
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Nº 003/2019 

Edital 125/2019 

PROVA OBJETIVA 

ENFERMEIRO 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões.  Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois d e decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

13-10-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho do l ivro A urgência do pre-
sente , de Israel Klabin, para responder às questões 
de 01 a 05.  

O Amazonas é um rio de vários nomes: nasce no 
Peru como Vilcanota, vai  serpenteando a mata e mu-
da para Ucaiali, Urubamba e Marañon. No Peru, os 
quéchuas, povo descendentes dos Incas, se referem 
ao Amazonas como “deus que fala”, tão forte é o 
estrondo das águas em seus despenhadeiros.  

O maior rio do mundo em extensão e em vazão 
de água contr ibui com cerca de um quinto da descar-
ga mundial das águas continentais nos oceanos. Es-
se volume de água é tão grande que interfere nas 
condições de temperatura e salinidade dos oceanos 
por centenas de quilômetros, afetando o sistema cl i-
mático regional. [.. . ]  

Existe um estado de equilíbrio dinâmico entre a 
vegetação e o clima na Amazônia. A atmosfera ama-
zônica contém imensas quantidades de vapor d´água, 
e metade desse vapor é proveniente da evapotransp i-
ração; a outra metade vem do Oceano Atlântico. O 
fluxo de vapor segue, assim, o ano inteiro na direção 
Leste-Oeste. 

A floresta recicla o vapor d´água, aumenta o seu 
tempo de permanência na região. Quanto mais água 
disponível, mais vegetação pode se desenvolver. 
Quando a floresta é derrubada, rompe-se esse dese-
quilíbrio, e boa parte do vapor d´água escapa do 
sistema. O clima torna-se mais seco, e a quantidade 
de chuva diminui. Qualquer interferência humana 
deve levar em conta esse fato fundamental. A flore s-
ta não é simples consequência do clima, mas o atual 
equil íbrio do clima é modelado pela floresta.  

Por sua localização equatorial, a duração do dia 
e a quantidade de energia solar permanecem prat i-
camente constantes durante todo o ano. Uma cara c-
terística importante do cl ima da Amazônia é, porta n-
to, a isotermia. Há apenas uma pequena variação de 
temperatura ao longo do ano.  

A alta umidade faz com que os processos de de-
composição sejam acelerados. As folhas e árvores 
que caem e os animais que morrem são rapidamente 
decompostos por micro-organismos ao estado bruto 
de nutrientes inorgânicos, voltando a ser aproveit a-
dos pela vegetação que cresce. É vida alimentando 
vida. 

A Amazônia depende da floresta em pé. Tudo é 
um mecanismo interl igado: composição do solo, ba-
lanço hídrico-energético e, consequentemente, o 
clima. A Amazônia nunca poderá ser celeiro do mun-
do por causa da baixa ferti l idade do seu solo e pela 
rápida degradação do equilíbrio ecológico após a 
destruição da floresta.  

(KLABIN,  Is rael .  A urgência do presente :  biograf ia da crise 
ambiental .  Rio de Janeiro: Elsev ier,  2011.  p .  103-105)  

01. Segundo o texto,  

(A) embora o rio Amazonas receba vários no-
mes, ele é conhecido, na maioria dos lugares 
por onde passa, por “deus que fala”.  

(B) cerca de 60% do vapor que compõe a atmos-
fera amazônica é proveniente da evapo-
transpiração.  

(C) as características da floresta amazônica são 
consequências diretas do clima da região.  

(D) a isotermia no clima da Amazônia está rel a-
cionada a localização equatorial da floresta.  

02. “A Amazônia nunca poderá ser celeiro do mundo”. 
Uma das características da floresta,  conforme 
apresentado no texto, que justif ica essa afirm a-
ção está descrita em:  

(A) O fluxo de vapor segue o ano inteiro na dire-
ção Leste-Oeste.  

(B) A floresta aumenta tempo de permanência de 
vapores na região.  

(C) Baixa ferti l idade do seu solo.  
(D) A alta umidade faz com que os processos de 

decomposição sejam acelerados.  

03. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que admite a transposição para a voz passiva.  

(A) “A Amazônia depende da floresta em pé”.  
(B) “A floresta recicla o vapor d´água”.  
(C) “A floresta não é simples consequência do 

clima”.  
(D) “Há apenas uma pequena variação de tempe-

ratura ao longo do ano”.  

