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CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL Nº 02/2017 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PLANTONISTA II 

INSTRUÇÕES DA PROVA 
 Este caderno contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma constituída de 4 (quatro) alternativas de 

respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Português, 5 (cinco) questões de Conhecimentos de 

Informática, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico, 5 (cinco) questões de Saúde Pública e 5 (cinco) 

questões de Conhecimentos Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 Quando for permitido abrir o caderno, confira atentamente se no Caderno de Prova a impressão, a 

paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso os dados estejam incorretos, ou incompletos, 

ou tenham qualquer imperfeição, favor informar tal ocorrência ao fiscal.  

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 Para cada questão existe apenas UMA resposta correta. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta correta conforme o enunciado. 

 Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 

 Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida no final desse caderno. 
 

ATENÇÃO 
 Verifique se seus dados estão corretos na FOLHA DE RESPOSTAS, caso não estejam informe ao fiscal 

imediatamente.  

 Na FOLHA DE RESPOSTAS, assinale a alternativa que julgar correta para cada questão, usando caneta 

esferográfica de tinta preta ou azul.  

 Mais de uma letra assinalada implicará na anulação da questão. 

 Qualquer rasura no preenchimento anulará a questão.  

 A FOLHA DE RESPOSTAS NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas.  

 O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, fortemente, o espaço a ela correspondente, conforme 

o modelo abaixo:  

 

 

 
 

 

 

 FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 
 

ORIENTAÇÕES DO PROCESSO 
 A duração da Prova será de 03h30min (três horas e trinta minutos). (ITEM 10.1.7) 

 O tempo de duração das provas 03h30min (três horas e trinta minutos) abrange a assinatura da Folha de 

Respostas, a transcrição das respostas do Caderno de Questões da Prova Objetiva para a Folha de 

Respostas. (ITEM 10.1.7) 

 Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 

decorrida 1h (uma hora) do início das provas. (ITEM 10.1.18) 

 Os candidatos NÃO poderão levar o caderno de questões consigo mesmo depois de passado o período 

de sigilo. (ITEM 10.1.21) 

 Os gabaritos oficiais da Prova Objetiva de Múltipla Escolha serão disponibilizados no endereço 

eletrônico www.ibgpconcursos.com.br, no dia 11/03/2018, a partir das 20hs. (ITEM 10.1.25) 
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PORTUGUÊS  

LEIA o artigo de opinião para responder às questões de 1 a 10. 

Liberdade de imprensa X proteção à imagem 

Por Bernardo Annes Dias, advogado, em 23/10/2017 na edição 963 

[P1] Uma questão que há muito é objeto de acalorado debate, em especial quando estamos perante regimes 

democráticos tal como vivemos na atualidade, é o eterno embate entre a liberdade de imprensa em contraponto aos 

direitos humanos e fundamentais, tais como o direito à privacidade e o direito à imagem. 

[P2] Trata-se de questão ligada ao direito constitucional, uma vez que a nossa constituição apresenta, no seu art. 5º, 

como direitos fundamentais de um lado o direito à imagem e de outro à liberdade de informação. 

[P3] Essa celeuma acirrou-se, ainda mais, após a decisão proferida pelo STF, na ADPF n.º 130, no sentido da não 

recepção pela ordem jurídica constitucional da Lei n.º 5.250/67 (Lei de imprensa). Isso porque os vetores e limites 

que devem pautar a atuação da imprensa ficaram sem uma legislação específica para regulamentá-la, de forma 

minuciosa. 

[P4] Assim, com essa lacuna legislativa, a solução para esse choque de direitos fundamentais passou para as mãos, 

em especial, da jurisprudência e da doutrina. Logo, na atualidade, os Tribunais têm uma função de destaque na 

fixação de balizas acerca desse tema. 

[P5] Outro fator propulsor do número de conflitos envolvendo esses direitos constitucionalmente reconhecidos é a 

“difusão descontrolada da informação”, em especial por meio da internet e suas redes sociais. 

[P6] Na atualidade, a propagação de uma notícia é algo instantâneo, ou seja, em questão de segundos um fato já se 

torna de domínio público. Essa celeridade na divulgação da notícia, no entanto, contém pontos positivos e negativos. 

