
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

  

 

SUPERIOR – 05 – ENFERMEIRO PSF.  
Página 1 

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

TEXTO I 

 

 
 

TEXTO II 

 

         “Ao dar as badaladas da meia-noite, Cinderela saiu 

correndo do palácio e perdeu seu celular. Saiu correndo e se 

foi.          

         Mas o príncipe havia se apaixonado por ela e resolveu ir 

de casa em casa para que cada mulher, tentasse, com três 

chances, desbloquear o celular.  

         A madrasta da Cinderela ficou sabendo da notícia, 

chamou suas duas filhas e quando viu Cinderela arrumar, 

trancou-a no quarto. 

         Quando o príncipe chegou, perguntou: 

         – Tem alguma moça aqui? 

         – Sim, estas aqui – respondeu a madrasta. 

         As duas filhas tentaram desbloquear o celular, mas não 

conseguiram.  

         – Bem, já vou indo --- ele disse já triste. 

         Só que, antes dele ir, Cinderela desceu as escadas falando: 

         – Espere! Ainda tem eu! 

         Ela conseguiu destrancar a porta e, na primeira tentativa, 

desbloqueou o telefone. 

         O príncipe, encantado com sua beleza, levou-a para o 

castelo real e lá se casaram e viveram felizes para sempre. 

(Mariana Brás, aluna da Escola Municipal Josino Alvim, que 

fica em Piumhi, em Minas Gerais) 

 

 TEXTO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO IV 

 

estética  

es·té·ti·ca 

sf 3 Harmonia das formas, das cores, dos costumes etc.  

4 Atividade profissional que visa à busca da beleza física 

através de tratamentos especiais para correção de problemas de 

pele, de cabelo, das formas do corpo etc.  

5 COLOQ Aparência ou beleza física. 

 

TEXTO IV 

 

“No Abaeté 

Areias e estrelas 

Não são mais belas 

Do que você 

Mulher das estrelas 

Mina de estrelas 

Diga o que você quer 

Você é linda...” (Caetano Veloso) 

 

01- Assinale a alternativa correta: 

 

A. As situações diversas de produção fazem os textos 

diferentes entre si, porém eles guardam semelhanças 

temáticas. 

B. Por terem finalidades específicas, os textos não têm 

nada em comum. 

C. A relação entre beleza, admiração, auto aceitação e 

amor é irrelevante na relação que os textos 

estabelecem entre si. 

D. No texto I, a finalidade é estimular uma visão 

distorcida do corpo feminino para que depois, a 

mulher procure ajuda médica. 

E. No texto II, a crítica feita é a de que o príncipe se 

apaixona, mas só decide casar-se após ter contato 

visual com Cinderela. 

02- Qual das alternativas abaixo contém uma relação incorreta 

entre tema e gênero dos textos estudados: 

 

A. I e II relatam experiências reais, vividas pelos autores. 

B. II e III retratam situações ficcionais. 

C. O texto IV aborda um conhecimento formal. 

D. O texto I pretende convencer o interlocutor a tomar 

determinada atitude. 

E. O texto V aborda o tema beleza sob o prisma da 

subjetividade. 

03- O texto II é caracteristicamente: 

 

A. Literário 

B. Jornalístico 

C. Histórico 

D. Filosófico 

E. Informativo  
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04- O texto III apresenta as seguintes características: 

 

A. Informativo e prolixo 

B. Expositivo e coloquial 

C. Irreverente e coloquial 

D. Prolixo e conciso 

E. Opinativo e expositivo 

05- Em qual das alternativas está o texto e a função da 

linguagem predominante nele: 

 

A. Texto I – função metalinguística 

B. Texto II – função poética 

C. Texto III – função referencial 

D. Texto IV – função fática 

E. Texto V – função conativa 

 

19 de julho de 1955 –  

[...] Quando as mulheres feras invade o meu barraco, os meus 

filhos lhes joga pedras. Elas diz: 

– Que crianças mal iducadas! 

Eu digo: 

– Os meus filhos estão defendendo-me. Vou escrever um livro 

referente a favela. Hei de citar tudo que aqui se passa. E tudo 

que vocês me fazem. Eu quero escrever o livro, e vocês com 

estas cenas desagradaveis me fornece os argumentos.  

21 de julho – 

...Estou residindo na favela. Mas se Deus me ajudar hei de 

mudar daqui. Espero que os políticos estingue as favelas. [...]. 

