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Além deste caderno de provas, contendo 
sessenta questões objetivas, você receberá do 
fiscal de sala: 

  uma folha de respostas das questões objetivas 

  

 

  

 

 

 

 

 

5 
 As questões objetivas têm cinco alternativas de 

resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está 

correta 

 Verifique se seu caderno está completo, sem 

repetição de questões ou falhas. Caso contrário, 

notifique imediatamente o fiscal da sala, para que 

sejam tomadas as devidas providências 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 

número de inscrição e documento de identidade, e 

leia atentamente as instruções para preencher a 

folha de respostas 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 

material transparente, com tinta preta ou azul 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) 

reservado(s) 

 Confira seu cargo, cor e tipo do caderno de provas. 

Caso tenha recebido caderno de cargo, cor ou tipo 

diferente do impresso em sua folha de respostas, o 

fiscal deve ser obrigatoriamente informado para 

o devido registro na ata da sala 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva é 

de sua responsabilidade e não será permitida a 

troca da folha de respostas em caso de erro 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de 

suas respostas. Para fins de avaliação, serão 

levadas em consideração apenas as marcações 

realizadas na folha de respostas da prova objetiva, 

não sendo permitido anotar informações relativas 

às respostas em qualquer outro meio que não seja 

o caderno de provas 

 A FGV coletará as impressões digitais dos 

candidatos na lista de presença 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída 

de sanitários durante a realização das provas 

        Boa sorte! 

 

 

 

 

 4 horas é o período disponível para a 

realização da prova, já incluído o tempo para 

a marcação da folha de respostas da prova 

objetiva  

 3 horas após o início da prova é possível 

retirar-se da sala, sem levar o caderno de 

provas 

 30 minutos antes do término do 
período de prova é possível retirar-se 
da sala levando o caderno de provas 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 

candidatos durante a aplicação da prova 

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal 

de sala 

 Usar o sanitário ao término da prova, após 
deixar a sala 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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Língua Portuguesa 

Todas as frases que serviram de base para a elaboração das 
questões desta prova foram retiradas do “Dicionário das 
Citações” de Ettore Barelli e Sergio Pennacchietti. 

1 

“O adulador é um ser que não tem estima nem pelos outros, nem 
por si mesmo. Aspira apenas a cegar a inteligência do homem, 
para depois fazer dele o que quiser. É um ladrão noturno que 
primeiro apaga a luz e em seguida começa a roubar.” 

Nesse pensamento, a única frase abaixo, retirada do texto, 
expressa em linguagem denotativa ou lógica é: 

(A) “O adulador é um ser que não tem estima nem pelos outros, 
nem por si mesmo”; 

(B) “Aspira apenas a cegar a inteligência do homem”; 

(C) “É um ladrão noturno”; 

(D) “...primeiro apaga a luz”; 

(E) “...em seguida começa a roubar”. 

 

2 

“Fala como sábio a um ignorante e este te dirá que tens pouco 
bom senso.” 

Aprende-se com essa frase que a linguagem deve ser usada: 

(A) com respeito à norma culta; 

(B) de forma adequada à situação comunicativa; 

(C) com variações da linguagem popular; 

(D) na mistura de língua falada e escrita; 

(E) em forma erudita. 

 

3 

“Aqueles que reprimem o desejo assim o fazem porque seu 
desejo é fraco o suficiente para ser reprimido.” 

Como toda frase, essa também apresenta elementos de coesão 
interna, que ligam ou repetem elementos anteriores; a única 
afirmativa abaixo que é INADEQUADA em relação aos elementos 
coesivos da frase é: 

(A) “Aqueles” é retomado pelo pronome relativo “que” a seguir; 

(B) “que” repete o pronome demonstrativo “Aqueles”; 

(C) “assim” retoma toda a oração anterior; 

(D) “o fazem” se refere a “reprimem o desejo”; 

(E) “seu” se liga semanticamente ao pronome “Aqueles”. 

 

4 

As frases podem aparecer expressas em duas vozes verbais: ativa 
e passiva; a frase abaixo que está integralmente na voz ativa é: 

(A) “Aqueles que reprimem o desejo assim o fazem porque seu 
desejo é fraco o suficiente para ser reprimido”; 

(B) “Tendo o mínimo de desejos, chega-se mais perto dos 
deuses”; 

(C) “Cada um é atraído pelo próprio desejo”; 

(D) “O mais difícil é redescobrir sempre o que já se sabe”; 

(E) “Nada desejamos tanto como aquilo que não nos foi 
consentido”. 

 

5 

“O homem não SE conhece o suficiente para medir aquilo de que 
precisa.” 