[P7] Um aspecto nocivo vem sendo vivenciado por todos nós, que é a proliferação das chamadas “fake news”, ou 

seja, notícias falsas. Nesses casos, no afã de dar a notícia em primeiro lugar, isto é, obter “um furo de reportagem”, 

alguns veículos de comunicação não apuram, minimamente, a veracidade do fato, levando ao público uma notícia 

em dissonância com a realidade. O problema é de tal monta que alguns veículos já contam hoje com departamentos 

de checagem para evitar a reprodução de notícias falsas. 

[P8] Mas lidar com este problema da chamada sociedade informacional é um desafio ainda maior. Quando se 

descobre que a “fake news” foi produzida propositalmente e muitas vezes profissionalmente para “plantar” e 

“viralizar” uma mentira, com a intenção de manipular a opinião pública e favorecer defensores de determinado ponto 

de vista em detrimento de seus opositores, a constituição prevê, que comprovada a má-fé da informação inverídica, 

pode-se pedir uma tutela jurisdicional para a retirada da mesma da internet ou mídia que a tenha divulgado. 

[P9] Abusos na difusão de imagens e fatos reais também podem ter efeitos catastróficos à vida e à imagem das 

pessoas ou empresas envolvidas na notícia. Muitos, inclusive, chamam a imprensa de o “quarto poder do Estado”, 

tendo em vista sua capacidade de alterar o rumo da História e alavancar ou destruir a imagem de alguém. 

[P10] O que se apresenta incontestável é a importância da imprensa em uma sociedade democrática, pois somente 

com o acesso à informação a população terá conhecimento dos fatos relevantes para seu país e para o mundo, além 

de aprimorar o seu juízo crítico, permitindo-lhe ter opiniões sobre os mais variados assuntos. Um jornalismo sério e 

investigativo é fundamental para garantir a transparência, em especial do trato da coisa pública. 

[P11] Por outro lado, deve ficar claro que a liberdade de imprensa é uma realidade no Brasil, mas esta “não pode ser 

confundida com irresponsabilidade de afirmação”. Essa afirmação pode ser uma “fake news”, com repercussão em 

grande escala, ou se restringir a um abuso do limite entre o que é público e o que é privado. 

[P12] Quanto ao direito à tutela da imagem e da honra, ele deve ser visto como uma barreira protetiva à banalização 

da exposição da intimidade dos indivíduos, tal como ocorre diariamente, quando pessoas “públicas” não conseguem, 

sequer, caminhar na rua, com suas famílias, sem serem abordadas por fotógrafos. Deve haver um mínimo de proteção 

à intimidade dessas pessoas! 

 

Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/impasses-na-imprensa/liberdade-de-imprensa-x-protecao-imagem/>. Acesso: 10 fev. 2018 

(Adaptado) 
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QUESTÃO 1 

A partir da leitura do texto, é CORRETO afirmar que: 

A) A presença de fake news na grande mídia 

compromete a neutralidade da imprensa e torna o 

jornalismo desnecessário para a democracia. 

B) As redes sociais ampliaram sua influência sobre o 

público nas últimas décadas, firmando-se como o 

meio mais confiável de acesso à informação na 

atualidade. 

C) As fake news produzidas intencionalmente para 

gerar desinformação infringem leis e podem ser 

alvo de ação criminal. 

D) A proteção às imagens na internet envolve 

necessariamente a adoção de políticas de rígido 

controle às redes sociais e à imprensa. 

 

QUESTÃO 2 

Analise as afirmativas sobre o artigo de opinião.  

I. A lacuna legislativa de que trata o parágrafo quatro tem 

como consequências o fato de que questões ligadas à 

relação entre informação ficaram sem regulamentação 

e, por isso, precisam ser tratadas por jurisprudência. 

II. Há uma hierarquia de valores e normas constitucionais 

dispostas em leis para regular os casos de conflitos de 

interesses em questões ligadas à divulgação de 

informações, evitando-se, assim, que haja conflitos 

legais quanto ao tema. 

III. O conflito entre liberdade de imprensa e direitos 

individuais surge somente a partir da década de 1990, 

com a consolidação da internet como principal meio de 

difusão de informações. 

IV. O fenômeno fake news produz graves danos à 

credibilidade jornalística, mas nenhum órgão de 

imprensa realiza qualquer esforço para evitá-lo ou 

corrigi-lo. 

Estão INCORRETAS as afirmativas. 

A) I, II e III apenas. 

B) II, III e IV apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) II e IV apenas. 