04. Depreende-se do texto que o termo “isotermia”, 
conforme o contexto empregado, significa:  

(A) temperatura com grande variação.  
(B) temperatura baixa o ano todo, sem exceção.  
(C) temperatura exclusivamente alta e clima se-

co. 
(D) temperatura que se mantém ao longo de um 

período. 

05. Marque a alternativa que substituição da conjun-
ção “mas” (em destaque no quarto parágrafo) não  
altera o sentido original.  

(A) pois o atual equilíbrio do clima é modelado 
pela floresta.  

(B) uma vez que o atual equilíbrio do clima é 
modelado pela floresta.  

(C) Logo, o atual equilíbrio do clima é modelado 
pela floresta.  

(D) todavia o atual equilíbrio do clima é modela-
do pela floresta.  

MATEMÁTICA 
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06. Determine o valor da expressão 
 (-5)0 + (-12) : (-4) - 16. 

(A) -12. 
(B) -14. 
(C) -9. 
(D) 15. 

07. Todos os lados de um quadrado foram reduzidos 
em 12 % e obteve-se uma área igual a 484 cm 2. 
Logo, é correto afirmar que a área original deste 
quadrado, antes da redução, era igual a (cm 2):  

(A) 542. 
(B) 550. 
(C) 625. 
(D) 600. 

08. Analise a figura a seguir:  

 

A área do retângulo destacado equivale (cm 2) a:  

(A) 6.000. 
(B) 3.600. 
(C) 5.200.  
(D) 4.800. 

09. Na sala da professora Helena há 12 meninas e 18 
meninos. Ao sortear-se um aluno para ir  à lousa, 
a probabil idade de ser uma menina será de:  

(A) 12/18. 
(B) 18/12. 
(C) 12/30. 
(D) 6/4. 

10. O gráfico a seguir apresenta informações sobre o 
número de membros em relação a faixa etária de 
uma certa associação de moradores.  

 

(A) O número total de membros é igual a 35.  
(B) A diferença de membros na faixa etária dos 

18 a 29 e acima de 50 anos é superior a 10. 
(C) Mais de 50% dos membros da associação 

são maiores de 40 anos.  
(D) Cinquenta membros da associação estão na 

faixa etária entre 18 a 39 anos.  

CONHECIMENTOS GERAIS 

11. Vítima de câncer no estômago, faleceu, em 2018, 
aos 49 anos, na cidade de São Paulo, o cantor de 
funk Wagner Domingues Costa, era conhecido 
como 

(A) Mr. Catra.  
(B) Buchecha. 
(C) Mc. Guimê. 
(D) Mc. Sapão. 

12. No final do ano passado, a aviação brasileira 
passava por uma crise, destacando-se a empresa 
Avianca, que entrou com pedido de recuperação 
judicial. Em meio a esse cenário, o presidente Mi-
chel Temer 

(A) sancionou lei orçamentária l iberando verbas 
exclusivamente públicas para o setor.  

(B) decretou estado de emergência, isentando 
empresas do setor de obrigações trabalhi s-
tas. 

(C) assinou medida provisória que l iberava es-
trangeiros para assumirem o controle de 
companhias aéreas no país até 100% do ca-
pital. 

(D) restringiu, contrariando o futuro governo, a 
aplicação de capital de empresas estrange i-
ras no setor de aviação até o l imite de 20%.  

13. Em agosto de 2019, a Organização Mundial da 
Saúde fez um alerta para o maior surto global de 
____________ desde 2006. O número foi quase 
três vezes maior do que o do mesmo período de 
2018 – na ocasião, foram 129.239 infecções. 
Completa corretamente a lacuna:  

(A) sarampo. 
(B) catapora.  
(C) rubéola.  
(D) Sífi l is.  

14. Em meados de 2018, dois países disputavam uma 
guerra econômica amplamente divulgada na mí-
dia. O fato ocasionou diversos apelos da maioria 
dos líderes do G20 reunidos, na ocasião, na Ar-
gentina, levando, assim, a uma trégua. Os dois 
países referidos na informação são: 

(A) Brasil e Estados Unidos.  
(B) Estados Unidos e China.  
(C) China e Coreia do Sul.  
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(D) China e Paraguai.  

