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LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução: Leia o texto seguinte e responda às que stões de 01 a 05.
O filósofo Stanley Cavell, um dos principais autores a pensar a relação entre Filosofia e cinema, d efende que o cinema clássico norte-americano não
somente cria o cotidiano daquele país, mas também
propõe uma forma de arte democrática que desafia e
pede a reconfiguração da Filosofia co mo um todo, já
que os dilemas “representacionistas” ganham uma
nova potência a partir dos mundos projetados na
grande tela. Para Cavell, o cinema clássico de Ho llywood ao “criar o cotidiano” também redescreve e
problematiza a linha turva de demarcação entr e o
público e privado. Mas que forma de vida se vincula
com quem tem a televisão como fonte de “cotidiano”?
Não pretendo nem seria possível resumir a complex idade do diálogo de Cavell com o cinema, contudo é
pertinente destacar certos aspectos que são útei s
para minha investigação acerca de como esse filósofo
problematiza a televisão: (1) a valorização das rel ações do casal no melodrama como analogia de rel ações humanas e políticas mais amplas; (2) os dilemas
modernos sobre ceticismo e reconhecimento como
parte do cotidiano apresentado nas telas do cinema;
e (3) a possibilidade de contribuição do cinema para
o autoaperfeiçoamento, ou melhor, a autocriação pe rfeccionista. Depois dessa aproximação sumária da
perspectiva de Cavell sobre o cinema, vou contrastá la com a forma como ele avalia a televisão. A seguir,
busco questionar e atualizar o juízo de Cavell sobre a
televisão, dialogando com David Foster Wallace, que
descreve transformações como a generalização da
ironia pós-moderna e o jogo de autorreferência da
narrativa televisiva atual.
(LOPES, Marcos Carvalho. O jogo de linguagem da televisão:
Cavell e Foster Wallace. Filosofia: ciência & Vida, Ano X, Nº
141, p. 16).

01. Sobre o texto, é correto afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

o cinema clássico norte-americano apenas
cria o cotidiano daquele país.
a linha de demarcação entre o público e o
privado reescrita pelo cinema clássico de
Hollywood é clara e objetiva.
o autor resume todo o diálogo de Cavell com
o cinema em três tópicos.
o autor propõe um diálogo de Cavell com David Foster Wallace.

02. O termo “representacionista” encontra -se entre
aspas no texto, pois
(A)
(B)
(C)

trata-se de um termo de língua estrangeira.
é um neologismo.
o autor quis enfatizar o conceito.

(D)

é uma metáfora.

03. Assinale a alternativa que apresenta uma melhor
síntese da filosofia de Cavell, apresentada pelo
texto.
(A)
(B)
(C)
(D)

Procura demonstrar a importância dos filmes
dentro da experiência norte americana.
Procura demonstrar a supremacia do cinema
hollywoodiano.
Procura demonstrar a inferioridade do cinema
clássico norte-americano.
Procura demonstrar que apenas o cinema
norte-americano é democrático.

04. Em “Depois dessa aproximação sumária da perspectiva de Cavell sobre o cinema, vou contrastá la com a forma como ele avalia a televisão”, o
termo em destaque pode ser substituído, sem pr ejuízo de sentido, por
(A)
(B)
(C)
(D)

“prolixa”.
“breve”.
“despretensiosa”.
“integral”.

05. Ainda em relação ao trecho citado na questão
anterior, o pronome “la”, em “contrastá -la”, tem
como referente textual
(A)
(B)
(C)
(D)

sumária.
aproximação.
perspectiva.
forma.