22 de julho 

Que suplicio catar papel atualmente! Tenho que levar a minha 

filha Vera Eunice. Eu ponho o saco 

na cabeça e levo-a nos braços. Tem hora que revolto-me. 

Depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. 

13 de maio de 1958 – 

É um dia simpatico para mim. 

É o dia da Abolição. Dia que comemoramos a libertação dos 

escravos. 

A Vera começou pedir comida. E eu não tinha.  

Fui pedir um pouco de banha a Dona Alice. Ela logo deu-me a 

banha e arroz. Era 9 horas da noite quando comemos. 

E assim no dia 13 de maio de 1958 eu lutava contra a 

escravatura atual– a fome! (Quarto de despejo – diário de uma 

favelada. São Paulo: Francisco Alves, 1960. ______._____. 

São Paulo: Ática, 2001) 

 

06- Pode -se inferir do texto que: 

 

A. É provável que os diários tenham sido ditados por 

alguém mais instruído, porém devido à precária 

educação, a autora comete vários deslizes no que se 

refere às normas gramaticais. 

B. O desprezo social e cultural pelos seus pares na favela, 

impede que a escrita literária se faça presente no texto. 

C. Ao criticar o poder público na figura dos políticos, a 

autora demonstra desconhecer os entraves sociais que 

fazem com que as pessoas se mantenham na favela, 

embora ela deseje sair de lá. 

 

 

D. Na reflexão sobre o dia da Libertação dos escravos, a 

autora não compreende que a opção dos libertos foi 

concentrar-se nas favelas, o mais distante possível das 

fazendas de café e que a fome foi a melhor opção para 

aqueles que tornaram-se livres das surras dos antigos 

senhores. 

E. A autora nutre um sentimento de repúdio ao ambiente 

da favela, pela precariedade da vida ali e um 

estranhamento constante diante da miséria do lugar. 

 

07- Ao revelar que escreverá um livro, a autora do diário: 

 

A. Impõe-se no ambiente hostil a quem tem maior 

formação cultural e usa sua escrita para colocar-se num 

patamar acima dos demais, fazendo com que todos 

voltem-se contra seus filhos. 

B. Apresenta-se como uma habitante solidária do lugar, 

que usa a escrita para relatar os pontos positivos da 

convivência íntima numa favela, desejando quebrar 

prejulgamentos. 

C. Provoca inveja nas mulheres que descobrem que ela as 

descrevia como ‘feras’, então elas resolvem invadir seu 

barraco e engendrar uma vingança. 

D. Coloca-se na posição de denunciante ao mesmo tempo 

em que se projeta como elemento diferenciador naquele 

ambiente. 

E. Demonstra desprezo pelas mulheres que invadem seu 

barraco e naquele momento resolve narrar o ocorrido. 

 

08- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Em “Hei de citar tudo que aqui se passa”, o verbo haver 

está flexionado na primeira pessoa do singular, pois 

refere-se ao sujeito desinencial ‘eu’. 

B. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome”, ‘escravatura’ refere-se a ‘atual’. 

C. No trecho “eu lutava contra a escravatura atual– a 

fome” ‘atual’ refere-se a ‘fome’. 

D. No trecho: “Espero que os políticos estingue as 

favelas”, ‘estingue’ deveria estar no masculino plural 

para concordar com ‘políticos’. 

E. Em “Os meus filhos estão defendendo-me”, a forma 

nominal do verbo ‘defender’ deveria ser pluralizada 

para ficar de acordo com a variante padrão da língua. 

 

09- No trecho: “Estou residindo na favela. Mas se Deus me 

ajudar hei de mudar daqui.” 

 

A conjunção foi empregada para indicar: 

 

A. Conformidade 

B. Concessão 

C. Adição  

D. Oposição  

E. Alternância  
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10- A palavra ‘suplício’ no texto, é sinônimo de: 

 

A. Relevante  

B. Prático  

C. Simplório  

D. Tormento  

E. Prejuízo  

 

11- No texto, a autora escreve por diversas vezes empregando o 

pronome oblíquo enclítico. Apesar de ser a regra geral da 

norma culta, ela o fez em frases nas quais o adequado à variante 

padrão seria a próclise, exceto em: 

 

A. “Os meus filhos estão defendendo-me.” 

B. “Mas se Deus me ajudar” 

C. “Tem hora que revolto-me” 

D. “Depois domino-me” 

E. “Ela logo deu-me a banha e arroz” 

 

12- Sobre os aspectos linguísticos do texto, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. Como é um texto literário, esse diário deveria ter 

passado por uma etapa de revisão e correção da 

ortografia. 