 

QUESTÃO 3 

Os trechos destacados sinalizam manifestação de opinião do 

articulista, EXCETO em:  

A) A nossa constituição apresenta, no seu art. 5º, 

como direitos fundamentais de um lado o direito à 

imagem e de outro à liberdade de informação [P2]. 

B) O problema é de tal monta que alguns veículos já 

contam hoje com departamentos de checagem para 

evitar a reprodução de notícias falsas [P7]. 

C) Abusos na difusão de imagens e fatos reais também 

podem ter efeitos catastróficos à vida e à imagem 

das pessoas ou empresas envolvidas na notícia [P9]. 

D) O que se apresenta incontestável é a importância da 

imprensa em uma sociedade democrática [P10]. 

QUESTÃO 4 

Podem ser apontadas, no texto, como consequências da 

“difusão descontrolada da informação”, EXCETO: 

A) A produção de danos às imagens de pessoas e 

instituições. 

B) A diminuição da importância da imprensa para a 

democracia. 

C) A redução da credibilidade de veículos de 

comunicação.  

D) A produção e veiculação de fake news. 

 

QUESTÃO 5 

 
Disponível em: <https://descomplica.com.br/blog/filosofia/questoes-

comentadas-quais-os-principais-tipos-de-democracia/>. Acesso: 10 fev. 

2018. 

A charge REFORÇA o argumento presente no seguinte 

trecho do artigo de opinião: 

A) Uma questão que há muito é objeto de acalorado 

debate, em especial quando estamos perante 

regimes democráticos tal como vivemos na 

atualidade, é o eterno embate entre a liberdade de 

imprensa em contraponto aos direitos humanos e 

fundamentais, tais como o direito à privacidade e o 

direito à imagem. [P1]. 

B) Abusos na difusão de imagens e fatos reais também 

podem ter efeitos catastróficos à vida e à imagem 

das pessoas ou empresas envolvidas na notícia. 

Muitos, inclusive, chamam a imprensa de o “quarto 

poder do Estado”, tendo em vista sua capacidade de 

alterar o rumo da História e alavancar ou destruir a 

imagem de alguém. [P3]. 

C) No afã de dar a notícia em primeiro lugar, isto é, 

obter “um furo de reportagem”, alguns veículos de 

comunicação não apuram, minimamente, a 

veracidade do fato, levando ao público uma notícia 

em dissonância com a realidade. [P7]. 

D) O que se apresenta incontestável é a importância da 

imprensa em uma sociedade democrática, pois 

somente com o acesso à informação a população 

terá conhecimento dos fatos relevantes para seu país 

e para o mundo, além de aprimorar o seu juízo 

crítico, permitindo-lhe ter opiniões sobre os mais 

variados assuntos. Um jornalismo sério e 

investigativo é fundamental para garantir a 

transparência, em especial do trato da coisa pública. 

[P10]. 
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QUESTÃO 6 

O termo em destaque pode ser substituído sem alteração de 

seu sentido original, EXCETO em: 

A) Assim, com essa lacuna legislativa, a solução para 

esse choque de direitos fundamentais passou para 

as mãos, em especial, da jurisprudência e da 

doutrina. [P4] – LOGO. 

B) Essa celeridade na divulgação da notícia, no 

entanto, contém pontos positivos e negativos. [P6] 

– ENTRETANTO. 

C) O que se apresenta incontestável é a importância da 

imprensa em uma sociedade democrática, pois 

somente com o acesso à informação a população 

terá conhecimento dos fatos relevantes para seu país 

e para o mundo, além de aprimorar o seu juízo 

crítico, permitindo-lhe ter opiniões sobre os mais 

variados assuntos. [P10] – PORQUE. 

D) Essa afirmação pode ser uma fake news, com 

repercussão em grande escala, ou se restringir a um 

abuso do limite entre o que é público e o que é 

privado. [P11] – E. 

 

QUESTÃO 7 

Assinale a alternativa em que o termo em destaque NÃO 

funciona sintaticamente como sujeito da oração. 

A) Essa celeuma acirrou-se, ainda mais, após a 

decisão proferida pelo STF... [P3]. 

B) Assim, com essa lacuna legislativa, a solução para 

esse choque de direitos fundamentais passou para 

as mãos... [P4]. 

C) Na atualidade, a propagação de uma notícia é algo 

instantâneo, ou seja, em questão de segundos um 

fato já se torna de domínio público. [P6]. 

D) Mas lidar com este problema da chamada sociedade 

informacional é um desafio ainda maior. [P8]. 

