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Leia estas instruções:  
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado.  

2 
Este Caderno contém, respectivamente, 35 questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 01 a 10  Língua Portuguesa; 11 a 35  Conhecimentos Específicos. 

3 
Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a 

leitura, solicite imediatamente ao Fiscal que o substitua.  

4 
Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 
Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto não adianta pedir 

esclarecimentos aos fiscais. 

6 
Use caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta 

preta. 

7 
Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não 

destaque nenhuma folha. 

8 
Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão 

considerados para efeito de avaliação. 

9 
Você dispõe de, no máximo, três horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas. 

10 
O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 
Antes de se retirar definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno e a 

Folha de Respostas . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
 



 

 

 

Língua Portuguesa            01 a 10 
 

 

As questões de número 1 a 10 referem-se ao texto reproduzido abaixo. 
 

CONTRA A MERA “TOLERÂNCIA” DAS DIFERENÇAS  

Renan Quinalha 

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. Não, não é preciso tolerar.  

“Tolerar”, segundo qualquer dicionário, significa algo como “suportar com indulgência”, ou seja, 

deixar passar com resignação, ainda que sem consentir expressamente com aquela conduta.  

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” um 

poder sobre “o que tolera”. Como se este dependesse do consentimento daquele para poder 

existir. “Quem tolera” acaba visto, ainda, como generoso e benevolente, por dar uma “permissão” 

como se fosse um favor ou um ato de bondade extrema.  

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é diferente dos 

padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente do desejo de estigmatizar 

o diferente e manter este às margens da cultura hegemônica, que traça a tênue linha divisória 

entre o normal e o anormal. 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco como virtude 

individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na tolerância,  uma manifestação legítima e 

até necessária da igualdade moral básica entre os indivíduos, não é esse o seu sentido 

recorrente nos discursos da política.  

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade das 

instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um mundo 

marcado por graves desigualdades estruturais.  

Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso, a tolerância é 

vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade marcadamente injusta em 

suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso, ele trata da tolerância como uma 

disposição efetiva de construção de uma sociedade igualitária. Não é este, no entanto, o discurso 

mais recorrente da tolerância em nossos tempos.  

Assim, quando alguém lhe disser que é preciso “tolerar” a liberdade das mulheres, os direitos das 

pessoas LGBT, a busca por melhores condições de vida das pessoas pobres, as reivindicações 

por igualdade material das pessoas negras, dentre outros segmentos vulneráveis, simplesmente 

não problematize esse discurso.  

Admitir a existência do outro não significa aceitá-lo em sua particularidade como integrante da 

comunidade política. É preciso, ensina Axel Honneth, valorizar os laços mais profundos de 

reciprocidade e respeito pelas diferenças, o que só o reconhecimento, estágio superior da 

tolerância, pode ajudar a promover. 

Diversidade é um valor em si mesmo e não depende da concordância dos que ocupam posições 

de privilégios. Direitos e liberdades não se “toleram”. Devem ser respeitados e promovidos, por 

serem conquistas jurídicas e políticas antecedidas de muitas lutas.  

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas na 

verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de ninguém 

para existir. 

 

Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br>. Acesso em: 12 abr. 2016. [Adaptado]  

Glossário 

 Axel Honneth (1949): Filósofo e sociólogo alemão, é diretor do Institut für Sozialforschung, da 

Universidade de Frankfurt, instituição na qual surgiu a chamada Escola de Frankfurt.  

 Herbert Marcuse (1898-1979): Sociólogo e filósofo alemão, naturalizado norte-americano, pertenceu à 

Escola de Frankfurt.   
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01. O propósito comunicativo dominante no texto é  

A) confrontar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância.  

B) caracterizar os discursos mais recorrentes sobre a tolerância. 

C) justificar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

D) problematizar o discurso mais recorrente sobre a tolerância.  

 

 

02. Em sua totalidade, o texto apresenta-se como 

A) injuntivo, uma vez que propõe orientações para o enfrentamento do discurso mais 
recorrente sobre a intolerância.  