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às
questões de 06 a 10.
Para efeito de estudo, identifica -se a origem do
constitucionalismo com a Constituição dos Estados
Unidos, de 1787, e a Constituição da França, em
1791. Ambas são Constituições escritas e rígidas,
inspiradas nos ideais de racionalidade do iluminismo
do século XVIII e, sobretudo, na valorização da libe rdade formal (laissez faire) e do individualismo, marcas nucleares do Liberalismo, corrente de pensame nto hegemônica nos campos político, jurídico e
econômico dos séculos XVIII, XIX, e primeiro quartel
do século XX.
O conteúdo dessas primeiras Constituições escr itas e rígidas, de orientação liberal, resumia -se ao
estabelecimento de regras acerca da organização do
Estado, do exercício e transmissão do poder e à lim itação do poder do Estado, assegurada pela enumeração de direitos e garantias fundamentais do indiv íduo.
A expressão Direito Constitucional – explicitando
que a organização estatal é, sobretudo, uma ordem
jurídica – nasce com o constitucionalismo. Em sua
origem, o Direito Constitucional refere-se, tão somente, à ordem jurídica fundamental do estado liberal.
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Portanto, o Direito Constitucional nasceu impregnado
dos valores do pensamento liberal.
Com o seu desenvolvimento, em um período s eguinte, o Direito Constitucional, aos poucos, foi se
desvinculando dos ideais puramente liberais. A Con stituição assume uma nova feição, de norma jurídica e
formal, protetora dos direitos humanos.

09. A expressão em destaque no texto, poderia ser
substituída, sem alteração de sentido, por

(PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constituci onal: descomplicado. 15 ed. Rio d e Janeiro: Forense, 2016. p.2).

10. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alte rnativa correta.

06. A partir das ideias contidas no texto, é correto
inferir que

I.

(A)
(B)

(C)
(D)

toda Constituição, seja ela antiga ou conte mporânea, é classificada como escrita e rígida.
as Constituições, de um modo geral, ainda
permanecem hoje no mesmo formato de suas
origens, ou seja, impregnadas dos valores l iberais apenas.
uma Constituição restringe-se às regras de
organização político-administravas do Estado.
direitos e garantias fundamentais do indiv íduo já eram objetos contemplados nas primeiras Constituições abordadas pelo autor.

07. Sobre a origem das Constituições, o autor afirma
que
(A)

(B)

(C)

(D)

é notória a ligação originária das Constitu ição com a Constituição norte-americana, não
havendo, em hipótese alguma, outra origem
possível.
a Constituição dos Estados Unidos afasta-se
demasiadamente da francesa, embora, a mbas sejam a base das Constituições vindo uras.
a valorização da liberdade formal e do indiv idualismo são características presentes tanto
na Constituição norte-americana quanto na
Constituição francesa.
embora os traços do liberalismo fossem vis íveis em ambas Constituições citadas, não
era possível perceber elementos do racion alismo em suas formações originais.

08. Apesar da expressão “laissez faire” não ser de
origem portuguesa, é possível inferir o significado
dela mediante o contexto em que foi empregada.
Assinale a alternativa que apresenta o sentido
textual dessa expressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Deixe fazer: o Estado não deve intervir no
funcionamento da Economia.
Livre-se: ninguém deve ser privado de sua l iberdade.
Faça-se a lei: um país deve criar leis que
protejam os direitos dos cidadãos.
Seja sábio: o Estado não pode manter-se
preso a dogmas religiosos.

(A)
(B)
(C)
(D)

“de tempos em tempos”.
“de súbito”.
“paulatinamente”.
“rapidamente”.

Em “transmissão do poder e à limitação do poder
do Estado” (segundo parágrafo), a palavra “limit ação” poderia ser substituída por “controle”, sem
incorrer em erro gramatical ou alteração de sentido.

II. No trecho “Em sua origem, o Direito Constituci onal refere-se” (terceiro parágrafo), o verbo “ref ere-se” pode ser alterado para “faz referência” sem
a necessidade de outras alterações no período.
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II estão corretas.
Apenas a afirmação I está correta.
Apenas a afirmação II está correta.
Ambas as afirmações estão incorretas.

11. Analise as alternativas que se seguem e assinale
aquela que apresenta uma figura de construção.
(A)
(B)
(C)
(D)

Meu coração tombou na vida tal qual uma e strela ferida pela flecha de um caçador.
A lua, os poetas sempre cantaram esse tema.
Se eu não estudar o suficiente, morrerei de
tristeza infinita.
O rato roeu a roupa do rei de Roma.

12. Assinale a alternativa que a palavra ou expressão
em destaque tem o mesmo sentido que a expressão, também destacada, em: “Os povos exigem
tanto dos seus validos, que estes em breve tempo se enfadam e os atraiçoam”.
(A)
(B)
(C)
(D)

“Se os homens não tivessem alguma coisa de
loucos, seriam incapazes de heroísmo”.
“Fez os exercícios conforme o professor determinou”.
“Ainda que perdoemos aos maus, a ordem
moral não lhes perdoa, e castiga”.
“Os vícios são tão feios que, ainda enfeitados, não podem inteiramente dissimilar a sua
fealdade”.