 

QUESTÃO 8 

Leia o trecho e analise as afirmativas a seguir: 

Quando se descobre que a “fake news” foi produzida 

propositalmente e muitas vezes profissionalmente para 

“plantar” e “viralizar” uma mentira, com a intenção de 

manipular a opinião pública e favorecer defensores de 

determinado ponto de vista em detrimento de seus 

opositores, a constituição prevê, que comprovada a má-

fé da informação inverídica, pode-se pedir uma tutela 

jurisdicional para a retirada da mesma da internet ou 

mídia que a tenha divulgado. [P8]. 
 

I. As aspas em “fake news” foram utilizadas por se 

tratar de expressão em língua estrangeira. 

II. As aspas em “plantar” indicam uso de sentido 

conotativo da palavra. 

III. As aspas em “viralizar” indicam o uso de um 

estrangeirismo. 

O uso das aspas está CORRETO nas afirmativas. 

A) I e II apenas.  C) II e III apenas. 

B) I e III apenas.  D) I, II e III. 

QUESTÃO 9 

O uso da vírgula, nos trechos em destaque, está 

adequadamente justificado, EXCETO em: 

A) Trata-se de questão ligada ao direito constitucional, 

uma vez que a nossa constituição apresenta, no seu 

art. 5º, como direitos fundamentais de um lado o 

direito à imagem e de outro à liberdade de 

informação. [P2] - ISOLAR APOSTO. 

B) Logo, na atualidade, os Tribunais têm uma função 

de destaque na fixação de balizas acerca desse tema. 

[P4] - ISOLAR ADJUNTO ADVERBIAL DE 

TEMPO. 

C) Um aspecto nocivo vem sendo vivenciado por todos 

nós, que é a proliferação das chamadas fake news, 

ou seja, notícias falsas. [P7] - ISOLAR 

EXPRESSÃO EXPLICATIVA. 

D) Nesses casos, no afã de dar a notícia em primeiro 

lugar, isto é, obter “um furo de reportagem”, alguns 

veículos de comunicação não apuram, 

minimamente, a veracidade do fato, levando ao 

público uma notícia em dissonância com a 

realidade. [P7] - ISOLAR ADJUNTO 

ADVERBIAL DE MODO. 

 

QUESTÃO 10 

Leia o infográfico para responder ao que se pede. 

 
Disponível em: <http://acaert.com.br/fake-news-reforcam-confianca-

em-veiculos-consolidados-indica-estudo#.Wn9Y4ujwZPY>. Acesso: 10 

fev. 2018. 

A partir da leitura do infográfico, é INCORRETO afirmar 

que: 

A) A confiança nas mídias sociais foi mais afetada do 

que a nos telejornais. 

B) A maior parte dos espectadores de telejornais não 

teve sua confiança abalada. 

C) O aumento de confiança em relação às redes sociais 

se encontra acima da média dos veículos de 

comunicação. 

D) Os aplicativos de mensagens foram considerados 

mais confiáveis do que os de mídias sociais.  
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 11 

São considerados periféricos de entrada, EXCETO:  

A) Mouse. 

B) Monitor de Vídeo. 

C) Teclado. 

D) Scanner. 

 

QUESTÃO 12 

Um funcionário da prefeitura de Sarzedo irá conectar um 

laptop disponibilizado pela prefeitura, rodando o Windows 

7, versão português, à rede Wi-Fi de seu local de trabalho, 

com o intuito de acessar a internet. Ao conectar-se na rede 

da prefeitura, o Windows solicitou a definição de um local 

de rede. 

Assinale a alternativa que apresenta o tipo de local de rede 

recomendado pela Microsoft para o caso em questão. 

A) Doméstica. 

B) Corporativa. 

C) Pública. 

D) Municipal. 

 

QUESTÃO 13 

Um usuário utilizando o site de busca Google, pretende 

buscar os tópicos mais comuns (no momento) de um 

determinado assunto em sua pesquisa.  

Assinale a alternativa que apresenta o símbolo que deve ser 

utilizado para realizar a pesquisa. 

A) % 

B) # 

C) * 

D) @ 

 

QUESTÃO 14 

Considere a planilha do MS-Excel 2010, versão português, 

apresentada abaixo: 

 

Se um usuário preencher na célula C1 a fórmula: 

“=MÉDIA(A1:B4;5)”. O resultado desta operação será o 

valor: 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

 

QUESTÃO 15 

Um usuário utilizando o MS-Word 2010, versão português, 

ao pressionar as teclas de atalho “Ctrl” + “N”, irá executar 

a ação de: 

A) Abrir um novo documento. 