B) explicativo, uma vez que justifica pontos de vista a respeito do discurso mais recorrente 
sobre a tolerância. 

C) argumentativo, uma vez que defende ponto de vista a respeito do discurso mais recorr ente 
sobre a tolerância. 

D) descritivo, uma vez que caracteriza o discurso mais recorrente a respeito da tolerância.  
 

 

03. A perspectiva assumida em relação ao tema do texto revela -se a partir do 

A) título, sinalizada pela preposição “contra”, pelo adjetivo “mera” e pelas aspas.  

B) oitavo parágrafo, sinalizada pelo elemento coesivo “assim” e pela forma verbal imperativa 
“problematize”. 

C) primeiro parágrafo, sinalizada pela citação direta “É preciso tolerar a diversidade”.  

D) penúltimo parágrafo, sinalizada, explicitamente, pela conclusão, que se estende até o 
parágrafo final. 

 

 

04. Em conformidade com o gênero discursivo, a linguagem do texto apresenta -se tendente à 

A) conotação, à  implicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

B) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

C) denotação, à explicitude das informações e à variedade escrita com marcas de oralidade.  

D) conotação, à implicitude das informações e à variedade escrita em norma padrão.  

 

 

05. Considere o parágrafo: 
 

Esse tipo de discurso, no fundo, nega o direito à existência autônoma do que é 

diferente dos padrões construídos socialmente. Mais: funciona como um expediente 

do desejo de estigmatizar o diferente e manter este às margens da cultura 

hegemônica, que traça a tênue linha divisória entre o normal e o anormal.  
 

Com o período anterior, o vocábulo destacado estabelece relação semântica de  

A) adição. 

B) contraposição. 

C) conclusão. 

D) explicação. 
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06. Considere o parágrafo: 
 

Marcuse identificava dois tipos de tolerância: a passiva e a ativa. No primeiro caso (1º), 

a tolerância é vista como uma resignação e uma omissão diante de uma sociedade 

marcadamente injusta em suas diversas dimensões. Por sua vez, no segundo caso (2º), 

ele (3º) trata da tolerância como uma disposição efetiva de construção de uma sociedade 

igualitária. Não é este (4°), no entanto (5°), o discurso mais recorrente da tolerância em 

nossos tempos. 
 

Os elementos coesivos em destaque que retomam informação presente no período 

imediatamente anterior são 

A) o segundo e o quinto. 

B) o terceiro e o quinto. 

C) o primeiro e o quarto. 

D) o segundo e o quarto. 

 

 

07. Nos sétimo, oitavo e nono parágrafos, há citações do discurso alheio que se apresentam sob 

forma 

A) indireta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e endossam a perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

B) direta, se articulam com auxílio de verbos de dizer e se contrapõem à perspectiva focada 
pelo autor do texto. 

C) indireta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e endossam a perspectiva 
focada pelo autor do texto. 

D) direta, se articulam com auxílio de conjunções conformativas e  se contrapõem à 
perspectiva focada pelo autor do texto. 

 

 

08. Considere o parágrafo: 
 

Tolerar não deve ser celebrado e buscado nem como ideal político e tampouco (1º) como 

virtude individual. Ainda que o argumento liberal enxergue, na  tolerância, uma 

manifestação legítima e até (2º) necessária da igualdade moral básica entre os 

indivíduos, não é esse o seu sentido recorrente nos discursos da política.  
 

Os vocábulos em destaque pertencem  

A) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

B) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta sentido diverso da expressão “tão 
pouco”; o segundo acrescenta um reforço ao que se afirma.  

C) à mesma classe gramatical. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  

D) a classes gramaticais diferentes. O primeiro apresenta o mesmo sentido da expressão “tão 
pouco”; o segundo reforça a relação de adição entre dois adjetivos.  
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09. Considere o período: 
 

Com efeito, ainda que a defesa liberal-igualitária da tolerância, diante de discussões 

controversas, postule que se trate de um respeito mútuo em um cenário de imparcialidade 

das instituições frente a concepções morais mais gerais, isso não pode funcionar em um 

mundo marcado por graves desigualdades estruturais.  
 