A frase abaixo em que o vocábulo SE destacado tem o mesmo 
valor que na frase acima é: 

(A) Quem não tem dificuldades próprias dificilmente SE lembra 
das alheias; 

(B) Nada é tão difícil que não SE possa fazer; 

(C) Enquanto SE pensa, muitas vezes a ocasião se perde; 

(D) Quanto maior for a sorte, menos SE deve acreditar nela; 

(E) Enquanto o homem SE barbeia, seu pensamento viaja. 

 

6 

“Quanto é que custa a dúzia de bananas?” 

Nessa frase, os elementos sublinhados são dispensáveis 
(expletivos); a frase abaixo em que se sublinha(m) termo(s) 
expletivo(s) é: 

(A) A verdade é a inspiração que nos conduz; 

(B) O homem é um animal que pensa; 

(C) Há dez dias chegamos a este país; 

(D) São as dificuldades que mostram os homens; 

(E) Todos foram embora para casa. 

 

7 

A frase abaixo que mostra a presença de outro texto famoso 
(intertextualidade) é: 

(A) Quando o mar está calmo, todos podemos ser timoneiros; 

(B) A consciência é um Deus para todos os mortais; 

(C) Perante um obstáculo, a linha mais curta entre dois pontos 
pode ser a curva; 

(D) Sobre uma cabeça arrependida não se abaixa a espada; 

(E) A vingança é uma espécie de justiça selvagem. 

 

8 

“Um diplomata é aquele que sempre lembra o aniversário de 
uma mulher, mas nunca a sua idade.” 

Se retirarmos “sempre” da frase e substituirmos “lembra” por “se 
lembra”, a frase correta será: 

(A) Um diplomata é aquele que lembra-se do aniversário de uma 
mulher, mas nunca a sua idade; 

(B) Um diplomata é aquele que se lembra do aniversário de uma 
mulher, mas nunca da sua idade; 

(C) Um diplomata é aquele que se lembra o aniversário de uma 
mulher, mas nunca a sua idade; 

(D) Um diplomata é aquele que se lembra do aniversário de uma 
mulher, mas nunca a sua idade; 

(E) Um diplomata é aquele que lembra-se do aniversário de uma 
mulher, mas nunca da sua idade. 
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9 

A frase abaixo que exemplifica um texto descritivo é: 

(A) Quem não for belo aos vinte anos, forte aos trinta, esperto 
aos quarenta e rico aos cinquenta, não pode esperar ser tudo 
isso depois; 

(B) O envelhecimento ocorre apenas dos 25 aos 30 anos. O que 
se obtém até esse momento é o que se conservará para 
sempre; 

(C) Eu era criança, era pequeno e era cruel; 

(D) Deve-se o maior respeito à criança; 

(E) A juventude deve ser domada com a razão, não com a força. 

 

10 

A frase abaixo que exemplifica uma antítese é: 

(A) Não se possui o que não se compreende; 

(B) A juventude deve ser domada com a razão, não com a força; 

(C) Todo nosso conhecimento inicia com sentimentos; 

(D) Todo novo conhecimento provoca dissoluções e integrações; 

(E) Quem aumenta sabedoria, aumenta dor. 

 

11 

“As riquezas cobrem o homem, e com as suas cores cobrem e 
escondem não apenas os defeitos do corpo, mas também os da 
alma.” 

Nesse pensamento, os termos “cobrem e escondem” podem 
trocar de posição – escondem e cobrem – sem alteração de 
sentido; os termos abaixo sublinhados em que a troca de posição 
provoca modificação de sentido são: 

(A) Venha e se divirta!; 

(B) Somos o que queremos e não queremos o que somos; 

(C) Somente eu e ela nos amamos desse modo; 

(D) Quem tem razão diverte-se e se mostra superior; 

(E) Os que leem e escutam sabem muito. 

 

12 

“As riquezas cobrem o homem, e com as suas cores cobrem e 
escondem não apenas os defeitos do corpo, mas também os da 
alma.” 

O segmento sublinhado da frase pode ser reescrito de modo 
adequado na seguinte forma: 

(A) não apenas os defeitos do corpo, contudo os da alma; 

(B) não os defeitos do corpo, mas os da alma; 

(C) os defeitos do corpo e os da alma; 

(D) somente os defeitos do corpo, mas não os da alma; 

(E) tão somente os defeitos do corpo e os da alma. 

 

13 

“É preciso contar as próprias riquezas com os meios de que se 
dispõe para satisfazer os próprios desejos”. 