B. Ao optar-se por preservar a escrita original da dona do 

diário, contribuiu-se para contextualizar e construir-se 

a identidade da narradora. 

C. Apesar de enquadrar-se na linguagem padrão, há 

termos que são costumeiramente empregados na 

linguagem literária. 

D. O adequado seria corrigir as falas em desacordo com a 

variante padrão para que elas não revelassem 

diferenças sociais pelo seu uso. 

E. Ao tentar transcrever as falas do seu grupo social, o 

autor se afasta da excelência literária obrigatória nesse 

tipo de texto. 

 

 

 
 

13- Para obter efeito de humor na tirinha, o autor empregou um 

importante recurso de expressão. Trata-se: 

 

A. Da ironia 

B. Da linguagem não verbal 

C. Da ambiguidade 

D. Da polissemia  

E. Da metáfora 

 

 

 

 

14- Leia o teto e depois assinale a alternativa que contém a 

sequência que completa corretamente as lacunas, de acordo 

com a variedade padrão: 

 

________ dois anos e meio que o Jornal Nacional mostrou uma 

reportagem sobre uma técnica que aumentou a segurança nos 

processos industriais no Japão. Depois de ver a reportagem, o 

mesmo procedimento começou a ser usado no Brasil, por uma 

empresa de transporte ferroviário. Nela, a movimentação de 

cada trem é monitorada  

________ distância. Mas, para garantir uma operação segura, a 

tecnologia ganhou uma aliada  

________ dois anos: os operadores repetem em voz alta as 

ordens dadas aos maquinistas enquanto apontam, com o mouse 

na tela do computador, o caminho a ser feito pelo trem. 

Coisa simples, mas “apontando e falando”, a empresa diz que 

reduziu em 70% os ___________- erros que poderiam levar a 

um _______. 

Cada regra é um reforço ________ cultura de segurança da 

empresa.  

O “apontar e falar” tem nome: “Yoshi”. 

(https://g1.globo.com/jornal-

nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-

falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-

trabalho.ghtml) 

 

A. Fazem – a – a – incidente – acidentes – a  

B. Fazem – à – há – incidentes – acidentes – à  

C. Faz – à – há – incidentes – acidente – à  

D. Faz – a – há – incidente – acidentes – à  

E. Faz – à – a – incidentes – acidente – a  

 

15- Em uma das alternativas abaixo, um vocábulo teve sua 

grafia alterada propositalmente para ficar em desacordo com o 

vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Aponte-a. 

 

A. “Os cidadãos europeus que vivem no Reino Unido 

podem ver-se privados de direitos após o Brexit.” (O 

Globo) 

B. “Cada qual com seu estilo, Unidos da Tijuca e Beija-

Flor costumam se degladiar pelo título.” 

C. “O atacante Cleverson não treinou por conta de dores 

na cervical e torácica, e deve ficar novamente à 

disposição” 

D.  O valor do queijo muçarela recuou entre a última 

semana de fevereiro e a primeira de março, para a 

média de R$ 17,4848/kg, 0,24% menor. 

E. “Bruna Marquezine tem trazido mais atenção à situação 

de crianças carentes em Angola. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/04/01/metodo-japones-de-apontar-e-falar-chega-ao-brasil-para-aumentar-a-seguranca-no-trabalho.ghtml
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – A vacina Penta (além do reforço com a DTP) devem ser 

aplicadas em crianças com, EXCETO: 

 

A. 1, 3 e 5 meses 

B. 4, 6 e 8 meses 

C. 2, 4 e 6 meses 

D. 6 e 15 meses e 4 anos 

E. 15 meses e 4 anos 

 

17 – Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da 

rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a 

presença, junto à parturiente, durante todo o período de trabalho 

de parto, parto e pós-parto imediato de: 

 

A. 1 (um) acompanhante a escolha da parturiente. 

B. 1 (um) acompanhante que tenha vínculo familiar com a 

parturiente. 

C. 1 (um) acompanhante que tenha vínculo familiar com a 

parturiente mais o genitor do bebê. 

D. 1 (um) acompanhante parente de primeiro grau da 

parturiente ou o genitor do bebê. 