O pronome em destaque funciona como sujeito  

A) de oração subordinada, retoma o conjunto das informações presentes na oração principal 
e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações. 

B) da oração principal, retoma parte das informações presentes nas orações subordinadas e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

C) da oração principal, retoma o conjunto das informações presentes nas orações 
subordinadas e equivale, semanticamente, ao conjunto dessas informações.  

D) de oração subordinada, retoma parte das informações presentes na oração principal e 
equivale, semanticamente, a essas informações.  

 

10. Considere os trechos:  
 

Trecho 1  

“É preciso tolerar a diversidade”. Sempre que me defronto com esse tipo de colocação, 

aparentemente progressista e bem-intencionada, fico indignado. 
 

Trecho 2 

“Tolerar” o que é diferente consiste, antes de qualquer coisa, em atribuir a “quem tolera” 

um poder sobre “o que tolera”. 
 

Trecho 3 

O que não se pode tolerar é o discurso aparentemente “benevolente” e “generoso” – mas 

na verdade bem perverso – da tolerância das diferenças. Ninguém precisa da licença de 

ninguém para existir. 
 

As aspas foram utilizadas, 

A) pela mesma razão, em todos trechos. 

B) por razões diferentes, em todos trechos.  

C) pela mesma razão, apenas nos dois primeiros trechos. 

D) por razões diferentes, apenas nos dois últimos trechos. 
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Conhecimentos Específicos           11 a 35 
 

 

11. A Portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015, institui a Política Nacional de Atenção Integral à 
Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). A PNAISC propõe 
como diretriz a ser observada na elaboração dos planos, programas, projetos  e ações de 
saúde voltadas para crianças 

A) o direito à vida e à saúde. 

B) a integralidade do cuidado na rede de atenção.  

C) o acesso universal à saúde. 

D) a organização das ações e serviços na rede de atenção.  

 
12. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) se estrutura em 7 

(sete) eixos estratégicos, com a finalidade de orientar e qualificar as ações e serviços de 
saúde da criança no território nacional.  Em relação ao eixo da atenção humanizada e 
qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao recém-nascido, de acordo com a 
Portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015,  preconiza-se como ação estratégica:  

A) a atenção humanizada ao recém-nascido prematuro e de baixo peso, sem a utilização do 
método canguru. 

B) a alta hospitalar qualificada do recém-nascido que se encontra na maternidade, com 
vinculação da dupla mãe-bebê, para continuidade do cuidado no hospital de média ou alta 
complexidade, como prioridade. 

C) o seguimento do recém-nascido de risco, após a alta da maternidade, realizado de forma 
exclusiva pela atenção especializada.  

D) a atenção humanizada e qualificada ao parto e ao recém -nascido no momento do 
nascimento, com capacitação dos profissionais de enfermagem, dos médicos e das 
parteiras tradicionais para prevenção da asfixia neonatal. 

 
13. De acordo com a Portaria n°1.459, de 24 de junho de 2011, a Rede Cegonha deve ser 

organizada a partir de 4 componentes e cada um desses compreende uma série de ações. No 
componente relacionado ao Sistema Logístico: Transporte Sanitário e Regulação, é proposta 
a seguinte ação: 

A) a garantia de acompanhante durante o acolhimento e o processo de trabalho de parto, 
parto e pós-parto imediato. 

B) o apoio às gestantes nos deslocamentos para as consultas de pré -natal e para o local em 
que será realizado o parto, os quais serão regulamentados em ato normativo específico.  

C) a implantação do modelo "Vaga Sempre", com a elaboração e a implementação do plano 
de vinculação da gestante ao local de ocorrência do parto.  

D) o acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na 
primeira semana após a realização do parto e nascimento.  

 
14. A Portaria Nº 1.944, de 27 de agosto de 2009, instituiu, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem.  De acordo com o 
Art. 7º dessa Portaria, compete aos municípios:  

A) implementar, acompanhar e avaliar, no âmbito de sua competência, a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem, priorizando a atenção básica, com foco na  
Estratégia de Saúde da Família.  