15. “Mais de US$ 150 bilhões. Essa é a fortuna do 
CEO e fundador da Amazon, ________. Com o 
montante, ele se tornou a pessoa mais rica do 
mundo dos últimos tempos –  desde 1982, quando 
a Forbes  lançou sua primeira l ista de bil ionários” 
(Fonte: Adaptado). Completa corretamente a l a-
cuna deixada no texto:  

(A) Bill Gates. 
(B) Mark Zuckerberg.  
(C) Jeff Bezos.  
(D) Mike Krieger.  

CONHECIMENTO DE TARUMÃ 

16. Marque a alternativa que apresenta a quantidade 
atual de vereadores que compõe a Câmara Mun i-
cipal de Tarumã.  

(A) 9. 
(B) 8. 
(C) 7. 
(D) 6. 

17. Em junho de 2019, a Prefeitura Municipal de Ta-
rumã, através da lei municipal número 1362/2019 
institui mais um instrumento de comunicação e 
participação do cidadão no aperfeiçoamento dos 
serviços prestados pelo poder executivo à soci e-
dade. Este canal denomina-se: 

(A) Acesso a biblioteca on-line. 
(B) e-Bolsa. 
(C) e-OUV – Sistema de Ouvidoria.  
(D) Procon. 

18. Sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico 
de Tarumã –  CMDE, assinale a alternativa corre-
ta. 

(A) Foi constituído informalmente, sem a neces-
sidade de lei específica.  

(B) Foi criado em 28 de março de 2018.  
(C) Realiza reuniões semestrais e abertas à pa r-

ticipação da sociedade.  
(D) Seus membros são escolhidos e nomeados 

diretamente pelo Prefeito.  

19. A prefeitura de Tarumã, em janeiro de 2019, em 
uma ação conjunta da secretaria da Saúde com a 
secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Obras e 
Serviços Urbanos, além das equipes da Vigilância 
Sanitária e Epidemiológica, realizou uma campa-
nha focada na captura noturna de 

(A) morcegos. 
(B) ratos.  
(C) escorpiões. 
(D) cobras. 

20. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta a data de instituição dos símbolos 
municipais de Tarumã, a saber: o brasão, a ban-
deira e o hino.  

(A) 7 de setembro de 1992.  
(B) 1º de setembro de 1993.  
(C) 21 de agosto de 1994.  
(D) 10 de outubro de 1995. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Conforme a Resolução COFEN 358/2009, que 
dispõe sobre a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE) e implementação do Processo 
de Enfermagem (PE), leia as alternativas a seguir 
e indique a correta . 

(A) SAE e PE são sinônimos. A adoção da no-
menclatura a ser uti l izada varia em cada se r-
viço de saúde. 

(B) A SAE organiza o trabalho profissional quan-
to ao método, pessoal e instrumentos, to r-
nando possível a operacionalização do PE. 

(C) O PE é composto de 4 etapas: Histórico de 
Enfermagem, Evolução de Enfermagem, D i-
agnóstico de Enfermagem, e Prescrição de 
Enfermagem. 

(D) A SAE é composta de 5 etapas: Histórico de 
Enfermagem, Exame físico, Evolução de En-
fermagem, Diagnóstico de Enfermagem, e 
Prescrição de Enfermagem. 

22. Ainda sobre a Resolução COFEN 358/2009, ind i-
que a alternativa correta.  

(A) As atividades relativas ao PE, e todas as su-
as etapas, são privativas ao Enfermeiro.  

(B) É facultativo a adoção de uma Teoria de En-
fermagem como suporte teórico ao PE.  

(C) O Técnico de Enfermagem e o Auxil iar de 
Enfermagem participam da execução do PE.  

(D) A determinação dos resultados que se espe-
ra alcançar e das ações ou intervenções de 
Enfermagem que serão realizadas refere -se 
a etapa de implementação. 

23. É uma doença ou um agravo de notif icação com-
pulsória (Portaria de Consolidação nº 4 GM/MS 
de 3/10/2017): 

(A) Violência sexual e tentativa de suicídio.  
(B) Neoplasia maligna.  
(C) Hipertensão Arterial Sistêmica.  
(D) Conjuntivite.  

24. Sobre o rastreamento e diagnóstico para o DM 
tipo 2 em pessoas maiores de 18 anos, indique a 
alternativa correta.  
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(Brasil. Ministério da Saúde. Estratégias para o 
cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes 
mell itus. Brasíl ia: Ministério da Saúde, 2013).  