13. Em “O que nos sobra em glória de ousados e
venturosos navegantes, míngua-nos em fama de
enérgicos e previdentes colonizadores”, as loc uções adverbiais em destaque expressam a ci rcunstância de
(A)
(B)
(C)
(D)

referência.
conformidade.
assunto.
causa.
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Instrução: As questões 14 e 15 têm por base a variante culta da língua portuguesa. Para cada uma delas, deve ser assinalada a alternativa correta, co nforme a temática proposta pelo enunciado.
14. Concordância verbal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Quem foi os aprovados do último concurso?
Seu conselho, inevitavelmente, sempre foi o
caminho da sabedoria.
Doze horas são muito tempo para um coração desesperado.
São nessas horas que a gente precisa de
ajuda.

15. Regência nominal.
(A)
(B)
(C)
(D)

Emília se considera apta em realizar as tar efas mais difíceis.
Aquele homem não têm a menor capacidade
em resolver conflitos.
Temos muitas dúvidas acerca de como solucionar o mistério.
Às vezes, o amor equivale o momento de s olidão.

MATEMÁTICA
16. O tamanho de uma tela de celular é dado pela
medida diagonal dessa tela, conforme a represe ntação a seguir. Uma vez que cada polegada equ ivale a 2,54 cm, é correto afirmar que a tela do celular apresentado tem, aproximadamente e em
polegadas,

(A)
(B)
(C)
(D)

3,9.
5.
10.
4,2.

17. Um investidor aplicará um quinto de seu capital
em fundos imobiliários, que rendem mensalmente
1,2% e 0,3 em títulos do tesouro direto, com a
rentabilidade de 1% a.m. Além disso, o valor restante de R$ 1.400,00, será destinado a uma te rceira aplicação com rendimento de 2,5% ao mês.
Considerando-se apenas estes valores e que to-

dos os juros calculados são simples, após 5 m eses de aplicação, este investidor pos suirá
(A)
(B)
(C)
(D)

R$
R$
R$
R$

3.520,30.
2.800,00.
3.050,60.
2.630,40.

18. Em um hospital, os enfermeiros A, B e C têm rot inas distintas de trabalho. Enquanto o enfermeiro
A folga a cada 5 dias, B e C descansam, respect ivamente, a cada 6 e 9 dias. Hoje os enfermeiros
trabalharam juntos. Logo, eles voltarão a se e ncontrar no hospital, seguindo a normalidade, após
(A)
(B)
(C)
(D)

30 dias.
60 dias.
90 dias.
120 dias.

19. Segundo levantamento realizado em setembro de
2018 pelo ICTQ – Instituto de Ciência Tecnologia
e Qualidade, a cada 10 brasileiros, 8 tomam remédio sem prescrição médica. Considerando -se
que nessa pesquisa 1704 pessoas tomam rem édios sem prescrição médica, o número de entr evistados que não o fazem foi
(A)
(B)
(C)
(D)

menor que 300.
213.
maior que 2124.
426.

Instrução: O gráfico a seguir apresenta o número de
pontos alcançados pela turma do 3º Ano da profess ora Beatriz nas quatro avaliações, das seis aplicadas,
no decorre do ano. Analise os dados e responda às
questões 20 e 21.

20. Sabendo-se que na segunda avaliação a turma
obteve 8 pontos a menos do que na primeira avaliação e que a média nas seis avaliações foi 26, é
correto afirmar que a quantidade de pontos na
primeira avaliação foi
(A)
(B)
(C)
(D)

14.
22.
20.
25.
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21. Comparando-se a primeira avaliação com a última, pode-se afirmar que a turma teve uma melh ora no rendimento aproximada de
(A)
(B)
(C)
(D)

59%.
50%.
75%.
40%.

22. Assinale a alternativa que apresenta o produto
das raízes possíveis da equação: x 2 - 8x + 7 = 0.
(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)

12.
21.
7.
10.