B) implementar, acompanhar e avaliar, no âmbito de sua competência, a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde do Homem, priorizando a atenção hospitalar, com foco na alta 
complexidade. 

C) estimular e apoiar, juntamente com o Conselho Estadual de Saúde, o processo de 
discussão da saúde do homem com participação de todos os setores da sociedade e foco 
no controle social. 

D) coordenar e fomentar, em âmbito nacional, a implementação e acompanhamento da 
implantação da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. 
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15. O Sistema  nico de Sa de  S S  assegura a atenção integral à sa de do idoso, garantindo -
lhe o acesso universal e igualitário, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 
preferencialmente essa população. Sobre essa temática, considere as seguintes afirmativas:  
 

I 
 ncumbe ao  oder   blico fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 
especialmente os de uso continuado, assim como pr teses,  rteses e outros recursos 

relativos ao tratamento, habilitac  ão ou reabilitac  ão.  

II 
É permitido aos planos de sa de realizar cobranc  a de valores diferenciados aos 
idosos, em razão da idade.  

III 
Ao idoso internado ou em observac  ão, é assegurado o direito a acompanhante, 
devendo a instituição de sa de proporcionar as condic   es adequadas para a sua 
permane  ncia em tempo integral, segundo o critério médico.  

IV 
É assegurado ao idoso o direito de optar pelo tratamento de saúde q ue lhe for 
reputado mais favorável, independentemente de suas condições mentais.  
 

Em relação aos direitos dos idosos, previstos no Estatuto do Idoso, estão corretas as 
afirmativas  

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

B) II e IV.    D) I e IV 
 
 
16. Para a construção de uma política de qualificação do SUS, a humanização deve ser vista 

como uma das dimensões fundamentais, não podendo ser entendida como apenas um 
programa a mais a ser aplicado aos diversos serviços de saúde, mas como uma política que 
opera transversalmente em toda rede do SUS. Nesse sentido, um dos princípios que norteiam 
a Política Nacional de Humanização é  

A) o fortalecimento do trabalho profissional especializado e voltado para o cuidado com o 
indivíduo. 

B) a redução das filas e o do tempo de espera, com ampliação do acesso e atendimento 
acolhedor e resolutivo, baseados em critérios de risco.  

C) a consolidação e expansão dos grupos de trabalho de humanização no Ministério da 
Saúde, nas secretarias estaduais e municipais de saúde e nas demais instituições. 

D) a construção de autonomia e protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados na rede do 
SUS. 
 
 

17. A Organização Mundial de Saúde considera que as Redes de Atenção à Saúde contêm seis 
modalidades de integração, sendo uma delas  

A) a separação entre a formulação da política de saúde e de gestão.  

B) a atenção à saúde de modo singular e pontual.  

C) a integração horizontal de diferentes níveis de atenção.  

D) o conjunto amplo de intervenções preventivas e curativas para uma população.  
 
 
18. Os   cleos de Apoio à Sa de da  amília   AS   foram criados com o objetivo de ampliar a 

abrange  ncia e o escopo das ações da atenção básica bem como sua resolubilidade e podem 
ser organizados em duas modalidades: NASF 1 e NASF 2. Nesse contexto, é correto afirmar:  

A) cada  AS    realiza suas atividades vinculado a, no mínimo, tre  s e, no máximo, sete 
equipes de Sa de da  amília.  

B) no NASF 2, cada ocupac  ão, considerada isoladamente, deve ter , no mínimo,    horas e, 
no máximo,    horas de carga horária semanal.  

C) o  AS    deverá ter equipe formada por uma composic  ão de profissionais de nível 
superior, em que a soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve 
acumular, no mínimo,     horas.  

D) é dever exclusivo do  AS    funcionar em horário de trabalho que seja coincidente com o 
das equipes de Sa de da  amília e ou equipes da atenção básica para populaç es 
específicas que o apoiam.  
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19. A Política Nacional de Saúde Mental avançou, significativamente, na superação do modelo 

hospitalocêntrico, especialmente, a partir da Lei 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe 
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtorno mental . De acordo com 
essa Lei,  

A) é permitida a internação de portadores de transtornos mentais em instituições com 
características asilares somente mediante comprovação de que o paciente apresenta 
grave dependência institucional decorrente do seu quadro clíni co ou de ausência de 
suporte social. 