(A) Glicemia casual > 200 mg/dl, com sintomato-
logia típica de DM tipo 2, indica o diagnóst i-
co de DM, deve ser encaminhado para con-
sulta médica. 

(B) Glicemia de jejum > 110 mg/dl indica o diag-
nóstico de DM, deve ser encaminhado para 
consulta médica. 

(C) São sinais e sintomas clássicos que levan-
tam a suspeita de DM: poliúria, polidipsia, 
polifagia, ganho inexplicado de peso.  

(D) Proteinúria e catarata não são complicações 
crônicas / doenças intercorrentes da DM.  

25. Sobre a consulta de Enfermagem para acompa-
nhamento de pessoas com DM, indique a alterna-
tiva correta.  

(Brasil. Ministério da Saúde. Es tratégias para o 
cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes 
mell itus. Brasíl ia: Ministério da Saúde, 2013).  

(A) Precisa estar voltada para um processo de 
educação em saúde que auxil ie o indivíduo a 
conviver melhor com a sua condição crônica, 
reforce sua percepção de riscos à saúde e 
desenvolva habil idades para superar os pro-
blemas, mantendo a menor autonomia poss í-
vel. 

(B) As ações devem auxil iar a pessoa a conhe-
cer o seu problema de saúde e os fatores de 
risco correlacionados, identif icar vulnerabil i-
dades, prevenir complicações e conquistar 
um bom controle metabólico.  

(C) Na etapa de planejamento da assistência, 
deve-se evitar orientar sobre sinais de hipo-
glicemia e hiperglicemia e sobre como agir 
diante dessas situações, garantindo a segu-
rança e prevenindo erros de conduta.  

(D) Não há necessidade de abordar informações 
sobre o uso de insulina para pessoas com 
DM tipo 1, pois essa medicação não é ind i-
cada nessa situação. 

26. Na verificação da pressão arterial,  é correto afi r-
mar que:  

(Brasil. Ministério da Saúde. Estratégias para o 
cuidado da pessoa com doença crônica: hiperten-
são arterial sistêmica. Brasíl ia: Ministério da S a-
úde, 2013). 

(A) o paciente deve estar sentado, com o braço 
apoiado e acima do precórdio.  

(B) medir após trinta minutos de repouso.  
(C) para determinar a pressão dias tólica, no ca-

so em que se ouvirem os batimentos até ze-

ro, considerar o abafamento do som (fase 
IV).  

(D) a câmara inflável deve cobrir pelo menos um 
terço da circunferência do braço.  

27. De acordo o fluxograma de rastreamento e diag-
nóstico de HAS para pessoas > 18 anos na UBS, 
indique a alternativa correta:  

(Brasil. Ministério da Saúde. Estratégias para o 
cuidado da pessoa com doença crônica: hiperten-
são arterial sistêmica. Brasíl ia: Ministério da Sa-
úde, 2013). 

(A) Após verificar PA (média de duas medidas no 
dia), obtiver valor entre 130/85 a 139/89 
mmHg, deve-se realizar consulta de Enfer-
magem para mudança do esti lo de vida e es-
tratif icação de Risco Cardiovascular.  

(B) A estratif icação do Risco Cardiovascular 
compreende os níveis baixos, intermediário, 
alto e alerta.  

(C) Após verificar PA (média de duas medidas no 
dia), obtiver valor < 130/85 mmHg, deve-se 
orientar prevenção primária e reavaliação em 
um ano. 

(D) Pessoas estratif icadas com Risco cardiovas-
cular alerta devem ser encaminhadas à um 
serviço de atendimento de emergência.  

28. De acordo a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão 
Arterial  (2016), a classificação da Pressão Arter i-
al com valor 130/80 mmHg é:  

(A) Ótima. 
(B) Normal.  
(C) Limítrofe.  
(D) Hipertensão estágio 1.  

29. Comunicação terapêutica compreende técnicas de 
cuidados verbais e não verbais que focalizam as 
necessidades do receptor dos cuidados e avan-
çam na promoção da cura e da mudança. A co-
municação terapêutica encoraja a exploração de 
sentimentos e fomenta a compreensão da motiva-
ção comportamental. É isenta, desencoraja atit u-
des defensivas e promove a confiança. Indique a 
alternativa que descreve uma técnica de comun i-
cação terapêutica.  

(A) Exploração do assunto: Analisar profunda-
mente um assunto, ideia, experiência ou re-
lacionamento. 

