar maior absorção da droga

d) Para todas as drogas, sem exceção, aplicar compressa 
quente durante 15 a 20 minutos nas primeiras 24 ou 48 
horas

e) Interromper imediatamente a infusão e aplicar o antídoto 
de forma tópica

45) Considerando as intervenções de enfermagem e 
cuidados gerais de curativo de ferida cirúrgica, leia 
as afirmativas abaixo e a seguir assinale a alternativa 
correta.
I. Deixar a ferida cirúrgica aberta após 24 horas da cirurgia 

e/ou quando apresentar saída de secreções. 
II. Realizar o curativo com técnica asséptica 24 horas após 

a sutura e mantê-lo ocluído por mais 24 horas, desde 
que o curativo esteja seco.

III. Iniciar o curativo pela ferida mais limpa quando o 
paciente apresentar múltiplas suturas e outros tipos de 
lesões.

IV. Em caso de ferida cirúrgica que apresenta, após a 
cirurgia, exsudato sanguinolento, tornando-se, após 24 
horas, serosanguinolento e posteriormente seroso, é 
indicativo de infecção de sítio cirúrgico. 

a) As afirmativas II, III e IV estão corretas
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
e) Apenas a afirmativa III está correta

46) A punção do cateter totalmente implantado (CTI) é a 
inserção de dispositivo agulhado na câmara do cateter 
totalmente implantado.  Considerando as intervenções 
de enfermagem para o CTI, analise as afirmativas 
abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale 
a alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) Tem a finalidade de preservar a rede venosa periférica, 

devido às múltiplas punções e ações irritantes e 
vesicantes de quimioterápicos antineoplásicos.

(  ) Apenas salinizar o CTI quando o seu próximo uso 
ocorrer em um tempo superior a 24 horas. 

(  ) Lavar o cateter com 20 mL de solução fisiológica 0,9% 
após infusão de hemocomponentes ou de medicações 
para evitar a oclusão intraluminal.

(  ) Utilizar o cateter, logo após a sua implantação, na 
ausência de complicações operatórias.

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

47) Os tumores de pele e subcutâneo representam uma 
parcela significativa dos encaminhamentos para a 
cirurgia ambulatorial. Considerando as características 
das lesões, assinale a alternativa incorreta.
a) Fibroma (dermatofibroma) é um tumor de origem 

conjuntiva, duro, único ou múltiplo, de tamanho variável 
frequentemente indolor e arredondado

b) Cisto epidermóide é um nódulo amolecido, envolto 
por epiderme verdadeira, com cavidade que contém 
queratina, com localização predominantemente nas 
regiões distais dos membros, nádegas, sendo facilmente 
distinguido do cisto sebáceo através do exame clínico

c) Lipoma é um tumor benigno composto de células 
adiposas, encontrado em todos os locais onde se 
acha tecido gorduroso. A predominância é em regiões: 
cervical, costas, nádegas e porção proximal das 
extremidades

d) Mancha em vinho do porto é uma lesão não involutiva,  
de limites bem precisos, sendo de coloração rósea ao 
nascimento e escurece com o passar dos anos, até 
atingir uma coloração vinhosa. Sendo normalmente 
unilateral e terminando na linha média da cabeça

e) Neurofibroma é uma neoplasia benigna constituída por 
células da bainha de Schwann, sendo o tumor primitivo 
mais comum dos nervos periféricos, sendo as lesões 
frequentemente múltiplas e caracterizam-se por serem 
nódulos da cor da pele, duros ou moles de tamanho 
variável

48) É importante o reconhecimento das alterações que 
ocorrem em diferentes transtornos respiratórios, com 
a finalidade de propor uma assistência adequada 
e de qualidade. Correlacione as colunas abaixo, 
enumerando-as de cima para baixo, e a seguir assinale 
a alternativa correta.

(1) Pneumonia (  ) Colapso total ou parcial do pulmão, que 
acontece quando os alvéolos se esvaziam.

(2) Atelectasia (  ) Processo inflamatório crônico das 
vias aéreas, que geralmente cursa com 
dispneia, sibilo e tosse seca.

(3) Enfisema  
      pulmonar

(  ) Distensão anormal dos espaços aéreos 
distais aos bronquíolos terminais, com 
destruição das paredes alveolares.

(4) Asma (  ) Doença inflamatória aguda de causa 
infecciosa, que acomete os espaços 
aéreos e é causada por vírus, bactérias ou 
fungos.

a) 3, 1, 2, 4
b) 4, 2, 1, 3
c) 1, 3, 4, 2
d) 4, 3, 2, 1
e) 2, 4, 3, 1

49) A ciclofosfamida é indicada para linfomas malignos, 
mieloma múltiplo, micose fungóide avançada, 
neuroblastoma, tumor de Wilm’s, entre outras doenças. 
Leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa 
correta.
I. A administração pode ser realizada por via endovenosa 

em push ou sob infusão e via oral.
II. Deve-se estimular a ingestão hídrica, pois a 

hiperhidratação previne a cistite hemorrágica.
III. Tem ação vesicante.
IV. A administração via oral do medicamento deve ser 

feita sempre à noite, tendo em vista a redução do 
metabolismo e da micção noturna.

a) As frases I, II e III estão corretas
b) As frases I e IV estão corretas
c) As frases I e II estão corretas
d) As frases III e IV estão corretas
e) Apenas a frase III está correta
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50) A prevenção do extravasamento, em especial de drogas 
vesicantes, é importante, pois, mesmo em quantidade 
mínima produz danos importantes nos tecidos, 
nervos e tendões subjacentes. Considerando os 
cuidados básicos para prevenção do extravasamento 
de antineoplásicos, analise as afirmativas abaixo, 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta de cima 
para baixo.
(  ) Evitar o uso de veias puncionadas há mais de 24 horas, 

mesmo que apresentem bom retorno venoso.
(  ) Observar as queixas do paciente como dor, queimação 

e agulhadas, que são sintomas de extravasamento.
(  ) Recomenda-se na seguinte ordem de preferência 

na escolha venosa: 1) antebraço, 2) doso da mão, 3) 
punho, e 4) fossa antecubital.

(  ) Não devem ser utilizados recursos como aplicação de 
calor e garroteamento para prover a dilatação dos vasos 
sanguíneos.

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