B) é direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada com humanidade e respeito 
e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela 
inserção na família, no trabalho e na comunidade. 

C) é direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada, preferencialmente, em 
serviços hospitalares de saúde mental.  

D) é de inteira responsabilidade da família, a assistência e a promoção das ações de saúde 
aos portadores de transtornos mentais. 

 
 
20. Em relação à internação psiquiátrica, conforme a Lei.10.216, de 06 de abril de 2001, é 

correto afirmar que 

A) o término da internação voluntária dar-se-á somente por solicitação escrita do familiar ou 
responsável legal, ou quando for estabelecido pelo especialista responsável pelo 
tratamento. 

B) a internação compulsória dar-se-á por solicitação escrita do familiar ou responsável legal, 
ou pode ser estabelecida pelo especialista responsável pelo tratamento.  

C) a internação involuntária deverá, no prazo de uma semana, ser comunicada ao Ministério 
Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento , sendo desnecessário 
adotar o procedimento na respectiva alta.  

D) a internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente 
registrado no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Estado onde se localize o 
estabelecimento. 
 
 

21. A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 
para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores em 
estabelecimentos de assistência à saúde. De acordo com essa Norma, é correto afirmar:  

A) o empregador deve permitir a utilização de cilindros de oxigênio sem a válvula de retenção 
ou sem o dispositivo para impedir o fluxo reverso. 

B) os trabalhadores devem ser os responsáveis pelo descarte adequado dos objetos perfuro -
cortantes que utilizarem nos serviços de saúde.  

C) o empregador deve fornecer, com ônus para o empregado, vestimenta de trabalho 
adequada aos riscos ocupacionais, em condições de conforto, porém, o empregado não 
será responsável pela higienização de sua vestimenta.  

D) o trabalhador deve garantir a desinfecção adequada dos instrumentos de trabalho de 
utilização coletiva e providenciar recipientes e meios de transporte adequados para 
materiais infecto contagiosos, fluídos e tecidos orgânicos.  
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22. A Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos se rviços de saúde públicos 
e privados em todo o território nacional. Em relação ao que prevê essa portaria, considere as 
seguintes afirmativas: 

 

I 

Notificação compulsória é a comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de 
saúde, públicos ou privados, somente no caso de confirmação de doença, agravo ou 
evento de saúde pública. 

II 

Vigilância sentinela é o modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento de 
saúde estratégico para a vigilância de morbidade, mortalidade ou agentes etiológicos de 
interesse para a saúde pública, com participação facultativa, segundo norma técnica 
específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância em Saúde.  

III 

Notificação compulsória negativa é a comunicação mensal realizada pelo responsável 
pelo estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que não foi 
identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de 
Notificação Compulsória. 

IV 

Evento de Saúde Pública (ESP) é a situação que pode constituir potencial ameaça à 
saúde pública, como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa 
desconhecida, alteração no padrão clínico-epidemiológico das doenças conhecidas, 
considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade, a 
transcendência e a vulnerabilidade.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e IV   B) I e II    C) I e III  D) III e IV 
 
23. O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da 

saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Sobre a atuação 
do profissional de enfermagem, analise os itens a seguir:  

 

I 
Exercer a enfermagem com liberdade e autonomia e ser tratado segundo os 
pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.  

II 
Aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a 
sua prática profissional.  

III 
Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e 
na diversidade de opinião e posição ideológica.  

IV 
Obter desagravo público por ofensa que atinja a profissão, por meio do Conselho 
Federal de Enfermagem. 

 

Considerando o que prevê o código de ética ao tratar dos direitos nas relações profissionais, 
estão corretas as informações presentes em 

A) II e IV.   B) I e II.    C) I e III.   D) III e IV. 
 
24. A entidade de enfermagem cuja principal atribuição é promover o desenvolvimento técnico, 

científico, cultural e político dos profissionais de enfermagem no país, pautado em princípios 
éticos, é 

A) o Conselho Regional de Enfermagem. 