(B) Tranquil ização: Indicar para a pessoa que 
não há motivo para a ansiedade. 

(C) Aprovação ou desaprovação: Sancionar ou 
denunciar as ideias ou comportamentos da 
pessoa. 

(D) Aconselhamento:  Dizer à pessoa o que fazer 
ou como se comportar.  
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30. Em conformidade com a atualização da Escala de 
Coma de Glasgow em 2018, com inclusão da ava-
liação da reatividade pupilar, a pontuação mínima 
e máxima na uti l ização desta escala são:  

(A) 0 a 20 pontos. 
(B) 1 a 15 pontos. 
(C) 3 a 15 pontos. 
(D) 4 a 20 pontos. 

31. A alucinação, uma alteração da sensopercepção, 
é definida como:  

(A) uma percepção deformada, alterada, de um 
objeto real e presente.  

(B) uma percepção clara e definida de um objeto 
(voz, ruído, imagem) sem a presença do ob-
jeto estimulante real.  

(C) é um construto cognitivo básico do pensa-
mento, onde se exprimem os aspectos es-
senciais de um objeto ou fenômeno, l ivres de 
imagens sensoriais e passíveis de general i-
zação. 

(D) é uma atividade especificamente humana, 
talvez a mais característica de nossas ativ i-
dades mentais.  

32. O transtorno bipolar é caracterizado por altera-
ções de humor que vão de um estado de:  

(A) delírio exacerbado a ansiedade generaliza-
da. 

(B) depressão profunda a ansiedade generaliza-
da. 

(C) delírio exacerbado a euforia extrema (ma-
nia). 

(D) depressão profunda a euforia extrema (ma-
nia). 

33. Os psicofármacos distinguem-se dos outros tipos 
de medicamentos por obrigatoriamente atuarem 
no sistema nervoso central. Sobre os psicofárma-
cos, indique a alternativa correta.  

(A) Os psicofármacos não interferem na neuro-
transmissão. 

(B) Em relação ao seu local de ação na termina-
ção nervosa, os mecanismos de ação destas 
drogas são exclusivamente pré-sinápticos. 

(C) Os princípios básicos de absorção, distribu i-
ção, biotransformação e excreção, são es-
sencialmente os mesmos que para os demais 
fármacos. 

(D) Benzodiazepínicos são estabil izadores do 
humor, uti l izados primariamente na emer-
gência ou na recorrência do transtorno afeti-
vo bipolar.  

34. Sobre o Acolhimento, proposto pelo Ministério da 
Saúde por meio da Política Nacional de Human i-
zação (2009) indique a al ternativa correta.  

(A) O acolhimento é um dispositivo de interven-
ção que possibil i ta analisar o processo de 
trabalho em saúde com foco na melhoria da 
produção, e que pressupõe a manutenção 
das relações.  

(B) O acolhimento reconhece o usuário como su-
jeito e como coadjuvante no processo de 
produção da saúde.  

(C) O acolhimento no campo da saúde deve ser 
entendido, ao mesmo tempo, como d iretriz 
ético/estético/política constitutiva dos modos 
de se produzir saúde e como ferramenta tec-
nológica relacional de intervenção na escuta, 
na construção de vínculo, na garantia do 
acesso com responsabil ização e na resolut i-
vidade dos serviços.  

(D) O acolhimento é um espaço ou um local, com 
profissional específico para fazê-lo, em horá-
rio determinado conforme escala de trabalho.  

35. A classificação de Risco é uma ferramenta que, 
além de organizar a fi la de espera e propor outra 
ordem de atendimento que não a ordem de che-
gada, tem também outros objetivos importantes. 
Indique a alternativa que descreve um dos objet i-
vos da Classificação de Risco, proposta pelo M i-
nistério da Saúde por meio da Política Nacional 
de Humanização (2009).  

(A) Garantir o atendimento imediato do usuário 
com sem grau de risco elevado.  

(B) Informar o paciente que não corre risco ime-
diato, assim como a seus familiares, que há 
possibil idade de não serem atendidos por es-
tarem na unidade de saúde errada.  

(C) Dar melhores condições de trabalho para os 
profissionais pela discussão da ambiência e 
implantação do cuidado verticalizado.  

(D) Aumentar a satisfação dos usuários.  