B) Abrir a caixa de impressão. 

C) Justificar o texto. 

D) Aplicar negrito. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16 

“Cecília comprará ou o vestido azul ou o vestido preto.” 

Com base na estrutura lógica, assinale a alternativa 

CORRETA. 

A) 𝑝 ∨  𝑞    C) 𝑝 ∨  𝑞  

B) 𝑝 ⋀ 𝑞    D) 𝑝 →  𝑞  

 

QUESTÃO 17 

Acerca das proposições, analise. 

I. A árvore é vermelha. Pode-se dizer que essa afirmação 

ou é falsa ou é verdadeira. Portanto, trata-se de uma 

proposição. 

II. Bom dia! Trata-se de uma saudação. Não podemos 

dizer que a frase é falsa, nem mesmo que é verdadeira. 

Portanto, a frase não é uma proposição. 

III. As informações das proposições possuem valor lógico 

totalmente verdadeiro ou totalmente falso. Nunca uma 

proposição será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s). 

A) I apenas. 

B) III apenas. 

C) I e II apenas. 

D) I, II e III. 

 

QUESTÃO 18 

Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna:  

“Quando uma proposição composta for falsa 

independentemente das proposições simples que a 

compõem, esta proposição será uma 

__________________.” 

A) proposição simples. 

B) contradição. 

C) contingência. 

D) tautologia. 

 

QUESTÃO 19 

“Se o pássaro cantar, então ele está vivo.” 

Com base na estrutura lógica, assinale a alternativa 

CORRETA. 

A) 𝑝 ⋁ 𝑞    C) 𝑝 ↔  𝑞  

B) 𝑝 ⋀ 𝑞    D) 𝑝 →  𝑞  
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QUESTÃO 20 

Analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

CORRETAMENTE a lacuna:  

“___________ são declarações às quais pode ser atribuído 

ou valor verdadeiro ou valor falso.” 

A) Proposições.  C) Permutações. 

B) Conjunções.  D) Afirmações. 

 

SAÚDE PÚBLICA 

QUESTÃO 21 

Sobre o financiamento do SUS, assinale a alternativa que 

NÃO apresenta um dos seus pressupostos: 

A) A responsabilidade somente de uma esfera de 

gestão: União. 

B) A redução das iniquidades macrorregionais, 

estaduais e regionais, a serem contempladas na 

metodologia de alocação de recursos, 

considerando-se as dimensões étnico-racial e 

social.  

C) O repasse fundo-a-fundo, definido como 

modalidade preferencial de transferência de 

recursos entre os gestores.  

D) O financiamento de custeio com recursos federais 

constituídos, organizados e transferidos em blocos 

de recursos. O uso dos recursos fica restrito a cada 

bloco, atendendo-se às especificidades neles 

previstas, conforme regulamentação específica. 

 

QUESTÃO 22 

A ______________________________tem por objetivo a 

observação e análise permanentes da situação de saúde da 

população, articulando-se em um conjunto de ações 

destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde 

de populações que vivem em determinados territórios, 

garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto 

a abordagem individual como coletiva dos problemas de 

saúde. 

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a 

lacuna. 

A) Vigilância sanitária. 

B) Vigilância epidemiológica. 

C) Vigilância em saúde. 

D) Vigilância ambiental. 

 

QUESTÃO 23 

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de 

Saúde (SUS), EXCETO: 

A) A participação somente na execução de ações de 

saneamento básico. 

B) A fiscalização e a inspeção de alimentos, água e 

bebidas para consumo humano. 

C) O incremento, em sua área de atuação, do 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

D) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 

 

QUESTÃO 24 

Um dos aspectos fundamentais da Vigilância em Saúde é o 

cuidado integral com a saúde das pessoas por meio da 

promoção da saúde.  

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma ação 

específica dessa política. 

A) Alimentação saudável. 

B) Prática corporal/atividade física.  

C) Prevenção e controle do tabagismo.  

D) Redução da morbimortalidade em decorrência do 

uso de álcool excluindo outras drogas. 

 

QUESTÃO 25 

A vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis é 

um importante instrumento para o planejamento, 

organização e operacionalização dos serviços de saúde e a 

normatização das atividades técnicas associadas.  