B) o Conselho Federal de Enfermagem. 

C) o Sindicato dos Enfermeiros. 

D) a Associação Brasileira de Enfermagem. 
 
25. Um sistema de precauções tem por objetivo a prevenção de transmissão de microorganismos  

de um paciente para outro, ou para um profissional da saúde. Diante de um paciente com 
presença de vesículas disseminadas por todo o corpo e diagnóstico de varicela, algumas 
medidas de precaução são recomendadas, considerando o modo de transmissão. Entre essas 
medidas, encontram-se 

A) as precauções de contato e as respiratórias para aerossóis.  

B) as precauções de contato e as respiratórias para gotícula.  

C) somente as precauções de contato.  

D) somente as precauções respiratórias.      
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26. A Portaria 2.616/98 trata da organização e competência da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH). Em relação à CCIH, considere as seguintes afirmativas:  

 

I 
A inexistência ou inoperância da CCIH configura negligência, acarretando 
responsabilidade civil para instituição, e os profissionais envolvidos são 
responsabilizados civil e penalmente.  

II 
A CCIH deverá ser composta, no mínimo, por membros do serviço médico e de 
enfermagem. 

III 
É competência da CCIH elaborar e aprovar o seu regimento interno, adequar e 
supervisionar as normas e rotinas técnicas e operacionais visando a prevenção e 
controle das infecções hospitalares.  

IV A CCIH é a executora do Programa de Controle de Infecção Hospitalar.  
 

Em relação à CCIH, estão corretas as afirmativas  

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I e IV. 
 
 
27. O segundo desafio global para a segurança do paciente refere -se às práticas da segurança 

cirúrgica que são componentes essenciais da assistência à saúde. Para tanto, a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) desenvolveu uma Lista de Verificação para a Cirurgia Segura. Em 
relação a essa Lista, é correto afirmar:  

A) trata-se de lista simples e divide a operação em duas fases: o período anterior à indução 
anestésica e o período posterior à indução anestésica.  

B) a fase referente ao período anterior à indução anestésica corresponde à etapa de 
identificação. 

C) o seu desenvolvimento foi guiado pelo princípio da complexidade, com o objetivo de 
elaborar uma lista exaustiva de padrões e orientações a fim de facilitar sua aplicabilid ade. 

D) a fase referente ao período anterior à indução anestésica corresponde à etapa de 
confirmação de todos os membros da equipe.  

 
 
28. A Vacina BCG integra o Programa Nacional de Imunização com o objetivo de evitar as formas 

graves da tuberculose. De acordo com o Calendário Nacional de Vacinação da Criança 2016, 
em relação à vacina BCG, é correto afirmar:  

A) as crianças vacinadas na faixa etária preconizada que não apresentarem cicatriz vacinal 
após 06 (seis) meses de administração da vacina, não devem ser revacinadas.    

B) a vacina BCG deve ser aplicada, em dose única, por via intradérmica, o mais 
precocemente possível, especialmente, se a criança apresentar baixo peso ao nascer.  

C) a partir dos 5 (cinco) anos de idade, indivíduos portadores de HIV não devem ser 
vacinados, mesmo que assintomáticos e sem sinais de imunodeficiência.  

D) as crianças filhas de mãe HIV positivo não podem receber a vacina BCG até os 18 meses 
de idade, mesmo estando assintomáticas.  

 
 
29. O Brasil confirmou o primeiro caso de infecção pelo vírus Zika em março de 2015 e, desde 

outubro desse mesmo ano, tem registrado um aumento explosivo do número de recém -
nascidos com microcefalia bem como o aumento de outras afecções em outras faixas etári as, 
incluindo a  

A) Síndrome do Prader-Willi. 

B) Síndrome de Alport. 

C) Síndrome de Guillain-Barré. 