Se transformarmos as orações reduzidas dos verbos sublinhados 
em orações desenvolvidas, as formas adequadas serão: 

(A) que contemos as próprias riquezas com os meios de que 
dispomos para que satisfaçamos os próprios desejos; 

(B) a conta das próprias riquezas com os meios de que se dispõe 
para a satisfação dos próprios desejos; 

(C) que contássemos as próprias riquezas com os meios de que 
dispunha para que satisfizéssemos os próprios desejos; 

(D) que contemos as próprias riquezas com os meios de que se 
dispõe para a satisfação dos próprios desejos; 

(E) que contemos as próprias riquezas com os meios de que se 
dispõe para que satisfaçamos os próprios desejos. 

 

14 

A frase abaixo que NÃO se estrutura a partir de uma comparação é: 

(A) A riqueza endurece mais rápido o coração do que a água 
fervente endurece o ovo; 

(B) A riqueza estraga a inteligência, assim como uma refeição 
muito forte cobre de sono até o olho mais esperto; 

(C) A riqueza assemelha-se à água do mar: quanto mais alguém 
bebe dela, mais sede tem; 

(D) Não há prazer em possuir algo mais sem companhia; 

(E) Mais do que riqueza, quero paz. 

 

15 

“Não sei como pareço aos olhos do mundo, mas eu mesmo me 
vejo como um pobre garoto que brincava na praia e se divertia 
em encontrar uma pedrinha mais lisa vez por outra, ou uma 
concha mais bonita do que de costume, enquanto o grande 
oceano da verdade se estendia totalmente inexplorado diante de 
mim.” 

Sobre os adjetivos sublinhados nessa frase de Isaac Newton, a 
única afirmação correta é: 

(A) “pobre garoto” e “garoto pobre” significam exatamente o 
mesmo; 

(B) o adjetivo “lisa” mostra uma característica da pedrinha e 
pode sofrer variação de grau; 

(C) “bonita” indica um estado da concha e não pode sofrer 
variação de grau; 

(D) “grande” tem valor descritivo; 

(E) “inexplorado” é um adjetivo de relação e pode sofrer 
variação de grau. 

 

16 

“Diz-se da melhor companhia: sua conversa é instrutiva, seu 
silêncio, formativo.” 

Sobre os sinais gráficos e de pontuação dessa frase, a única 
afirmativa INADEQUADA é: 

(A) as aspas indicam transcrição de um texto alheio; 

(B) os dois pontos antecipam uma explicação; 

(C) a primeira vírgula separa duas orações; 

(D) a segunda vírgula indica a omissão de um verbo; 

(E) o ponto final mostra a interrupção de um pensamento. 
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17 

“Quem alguma vez já teve a fama de acordar cedo pode permitir-
se dormir até o meio-dia.” 

A ideia desse pensamento se repete no seguinte ditado: 

(A) Deus ajuda a quem cedo madruga; 

(B) No quintal do vizinho, a grama é sempre mais verde; 

(C) Não há mal que sempre dure; 

(D) Quem bem faz a cama, dorme nela; 

(E) Nada como um dia depois do outro. 

 

18 

“A vida é a arte de tirar conclusões suficientes de premissas 
insuficientes.” 

Essa definição de “vida” apela para uma relação com o seguinte 
modo de organização discursiva: 

(A) dissertativo-argumentativo; 

(B) dissertativo-expositivo; 

(C) descritivo; 

(D) narrativo; 

(E) injuntivo. 

 

19 

“Convém, a quem nasce, muita cautela na escolha do local, do 
ano e dos pais.” 

O verbo “nascer” é grafado com SC; a palavra abaixo que também 
deveria ser escrita com essas letras é: 

(A) docente; 

(B) indecente; 

(C) fluorecente; 

(D) precisão; 

(E) concisão. 

 

20 

Em todas as frases abaixo há um termo sublinhado; se 
deslocarmos esse termo para o lugar na frase marcado por um 
asterisco, só NÃO vamos precisar empregar vírgulas em:  

(A) Nunca deixei que (*) o período que passei na escola 
interferisse em minha educação; 

(B) Nós só (*) aprendemos geologia na manhã seguinte a um 
terremoto; 

(C) De erro em erro descobre-se a verdade inteira (*); 

(D) Tudo no mundo é estranho e (*) maravilhoso para pupilas 
bem abertas; 

(E) (*) Preciso de uma longa vida para superar as sequelas da 
educação ruim. 

 

 

Raciocínio Lógico 

21 

Um conjunto A tem 30 elementos e um conjunto B tem 20 
elementos.  

O menor número de elementos que a união de A e B pode ter é: 

(A) 50; 

(B) 40; 

(C) 30; 

(D) 20; 

(E) 10. 