(D)

23. Hildo possui um molde circular com diâmetro de
25 cm e, para um certo trabalho, o artesão pr etende reduzi-lo proporcionalmente em 8%. Assim,
a área aproximada do novo molde obtido por Hildo
será de
(A)
(B)
(C)
(D)

307
415
512
348

cm 2 .
cm 2 .
cm 2 .
cm 2 .

Instrução: Um restaurante registrou durante uma s emana a quantidade de produtos A e B utilizados no
preparo das refeições, bem como os valores de custo
para aqueles produtos, conforme a tabela a seguir.
Considerando-se que os preços unitários permanec eram sem alterações ao longo da semana, responda às
questões 24 e 25.
Dias
Terça-feira
Quinta-feira
Sábado

Produto A
3
12
9

Produto B
5
4
15

Total
R$ 47,60
R$ 121,60

24. No sábado, o total gasto nos produtos A e B, foi
de
(A)
(B)
(C)
(D)

RS 88,70.
R$ 142,80.
R$ 204,63.
R$ 183,15.

25. Nestes três dias, a razão entre o total das desp esas e a quantidade de produtos utilizados foi
(A)
(B)
(C)
(D)

futuro Estado. Apesar de apelos por parte de líd eres árabes e europeus, e de advertênc ias que a
decisão poderia desencadear uma onda de prote stos e violência, Trump resolve adotar uma nova
abordagem sobre o tema, considerando que me smo com a postura anterior dos EUA, a paz na r egião até hoje não foi atingida” (Fonte:
g1.globo.com). Mesmo diante de diversas críticas,
em maio de 2018, o presidente dos Estados Un idos decidiu

12.
8,2.
5,9.
6,5.

CONHECIMENTOS GERAIS
26. “Israel considera Jerusalém sua capital eterna e
indivisível. Mas os palestinos reivindicam parte da
cidade (Jerusalém Oriental) como capital de seu

declarar guerra ao Estado palestino.
intensificar a guerra contra o terror.
transferir a embaixada americana para Jer usalém.
retirar oficialmente o apoio militar de Israel .

27. Pela primeira vez na história desde a Revolução
Cubana, esta ilha tem um presidente civil, sem
histórico militar ou participação na revolução de
1959 e foi eleito com 99,83% dos votos na A ssembleia Nacional de 19 de abril deste ano. O
texto refere-se a
(A)
(B)
(C)
(D)

Miguel Díaz-Canel.
Fidel Castro.
Raúl Castro.
Osvaldo Dorticós Torrado.

28. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou em 25 de julho de 2018 dados e statísticos atuais sobre a população brasileira e
projeções para os anos seguintes. Segund o o Instituto,
(A)
(B)
(C)
(D)

o Brasil atingiu a marca de 250 milhões de
habitantes em 2018.
a expectativa de vida do brasileiro alcançou
a maior média da história.
uma das tendências que mais chamou a
atenção é a aceleração do crescimento pop ulacional.
a população brasileira crescerá pelos próximos 29 anos, até 2047, quando deverá ati ngir 300 milhões.

29. “O governo dos EUA separou mais de 2,3 mil cr ianças de suas famílias entre o fim de abril e o
início de maio, segundo o Departamento de Seg urança Nacional americano. O número de famílias
que foram divididas em junho ainda não foi divu lgado. Há pelo menos 49 crianças brasileiras entre
elas, segundo o Ministério de Relações Exteri ores” (Fonte: www.bbc.com). Sobre a política do
governo Trump em relação aos imigrantes ilegais,
conhecida como “tolerância zero”, assinale a a lternativa correta.
(A)

Embora venha sendo criticado mundialmente,
o presidente americano tem forte apoio de
seu povo e membros de partido.
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(B)

(C)

(D)

Mesmo sob forte pressão, Trump não mudou
a postura e afirmou recentemente q ue manterá a política de separação das crianças e
seus familiares.
A lei que fundamenta a ação de Trump está
em vigor há mais de 60 anos, mas a escolha
de iniciar ou não um processo criminal contra
os imigrantes pelo ato infracionário de entrar
ilegalmente no país depende de cada governo.
A lei de separação das famílias foi criada no
governo anterior, porém só colocada em pr ática na gestão do atual presidente dos Est ados Unidos.