E. 1 (um) acompanhante parente de primeiro grau da 

parturiente ou do genitor do bebê. 

 

18 – São propósitos da Política Nacional de Humanização da 

Atenção e Gestão do SUS, EXCETO: 

 

A. Contagiar trabalhadores, gestores e usuários do SUS 

com os princípios e as diretrizes da humanização. 

B. Fortalecer iniciativas de humanização existentes. 

C. Desenvolver tecnologias relacionais e de 

compartilhamento das práticas de gestão e de atenção. 

D. Aprimorar, ofertar e divulgar estratégias e 

metodologias de apoio a mudanças não sustentáveis 

dos modelos de atenção e de gestão. 

E. Implementar processos de acompanhamento e 

avaliação, ressaltando saberes gerados no SUS e 

experiências coletivas bem-sucedidas. 

 

19 – Didaticamente, os modelos obstétricos e neonatais 

assistenciais podem ser classificados em três paradigmas. São 

características básicas do modelo Holístico, EXCETO: 

  

A. O corpo como máquina. 

B. Diagnóstico e cura de dentro para fora.  

C. Focalização, a longo prazo, na criação e manutenção 

da saúde e do bem-estar.  

D. A morte é um processo.  

E. Abarca múltiplas modalidades de cura.  

 

20 – As principais características da sífilis congênita tardia 

incluem, EXCETO: 

 

A. Tíbia em “Lâmina de Sabre” 

B. Articulações de Proters 

C. Fronte “olímpica” 

D. Ceratite intersticial 

E. Dificuldade no aprendizado. 

 

21 – Uma das etapas da Sistematização da Assistência de 

Enfermagem é a Implementação. Sobre esta é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A implementação refere-se às ações iniciadas para a 

obtenção das metas e objetivos definidos.  

B. É a prestação dos cuidados de enfermagem. 

C. É colocar em ação o plano de cuidados previamente 

definido e prescrito.  

D. A fase de implementação engloba todas as ações de 

enfermagem dirigidas à resolução dos problemas e as 

necessidades de assistência de saúde do 

cliente/paciente. 

E. As ações de enfermagem só podem ser realizadas pela 

enfermeira que desenvolveu o planejamento, e em 

casos de urgência ou troca de plantão, por outras 

enfermeiras, ou por auxiliares e técnicos de 

enfermagem.  

 

22 – A Fontanela bregmática anterior: 

 

A. É triangular, mede 4 x 2,5cm. Fecha entre 6 e 18 

meses. 

B. Mede 2 cm de espessura. Fecha até os 4 meses. 

C. É triangular, mede 2 x 2,5cm. Fecha entre 4 e 8 meses. 

D. Mede 1 cm de espessura. Fecha até os 2 meses. 

E. É triangular, mede 3 x 0,5cm. Fecha entre 12 e 18 

meses. 

 

23 – No preparo do sítio de inserção do Cateter central em 

crianças deve-se usar: 

 

A. Álcool a 70% 

B. Clorexidina alcoólica 0,5% 

C. Clorexidina aquosa 0,2%  

D. Clorexidina alcoólica 0,2% 

E. Clorexidina aquosa 0,5%  

 

24 – São sintomas somáticos de ansiedade que é mais comum 

acontecer, EXCETO: 

 

A. Espasmos muscular 

B. Dor lombar 

C. Tremores 

D. Hiperatividade 

E. Resposta reflexa muito lenta 

 

25 – Na Política Nacional de Atenção Básica são 

responsabilidades comuns a todas as esferas de governo, 

EXCETO: 

 

A. Contribuir para a reorientação do modelo de atenção e 

de gestão com base nos fundamentos e diretrizes 

assinalados. 

B. Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da 

Família pelos serviços municipais de saúde como 

tática prioritária de expansão,  consolidação e 

qualificação da Atenção Básica à Saúde. 
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C. Estabelecer, de forma tripartite, diretrizes nacionais e 

disponibilizar instrumentos técnicos e pedagógicos que 

facilitem o processo de gestão, formação e educação 

permanente dos gestores e profissionais da atenção 

básica. 

D. Contribuir com o financiamento tripartite da atenção 

básica. 

E. Estabelecer, nos respectivos planos de saúde, 

prioridades, estratégias e metas para a organização da 

atenção básica. 