D) Síndrome de Marfan. 
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30. O paciente que evolui com débito cardíaco diminuído precisa ser monitorado e avaliado de 
forma criteriosa pelo enfermeiro, por meio da observação de sinais e sintomas clínicos, além 
das mensurações rotineiras e específicas para esse quadro. Diante do paciente que 
apresenta débito cardíaco diminuído, a medida que deve ser aferida pelo enfermeiro 
prioritariamente é  

A) a frequência Respiratória. 

B) a pressão Intracraniana. 

C) a temperatura axilar. 

D) o volume urinário. 

 
31. A cadeia de sobrevivência da parada cardiorrespiratória intra -hospitalar (PCRIH) é composta 

por elementos que orientam a sequência de condutas que precisam ser tomadas para uma 
ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) bem sucedida. Em caso de PCRIH, a sequência correta 
de condutas que devem ser realizadas é:  

A) reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; rápida desfibrilação; 
serviços médicos básico e avançado de emergência e RCP imediata e de alta qualidade.  

B) vigilância e prevenção; rápida desfibrilação; RCP imediata e de alta qualidade; suporte 
avançado de vida e cuidados pós-PCR e reconhecimento e acionamento do serviço 
médico de emergência. 

C) reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP imediata e de alta 
qualidade; serviços médicos básico e avançado de emergência e rápida desfibrilação.  

D) vigilância e prevenção; reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; 
RCP imediata e de alta qualidade; rápida desfibrilação; suporte avançado de vida e 
cuidados pós-PCR. 

 
32. De acordo com a atualização das Diretrizes de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) da 

American Heart Association (AHA) de 2015, durante a RCP, orienta-se a ênfase nas 
compressões torácicas. Sobre essas orientações, considere as seguintes afirmativas:  

 

I 
Em vítimas adultas de PCR, o correto é que os socorristas apliquem compressões 
torácicas a uma frequência de 100 a 120/min.  

II 
Durante a compressão torácica, o esterno adulto deve ser comprimido, no mínimo, 2 
polegadas (5 cm). 

III 
As compressões torácicas podem ser interrompidas por um intervalo de tempo de até 
15 segundos entre um ciclo e outro.  

IV 
Os socorristas devem evitar apoiar-se sobre o tórax entre as compressões, para 
permitir o retorno total da parede do tórax em adultos com PCR.  

 

Das afirmações, estão corretas  

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) II e IV. 

D) I e III. 

 
33. No cuidado ao paciente hospitalizado, o enfermeiro identifica, no exame físico que o paciente 

apresenta, um padrão respiratório caracterizado por períodos de apneia, seguidos de 
movimentos respiratórios, a princípio superficiais, mas que vão se tornando cada vez mais 
profundos até chegarem a um máximo, após o qual vão diminuindo paulatinamente de 
amplitude até uma nova fase de apneia. Esse tipo de respiração é denominado  

A) Cheyne-Stokes. 

B) Biot. 

C) Kussmaul. 

D) Suspirosa. 
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34. O cuidado ao paciente diabético requer o conhecimento acerca das características dos tipos 
de insulina existentes. Em relação aos tipos de insulina, analise as afirmativas a seguir:  

 

I 
A insulina ultrarrápida (análogos ultrarrápidos) tem início de ação entre 10 e 15 
minutos e deve ser injetada imediatamente após as refeições.  

II 
A insulina de ação intermediária, conhecida como NPH-humana, quando administrada, 
age no organismo por até 18 horas.  

III 
A insulina rápida, também chamada de Insulina Humana Regular, tem o seu pico, ou 
seja, atinge o ponto máximo no que diz respeito à redução de glicemia, por volta de 2 
a 3 horas após sua administração. 

IV 
A insulina de longa duração (análogos lentos) não tem pico e sua duração de ação no 
organismo é de, no máximo, 24 horas.  

 

Em relação aos tipos de insulina, estão corretas as afirmativas  

A) I e IV. 

B) II e III. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
 

 
35. As feridas são consequência de agressões ao tecido vivo, por determinados agentes.  

Quando ocorrem em tempo maior que 6 horas entre o trauma e o atendimento, sem sinal de 
infecção, são classificadas como 

A) Limpas-contaminadas. 

B) Limpas. 

C) Contaminadas. 

D) Infectadas. 