30. “O Brasil teve 62 mortes e 1659 casos confirm ados de dengue em 2018, diz boleti m do Ministério
da Saúde. Das infecções confirmadas, 136 casos
foram considerados graves e 1523 com sinais de
alarme” (Fonte: g1.globo.com). Sobre o tema, assinale a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Chikungunya, zika e dengue são nomes dif erentes para a mesma doença, sem nenhuma
variação.
Em 2018, o maior índice de óbitos causados
pelo vírus da zika foi de adultos.
Até 9 de junho de 2018, a região que regi strou o maior número de casos prováveis de
Chikungunya foi a região sul do Brasil.
O combate ao mosquito aedes aegypit deve
ser realizado mesmo no período de estiagem,
pois as larvas são resistentes e eclodem no
período chuvoso, proporcionando o aumento
do número de casos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Conforme o calendário de vacinação para o est ado de São Paulo atualizado em 2017, indique a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

A vacina BCG é indicada para pessoas até 2
anos de idade.
A vacina HPV está disponível para meninas
de 9 anos até 14 anos de idade e para men inos de 11 a 14 anos de idade.
O intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose da vacina hepatite B é de duas
semanas.
O reforço da vacina dT deve ser administrado
a cada 10 anos por toda a vida, com exceção
na profilaxia do tétano após alguns tipos de
ferimentos, onde deve-se reduzir este intervalo para um ano.

32. São vacinas que devem ser administradas aos
seis meses de idade, de acordo o calendário de
vacinação para o estado de São Paulo (2017):
(A)

Fema – Edital Nº 10/2018 – Assis/SP

(B)
(C)
(D)

Sarampo-Caxumba-Rubéola (SCR), Meningocócica C, Pneumocócica 10.
VOP,
DTP,
Hepatite
A,
Tetraviral
(SCR+Varicela).
VIP, Pentavalente (DTP+Hib+HB), Rotavírus,
Pneumocócica 10.

33. “Doença infecciosa febril aguda, que pode ser de
curso benigno ou grave, dependendo da forma
como se apresente. A primeira manifestação é a
febre, geralmente alta (39º a 40º C), de início abrupto, associada a cefaleia, adinamia, mialgias,
artralgias, dor retroorbitária, com presença ou não
de exantema e/ou prurido. Anorexia, náuseas,
vômitos e diarreia podem ser observados por 2 a
6 dias. As manifestações hemorrágicas como
epistaxe, petéquias, gengivorragia, metrorragia,
hematêmese, melena, hematúria e outras, bem
como a plaquetopenia, podem ser observadas em
todas as apresentações clínicas desta doença”.
A descrição acima se refere a:
(A)
(B)
(C)
(D)

Sífilis.
Pneumonia.
Tuberculose.
Dengue.

34. A Política Nacional de Saúde Mental (Lei nº
10.216/2001) dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos me ntais e redireciona o modelo assistencial em saúde
mental. Sobre a Política Nacional de Saúde Me ntal, indique a alternativa incorreta.
(A)
(B)
(C)

(D)

A pessoa portadora de transtorno mental tem
o direito de ser tratada em ambiente terapê utico pelos meios menos invasivos possíveis .
A internação, em qualquer de suas modalid ades, só será indicada quando os recursos e xtra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
A internação psiquiátrica somente será real izada mediante laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos. São cons iderados os seguintes tipos de internação
psiquiátrica: internação voluntária, internação
involuntária e internação compulsória.
O término da internação voluntária dar -se-á
por solicitação escrita do familiar, ou respo nsável legal, ou quando estabelecido pelo e specialista responsável pelo tratamento .

35. Em relação à administração segura de medicamentos, artigo publicado em 2010 identifica nove
certos para administração de medicamentos: p aciente certo, medicamento certo, via certa, hora
certa, dose certa, registro certo, ação certa, forma
certa e resposta certa. Ações que colaboram para
a prática segura na administração de medicamentos, descritas no Protocolo de Segurança na

VIP, Pentavalente (DTP+Hib+HB).
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Prescrição, Uso e Administração de Medicame ntos (Ministério da Saúde) incluem, exceto:
(A)
(B)
(C)

(D)

Em casos de preparo de pacientes para ex ames ou jejum, não administrar os medic amentos, evitando riscos.
Estabelecer protocolos institucionais de a dministração de medicamentos e atualizá -los
periodicamente.
Utilizar materiais e técnicas assépticas para
administrar medicamentos por via intraven osa e para outras vias que exijam esse tipo de
técnica.
O enfermeiro deve supervisionar o preparo e
a administração de medicamentos realizados
por técnicos e auxiliares de enfermagem .