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma função da 

Vigilância Epidemiológica. 

A) Coleta de dados.  

B) Processamento dos dados coletados; análise e 

interpretação dos dados processados. 

C) Recomendação das medidas de controle 

apropriadas.  

D) Promoção das ações de controle indicadas sem a 

necessidade de avaliação da eficácia e efetividade 

das medidas adotadas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26 

A atenção básica realiza prioritariamente ações de 

prevenção e detecção precoce de agravos à saúde. Em 

relação ao paciente portador de Diabetes Mellitus, é 

CORRETO afirmar, que são fatores de risco: 

A) Saneamento básico. 

B) Desnutrição. 

C) História familiar de diabetes. 

D) Contato com secreção de portador de Diabetes 

Mellitus. 

 

QUESTÃO 27 

O correto processamento de artigos médicos hospitalares é 

fundamental para minimizar o risco de transmissão de 

infeções hospitalares.  

O processo utilizado para destruir todas as formas de vida 

microbiana, por meio do uso de agentes físicos e químicos 

é a: 

A) Desinfecção. 

B) Ebulição. 

C) Pasteurização. 

D) Esterilização. 
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QUESTÃO 28 

A febre amarela é uma doença infecciosa e não contagiosa 

que provoca estado febril agudo, causados por arbovírus. A 

prevenção da doença baseia-se na vacinação e controle do 

vetor.  

Sobre a febre amarela, assinale a alternativa INCORRETA. 

A) A vacina contra febre amarela está indicada para 

todas as pessoas que moram em áreas de risco, com 

exceção de lactentes maiores de seis meses.  

B) A vacina contra febre amarela é contra indicada 

para gestantes, exceto durante epidemias, 

portadores de processos infecciosos agudos, 

imunodeprimidos e pacientes com alergia grave a 

ovo de galinha e seus derivados.  

C) O tratamento nos pacientes que apresentam quadro 

mais leve, como febre indiferenciada, é sintomático 

e visam apenas a melhorar a febre, o mal estar geral, 

a mialgia e a cefaleia.  

D) Não há medicação específica contra o vírus da febre 

amarela. 

 

QUESTÃO 29 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva 

em consideração a necessidade e o direito de assistência em 

enfermagem da população, os interesses do profissional e de 

sua organização. Está centrado na pessoa, família e 

coletividade e pressupõe que os trabalhadores de 

enfermagem estejam aliados aos usuários na luta por uma 

assistência sem riscos e danos, acessíveis a toda população.  

Sobre a assistência, é INCORRETO afirmar que o 

profissional de enfermagem deve: 

A) Assegurar à pessoa, família e coletividade 

assistência de enfermagem livre de danos 

decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência. 

B) Disponibilizar seus serviços profissionais à 

comunidade em casos de emergência, epidemia e 

catástrofe, podendo receber por isso, em hora extra. 

C) Respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam 

o direito da pessoa ou de seu representante legal, de 

tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, 

conforto e bem estar. 

D) Prestar assistência de enfermagem sem 

discriminação de qualquer natureza. 

QUESTÃO 30 

A contaminação do ambiente hospitalar pode variar 

conforme o tipo de paciente presente e/ou atividade 

desenvolvida em cada setor, de acordo com a Portaria nº 

930/92 do Ministério da Saúde as áreas podem ser 

classificadas em críticas, semicríticas e não-críticas. 

Correlacione a COLUNA I com a COLUNA II. 

COLUNA I COLUNA II 

1. Áreas 

críticas. 

 

2. Áreas 

semicríticas. 

 

3. Áreas não-

críticas. 

(     ) CTI, bloco cirúrgico, sala de 

hemodiálise, central de material 

e esterilização. 

(     ) Ambulatório, enfermarias e 

banheiros. 

(     ) Secretaria, recepção e 

almoxarifado. 

(     ) Lactário e Serviço de Nutrição e 

Dietética (SND): Preparo de 

nutrição enteral e banco de 

sangue. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA. 

A) 1 3 3 2. 

B) 1 2 3 1. 

C) 2 3 3 1. 

D) 1 2 3 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

A B C D 

 

 

FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

01 16 

02 17 

03 18 

04 19 

05 20 

06 21 

07 22 

08 23 

09 24 

10 25 

11 26 

12 27 

13 28 

14 29 

15 30 

 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 

OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 

 

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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