 

26 – Poderão compor os NASF 1 e 2., especialmente as 

seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações 

(CBO), EXCETO: 

 

A. Médico acupunturista 

B. Profissional/professor de educação física 

C. Médico homeopata 

D. Segurança do trabalho 

E. Médico veterinário 

 

27 – São Diretrizes do SUS a serem operacionalizados na 

Atenção Básica, EXCETO: 

 

A. Integralidade 

B. Territorialização 

C. População Adscrita 

D. Resolutividade 

E. Longitudinalidade do cuidado 

 

28 – O número de (agente comunitário de saúde) ACS deve ser 

suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com um 

máximo de: 

 

A. 1000 pessoas por agente e de 14 ACS por equipe de 

Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo 

recomendado de pessoas por equipe. 

B. 750 pessoas por agente e de 12 ACS por equipe de 

Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo 

recomendado de pessoas por equipe. 

C. 500 pessoas por agente e de 10 ACS por equipe de 

Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo 

recomendado de pessoas por equipe. 

D. 850 pessoas por agente e de 10 ACS por equipe de 

Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo 

recomendado de pessoas por equipe. 

E. 850 pessoas por agente e de 12 ACS por equipe de 

Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo 

recomendado de pessoas por equipe. 

 

29 – Coleta de Citologia Cervico Vaginal em grávidas: 

 

A. Pode ser feita em qualquer período da gestação, 

preferencialmente até o 8º. Mês. 

B. Pode ser feita em qualquer período da gestação, 

preferencialmente até o 7º. Mês. 

C. Só poderá ser feita até o primeiro trimestre de 

gestação, preferencialmente até o 2º. Mês. 

D. Só poderá ser feita até o 6º mês. 

E. Só poderá ser feita após o 3º mês. 

 

30 – Referente à sexualidade do adolescente, indique a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Os métodos da tabela, do muco cervical e da 

temperatura basal são pouco recomendados, porque 

exigem do adolescente disciplina e planejamento e as 

relações sexuais nessa fase, em geral, não são 

planejadas. 

B. As pílulas combinadas e a injeção mensal podem ser 

usadas na adolescência, desde a primeira menstruação. 

C. A minipílula e a injeção trimestral não devem ser 

usadas antes dos 21 anos. 

D. O DIU pode ser usado pelas adolescentes, entretanto as 

que nunca tiveram filhos correm mais risco de expulsá-

lo. 

E. As pílulas combinadas podem ser usadas por mulheres 

de qualquer idade, a partir da primeira menstruação, 

desde que não apresentem nenhuma contra-indicação 

para o seu uso. 

 

31 – O curativo com filme transparente de poliuretano deve ser 

trocado após: 

 

A. 48 horas, ou antes, se sujo ou solto. 

B. 2 dias, ou antes, se sujo ou solto. 

C. 7 dias, ou antes, se sujo ou solto. 

D. 15 dias, ou antes, se sujo ou solto. 

E. Diariamente após o banho. 

 

32 – Qual recomendação do Ministério da Saúde quanto a 

destinação de leitos para doenças transmissíveis (DT’s) 

(Isolamento)? 

 

A. A cada 20 leitos, 25% devem ser destinados as DT’s. 

B. A cada 40 leitos, 25% devem ser destinados as DT’s.  

C. A cada 50 leitos, 20% devem ser destinados as DT’s.  

D. A cada 30 leitos, 20% devem ser destinados as DT’s.  

E. A cada 40 leitos, 15% devem ser destinados as DT’s. 

 

33 – Na distribuição percentual do total de profissionais de 

enfermagem, para cuidado intensivo recomenda-se: 

 

A. 26% são enfermeiros e os demais técnicos de 

enfermagem.  

B. 33% são enfermeiros e os demais técnicos de 

enfermagem.  

C. 36% são enfermeiros e os demais técnicos de 

enfermagem.  

D. 42% são enfermeiros e os demais técnicos de 

enfermagem.  

E. 52% são enfermeiros e os demais técnicos de 

enfermagem.  

 

34 – O referencial mínimo para o quadro de profissionais de 

enfermagem, para as 24 horas de cada unidade de internação 

(UI), considera, EXCETO: 

 

A. O Sistema de classificação de pacientes (SCP). 

B. As horas de assistência de enfermagem. 

C. O tipo de plano assistencial do fluxo dos pacientes. 
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D. A distribuição percentual do total de profissionais de 

enfermagem. 