36. De acordo com a Resolução COFEN 358/2009,
assinale a alternativa que é organizada em cinco
etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes: Histórico de Enfermagem, Diagnóstico
de Enfermagem, Planejamento de Enfermagem,
Implementação e Avaliação de Enfermagem.
(A)
(B)
(C)
(D)

Sistematização da Assistência de Enferm agem.
Processo de Enfermagem.
Conselho Regional de Enfermagem.
Classificação Internacional de Doenças.

37. Conforme a American Heart Association, em b ebês e crianças, a maioria das paradas cardiorre spiratórias resulta de:
(A)
(B)
(C)
(D)

Febre, anemia.
Acidentes domésticos.
Dor, vômito.
Insuficiência respiratória progressiva, choque
ou ambos.

38. Em situação de parada cardiorrespiratória no ambiente extra-hospitalar, não faz parte da cadeia de
sobrevivência, segundo a American Heart Assoc iation (2015):
(A)
(B)
(C)
(D)

RCP imediata e de alta qualidade.
Serviços médicos básicos e avançados de
emergências.
Vigilância e prevenção.
Reconhecimento e acionamento do serviço
médico de emergência.

39. Na Resolução COFEN 450/2013, o cateterismo
vesical é função privativa do enfermeiro, em fu nção dos seus conhecimentos científicos e do car áter invasivo do procedimento, que envolve riscos
ao paciente, como infecções do trato urinário e
trauma uretral ou vesical. Sobre o cateterismo vesical de alívio, assinale a alternativa que contém
materiais necessários para a realização desta
técnica.
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(A)
(B)
(C)
(D)

Ampola de água destilada, pacotes de gaze
estéril, EPI’s.
Sonda uretral, coletor de urina sistema f echado, lubrificante gel estéril .
Sonda foley 2 vias, antisséptico (clorexidina
aquosa 0,2%), agulha 40x12 mm.
Lubrificante gel estéril, luva estéril, pacotes
de gaze estéril.

40. É a posição onde o paciente fica semissenta do,
em decúbito dorsal, cabeceira da cama elevada,
joelhos levemente flexionados e pés apoiados s obre o colchão:
(A)
(B)
(C)
(D)

Posição
Posição
Posição
Posição

de
de
de
de

Fowler.
Trendelenburg.
litotomia.
proclive.

41. A aplicação de calor sobre a pele produz vasod ilatação periférica e aumenta a pressão nos vasos
sanguíneos. Pode ser aplicado calor seco (bolsa
de água quente) ou calor úmido (compressas
quentes). São contraindicações para esse proc edimento, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Trombose de MMSS ou MMII.
Ferida operatória.
Luxações ou contusões.
Exsudato.

42. A lesão por pressão e a sua prevenção são cons ideradas metas de segurança do paciente e re sponsabilidade da equipe multidisciplinar em todos
os níveis de atenção do sistema de saúde. Ao
realizar o exame físico, o enfermeiro detecta pel e
intacta, com rubor não branqueável, numa área
localizada do paciente. A este respeito, é correto
afirmar que
(A)
(B)
(C)
(D)

o paciente não apresenta lesão por pressão.
A mudança de decúbito de forma criteriosa
garantirá a integridade da pele.
o paciente apresenta lesão por pressão em
estágio I.
o paciente apresenta lesão por pressão em
estágio II.
o paciente apresenta lesão por pressão i nclassificável ou não graduável.

43. Em uma consulta de Enfermagem realizada no dia
17/09/2018, a Data Provável do Parto e Idade
Gestacional de uma gestante com Data da Última
Menstruação em 15/05/2018 são:
(A)
(B)
(C)
(D)

DPP
DPP
DPP
DPP

22/02/2019
17/12/2018
15/02/2019
25/01/2019

/
/
/
/

IG
IG
IG
IG

17
14
16
20

semanas
semanas
semanas
semanas

e
e
e
e

6 dias .
24 dias .
12 dias .
9 dias .