36. Conforme o Calendário de Vacinação para o Pro-
grama Estadual de Imunização do Estado de São 
Paulo (Resolução SS 68/2018), indique a alterna-
tiva correta sobre a vacinação em crianças (com 
sete anos ou mais) e adolescentes (10 a 19 
anos). 

(A) A vacina BCG é indicada, prioritariamente, 
para pessoas com até oito anos de idade.  

(B) Vacina papilomavirus humano 6, 11, 16, 18 
(recombinante) para meninas a partir de 8 
anos até 16 anos de idade e para meninos a 
partir de 9 até 15 anos de idade.  

(C) O intervalo mínimo entre a primeira e a se-
gunda dose da vacina hepatite B é de 2 se-
manas. 

(D) O intervalo mínimo entre a primeira e a se-
gunda dose da vacina papilomavirus humano 
é de 6 meses.  
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37. Ainda, conforme o Calendário de Vacinação para 
o Programa Estadual de Imunização do Estado de 
São Paulo (Resolução SS 68/2018), indique a a l-
ternativa correta sobre a vacinação para adultos 
entre 20 e 59 anos.  

(A) Caso a pessoa apresente documentação com 
esquema de vacinação incompleto, é sufic i-
ente completar o esquema já iniciado.  

(B) Para pessoas de 20 a 29 anos de idade e 
profissionais de saúde não se recomenda a 
vacina SCR. 

(C) A cada 10 anos, por toda a vida, recomenda-
se a vacina dT, contudo, na profi laxia do té-
tano após alguns tipos de ferimento, deve -se 
reduzir este intervalo para 5 anos.  

(D) O intervalo para a terceira dose da vacina 
hepatite B pode ser de dois meses após a 
segunda, desde que o intervalo de tempo de-
corrido da primeira dose seja, no mínimo, de 
30 dias. 

38. Considere uma Consulta de Enfermagem em 
21/09/2019. Calcule a DPP com DUM em 
13/07/2019. 

(A) 20/04/2020. 
(B) 20/04/2019. 
(C) 13/04/2019. 
(D) 13/04/2020. 

39. Considere uma Consulta de Enfermagem em 
21/09/2019. Calcule a IG com DUM em 
13/07/2019. 

(A) 8 semanas e 13 dias. 
(B) 9 semanas. 
(C) 10 semanas. 
(D) 11 semanas e 21 dias.  

40. O principal método e o mais amplamente uti l izado 
para rastreamento de câncer do colo do útero é o 
Teste de Papanicolau (exame citológico do útero). 
Conforme as orientações do INCA (2019), indique 
a alternativa correta.  

(A) Deve ser disponibil izado às mulheres com 
vida sexual ativa, prioritariamente àquelas 
da faixa etária de 20 a 49 anos.  

(B) Este exame tem periodicidade anual.  
(C) O rastreamento em mulheres com menos de 

25 anos não tem impacto na redução da inc i-
dência ou mortalidade por câncer do colo do 
útero. 

(D) Mulheres HIV positivas com contagem de l i n-
fócitos CD4+ abaixo de 200 células/mm3 de-
vem ter priorizada a correção dos níveis de 
CD4+ e, enquanto isso, devem ter o rastrea-
mento citológico a cada três meses.  

41. Sobre as recomendações do Ministério da Saúde 
(2010) para o rastreamento do câncer de mama, 
indique a alternativa correta.  

(A) Mulheres de 50-69 anos devem realizar 
Exame Clínico das Mamas (ECM) anual e 
mamografia de dois em dois anos.  

(B) Mulheres de 50-69 anos devem realizar Au-
toexame das Mamas e mamografia anuais.  

(C) Mulheres de 40-65 anos devem realizar 
Exame Clínico das Mamas (ECM) e mamo-
grafia de dois em dois anos.  

(D) Mulheres de 40-65 anos devem realizar Au-
toexame das Mamas a cada mês e mamogra-
fia anual.  

42. De acordo o Ministério da Saúde - Atenção à saú-
de do recém-nascido: guia para os profissionais 
de saúde, 2011, a hipoglicemia em RN a termo ou 
RN prematuro pode ser definida como níveis de 
glicose do sangue total abaixo de:  

(A) 70mg/dL. 
(B) 60mg/dL. 
(C) 50mg/dL. 
(D) 40mg/dL. 

43. A determinação da área queimada (Regra dos 9) 
em criança com queimadura térmica em MMSS 
será de:  

(A) 9%. 
(B) 18%. 
(C) 27%. 
(D) 36%. 