E. A proporção profissional/paciente. 

 

35 – A Lei do Planejamento Familiar só permite realizar a 

ligadura de trompas e a vasectomia voluntárias nos casos em 

que há risco de vida para mulher ou riscos para a saúde da 

mulher ou do futuro bebê ou nas seguintes condições: 

 

A. Em homens e mulheres com capacidade civil plena e 

maiores de 18 anos de idade, ou pelo menos com três 

filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 

30 dias entre a manifestação da vontade e o ato 

cirúrgico. 

B. Em homens e mulheres com capacidade civil plena e 

maiores de 18 anos de idade, ou pelo menos com dois 

filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 

60 dias entre a manifestação da vontade e o ato 

cirúrgico. 

C. Em homens e mulheres com capacidade civil plena e 

maiores de 25 anos de idade, ou pelo menos com dois 

filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 

30 dias entre a manifestação da vontade e o ato 

cirúrgico. 

D. Em homens e mulheres com capacidade civil plena e 

maiores de 25 anos de idade, ou pelo menos com dois 

filhos vivos, desde que observado o prazo mínimo de 

60 dias entre a manifestação da vontade e o ato 

cirúrgico. 

E. Em homens e mulheres com capacidade civil plena e 

maiores de 35 e 25 anos de idade, respectivamente, ou 

pelo menos com dois filhos vivos, desde que 

observado o prazo mínimo de 30 dias entre a 

manifestação da vontade e o ato cirúrgico. 

 

36 – São condições indicativas ao atendimento domiciliar, 

EXCETO: 

 

A. Pacientes portadores de doenças crônicas que 

apresentem dependência física. 

B. Paciente em fase terminal. 

C. Pacientes idosos, com dificuldade de locomoção ou 

que morem sozinhos. 

D. Pacientes egressos do hospital que necessitem de 

acompanhamento por alguma condição que os 

incapacite a comparecer à Unidade. 

E. Pacientes que não apresentem condições financeiras 

para se locomover até a unidade. 

 

37 – Apresentam incompatibilidade com fenitoína (hidantal), 

EXCETO: 

 

A. Heparina 

B. Cloranfenicol 

C. Corticóide 

D. Vancomicina 

E. Amicacina 

 

 

 

38 – É o processo de destruição de todos os microorganismos, a 

tal ponto que não seja mais possível detectá-los através de 

testes microbiológicos padrão. Um artigo é considerado estéril 

apenas quando a probabilidade de sobrevivência dos 

microorganismos que o contaminavam é menor do que: 

 

A. 1:100.000. 

B. 1:10.000 

C. 1:1.000 

D. 1:1.000.000.000 

E. 1:1.000.000 

 

39 – Nos deveres dos profissionais de enfermagem citados no 

Código de Ética de Enfermagem NÃO se inclui: 

 

A. Art. 41 Prestar assistência de Enfermagem sem 

discriminação de qualquer natureza. 

B. Art. 42 Respeitar o direito do exercício da autonomia 

da pessoa ou de seu representante legal na tomada de 

decisão, livre e esclarecida, sobre sua saúde, 

segurança, tratamento, conforto, bem-estar, realizando 

ações necessárias, de acordo com os princípios éticos e 

legais. 

C. Art. 43 Respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade 

da pessoa, em todo seu ciclo vital e nas situações de 

morte e pós-morte. 

D. Art. 44 Prestar assistência de Enfermagem em 

condições que ofereçam segurança, exceto em caso de 

suspensão das atividades profissionais decorrentes de 

movimentos reivindicatórios da categoria e não 

urgentes. 

E. Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de 

danos decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência. 

 

40 – A Pneumonia primária por influenza, ocorre 

predominantemente em pessoas com doenças cardiovasculares 

(especialmente doença reumática com estenose mitral) ou em 

mulheres grávidas. São sinais de agravamento (piora do estado 

clínico), EXCETO:  

 

A. Aparecimento de dispneia ou taquipneia ou hipoxemia 

– SpO2 < 95%. 

B. Persistência ou aumento da febre por mais de sete dias  

C. Exacerbação de doença preexistente (Doença 

Pulmonar Obstrutiva Crônica – DPOC, cardiopatia ou 

outras doenças com repercussão sistêmica).  

D. Disfunções orgânicas graves (exemplo: insuficiência 

renal aguda). 

E. Miosite comprovada por creatinofosfoquinase –CPK 

(≥ 2 a 3 vezes).  

 

 

 

 

 