44. As lesões precursoras do câncer do colo do útero
são assintomáticas, podendo ser detectadas por
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meio da realização periódica do exame citopat ológico e confirmadas pela colposcopia e exame
histopatológico. No estágio invasor da doença, ao
exame especular podem ser evidenciados, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

sangramento.
tumoração.
necrose no colo do útero.
secreção papilar.

45. A estratégia brasileira para controle do câncer de
mama preconiza a mamografia e o exame clínico
das mamas para o rastreamento de câncer de
mama na rotina de atenção integral à saú de da
mulher. Sobre a população-alvo e periodicidade
dos exames no rastreamento de câncer de mama,
indique a alternativa correta.
(A)
(B)
(C)
(D)

Mulheres de 40 a 49 anos - exame clínico
das mamas anual e, se alterado, realizar
mamografia.
Mulheres de 50 a 69 anos - exame clínico
das mamas anual e mamografia anual .
Mulheres de 35 anos ou mais com risco el evado - exame clínico das mamas semestral e,
se alterado, realizar mamografia.
Mulheres de 70 anos ou mais - exame clínico
das mamas anual e mamografia a cada dois
anos.

46. A escala de Cincinnati é aplicada diante da su speita de:
(A)
(B)
(C)
(D)

AVC.
IAM.
PCR.
EAP.

47. Para paciente adulto, irresponsivo ao estímulo,
com respiração agônica, sem pulso central palp ável, o protocolo de Suporte Básico de Vida deverá
conter:
(A)

(B)

Iniciar RCP pelas compressões torácicas,
mantendo ciclos de 30 compressões eficie ntes (na frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo r etorno) e duas insuflações eficientes (de 1
segundo cada e com visível elevação do t órax), inicialmente com bolsa valva-máscara
com reservatório e oxigênio adicional .
Iniciar RCP com duas ventilações de resgate,
mantendo ciclos de 30 compressões eficie ntes (na frequência de 100 a 120/min, deprimindo o tórax em 3 a 5 cm com completo r etorno) e duas insuflações eficientes (de 1
segundo cada e com visível elevação do t órax), inicialmente com bolsa valva -máscara
com reservatório e oxigênio adicional .
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(C)

(D)

Iniciar RCP com duas ventilações de resgate,
mantendo ciclos de 30 compressões eficie ntes (na frequência máxima de 100/min, deprimindo o tórax em 5 a 6 cm com completo
retorno) e duas insuflações eficientes (de 1
segundo cada e com visível elevação do t órax), inicialmente com bolsa valva -máscara
com reservatório e oxigênio adicional .
Iniciar RCP pelas compressões torácicas,
mantendo ciclos de 30 compressões eficie ntes (na frequência máxima de 100, deprimi ndo o tórax em 3 a 5 cm com completo reto rno) e duas insuflações eficientes (de 1
segundo cada e com visível elevação do t órax), inicialmente com bolsa valva -máscara
com reservatório e oxigênio adicional.

48. No atendimento ao adulto em PCR e análise do
ritmo cardíaco, é um ritmo chocável:
(A)
(B)
(C)
(D)

Assistolia.
FV.
AESP.
FA.

49. São possíveis causas da epistaxe, exceto:
(A)
(B)
(C)
(D)

Trauma.
HAS.
DM.
Drogas ilícitas.

50. São deveres do enfermeiro, descritos na Resolução COFEN nº 564/2017, exceto:
(A)
(B)

(C)

(D)

Prestar assistência de Enfermagem sem di scriminação de qualquer natureza.
Apor nome completo e/ou nome social, a mbos legíveis, número e categoria de inscrição
no Conselho Regional de Enfermagem, ass inatura ou rubrica nos documentos, quando
no exercício profissional.
Exercer a profissão com justiça, compromi sso, equidade, resolutividade, dignidade,
competência, responsabilidade, honestidade
e lealdade.
Ter acesso, pelos meios de informação di sponíveis, às diretrizes políticas, normativas e
protocolos institucionais, bem como partic ipar de sua elaboração.
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