44. Conforme Protocolos de Intervenção para o SAMU 
192 (2016), a frequência respiratória de referên-
cia para crianças em idade pré-escolar é de:  

(A) 12 a 20 irm. 
(B) 20 a 30 irm. 
(C) 25 a 32 irm. 
(D) 30 a 50 irm. 

45. Indique a conduta correta no atendimento em 
PCR paciente pediátrico.  

(A) Checar responsividade: No bebê - estímulo 
poplíteo.  

(B) Checar responsividade: Na criança - tocar os 
ombros e chamar o paciente em voz alta.  

(C) Se paciente não responsivo, checar respira-
ção e pulso simultaneamente. Checar pulso 
central por, no máximo, cinco segundos.  

(D) Sobre a localidade para checar pulso: pulso 
carotídeo ou femoral no bebê e na criança.  

46. Sobre os registros de Enfermagem e suas final i-
dades, indique a alternativa correta.  

(A) Parti lha de informações: estabelece uma efe-
tiva comunicação entre a equipe de enferma-
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gem, não abrangendo demais profissionais 
envolvidos na assistência ao paciente.  

(B) Evidência legal: documento legal tanto para 
o paciente quanto para a equipe médica e de 
enfermagem (e outros), referente à assistên-
cia prestada. Cada pessoa que escreve no 
prontuário de um paciente é responsável pe-
la informação ali anotada.  

(C) Ensino e pesquisa: os registros do paciente 
contêm um grande número de in formações, 
mas não é permitido uma fonte alternativa de 
dados. 

(D) Auditoria: refere-se à análise das atividades 
realizadas pela equipe médica por meio do 
prontuário do paciente.  

47. As teorias de enfermagem ajudam a definir a en-
fermagem como uma disciplina cientí fica específ i-
ca. Indique a alternativa que apresenta a teoria e 
sua respectiva explicação.  

(A) Orem: o(a) enfermeiro(a) ajuda o cliente a 
alcançar metas universais, de desenvolv i-
mento e de autocuidado para problemas de 
saúde. 

(B) Roy: o(a) enfermeiro(a) viabil iza a interação 
harmoniosa entre o cliente e seu ambiente 
de modo a melhorar a saúde.  

(C) Rogers: a enfermagem facil i ta a adaptação 
do cliente às al terações desencadeadas por 
estímulos ambientais internos e externos.  

(D) Levine: o(a) enfermeiro(a) controla estímulos 
de modo a facil i tar a adaptação em quatro 
níveis: f isiológico, autoconceito, desempenho 
de papéis e relações de interdependência.  

48. A lei que dispõe sobre a regulamentação do exe r-
cício da Enfermagem é:  

(A) Lei n.º 8080/1990.  
(B) Lei n.º 7498/1986.  
(C) Lei n.º 466/2012.  
(D) Lei n.º 8142/1820.  

49. O Código de Ética de Enfermagem, atualizado em 
2017, afirma que é um direito: 

(A) exercer a profissão com justiça, compromis-
so, equidade, resolutividade, dignidade, 
competência, responsabi l idade, honestidade 
e lealdade. 

(B) registrar no prontuário e em outros documen-
tos as informações inerentes e indispensá-
veis ao processo de cuidar de forma clara, 
objetiva, cronológica, legível, completa e 
sem rasuras.  

(C) permitir que seu nome conste no quadro de 
pessoal de qualquer instituição ou estabele-
cimento congênere, quando, nestas, não 
exercer funções de enfermagem estabelec i-
das na legislação. 

(D) aprimorar seus conhecimentos técnico-
científicos, ético-políticos, socioeducativos, 
históricos e culturais que dão sustentação à 
prática profissional.  

50. Sobre a Lei n.º 8080/1990, é correto afirmar que:  

(A) A saúde é um direito fundamental do ser hu-
mano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. O de-
ver único do Estado exclui o das pessoas, da 
família, das empresas e da sociedade.  

(B) A iniciativa privada não poderá participar do 
Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 
complementar. 

(C) A execução de ações de assistência terapêu-
tica integral,  inclusive farmacêutica não es-
tão incluídas no campo de atuação do SUS.  

(D) A integralidade de assistência é entendida 
como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, i n-
dividuais e coletivos, exigidos para cada ca-
so em todos os níveis de complexidade do 
sistema. 

 



 

 

 