 

22 

O resultado da operação 4 + 2 × 4 – 2 é: 

(A) 24; 

(B) 22; 

(C) 12; 

(D) 10; 

(E) 8. 

 

23 

Em uma loja de tecidos, quando uma medida é dada como sendo 
x centímetros, isso significa que o seu valor é no mínimo x – 0,5 
centímetros e no máximo x + 0,5 centímetros. 

Suponha que nessa loja foi dito que um pedaço de tecido 
retangular media 10 centímetros de largura por 15 centímetros 
de comprimento. 

A área mínima, em centímetros quadrados, desse pedaço de 
tecido é: 

(A) 150; 

(B) 142,25; 

(C) 137,75; 

(D) 132,25; 

(E) 130,50. 

 

24 

Um artista criou uma faixa decorativa com o nome do estado 
escrito diversas vezes em sequência: 

SERGIPESERGIPESERGIPESERG... 

A milésima letra dessa faixa é: 

(A) S; 

(B) R; 

(C) G; 

(D) I; 

(E) P. 

 

25 

Sejam X = 2 + 4 + 6 + ... + 96 + 98 e Y = 1 + 3 + 5 + ... + 95 + 97. 

O valor de X – Y  é: 

(A) 2; 

(B) 49; 

(C) 50; 

(D) 51; 

(E) 102. 
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26 

Em um teatro há preços diferenciados dos ingressos para adultos 
e crianças. Para assistir a certa peça, um pai acompanhando seus 
dois filhos pequenos pagou R$ 44,00 pelos ingressos e um casal 
acompanhando cinco crianças pagou R$ 100,00 pelos ingressos 
de todos. 

O valor do ingresso para criança é: 

(A) R$ 10,00; 

(B) R$ 12,00; 

(C) R$ 14,00; 

(D) R$ 16,00; 

(E) R$ 20,00. 

 

27 

Júlia tem, respectivamente, 70 reais e 50 reais a mais que suas 
irmãs Paula e Maria. Júlia, então, dá a Paula e a Maria 
determinadas quantias em reais, de modo que as três irmãs ficam 
com exatamente a mesma quantia. 

É correto concluir que, em relação à situação inicial: 

(A) Maria ganhou 10 reais; 

(B) Paula ganhou 20 reais; 

(C) Júlia perdeu 60 reais; 

(D) Maria ganhou 25 reais; 

(E) Paula ganhou 70 reais. 

 

28 

Considere copos de 200 mililitros e garrafas de vinho de ¾ de litro 
cada uma. 

Com o conteúdo de 15 dessas garrafas cheias, o número de copos 
cheios que se pode obter é: 

(A) 54; 

(B) 55; 

(C) 56; 

(D) 57; 

(E) 58. 

 

29 

Em uma sala há N pessoas. Uma dessas pessoas afirma: “Pelo 
menos 4 pessoas dessa sala fazem aniversário no mesmo mês”.  

Para que essa afirmativa seja obrigatoriamente verdadeira, o 
valor mínimo de N é: 

(A) 15; 

(B) 16; 

(C) 36; 

(D) 37; 

(E) 48. 

 

30 

Marcelo precisou comprar uma impressora e o vendedor da 
loja ofereceu a seguinte promoção: pagando 20% a mais do 
preço da impressora, a loja daria manutenção grátis por 1 ano 
mais 5 cartuchos de tinta. 

Marcelo fez a compra da impressora com a promoção e pagou 
R$ 780,00. 

Se Marcelo tivesse comprado a mesma impressora sem a 
promoção teria pago: 

(A) R$ 610,00; 

(B) R$ 624,00; 

(C) R$ 650,00; 

(D) R$ 670,00; 

(E) R$ 702,00. 
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Conhecimentos Específicos 

31 

Quando um gestor público promove políticas de saúde efetivas, 
capazes de atender todas as necessidades do indivíduo, desde as 

mais simples até as mais complexas, de forma articulada e 
complementar, esse gestor está cumprindo diretamente o 
seguinte princípio do SUS: 

(A) igualdade; 

(B) equidade; 

(C) integralidade; 

(D) universalidade; 

(E) descentralização. 

 

32 

A Conferência de Saúde é uma instância colegiada com a 
representação de vários segmentos da sociedade, que se reúne 
periodicamente para: 

(A) decidir sobre os serviços que serão prestados em cada nível 
de assistência e a competência dos entes; 

(B) fiscalizar a aplicação dos recursos do SUS nas instâncias 
correspondentes; 

(C) controlar a execução da política de saúde nas instâncias 
correspondentes; 

(D) avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 
formulação da política de saúde nos níveis correspondentes; 

(E) definir a criação de regiões de saúde, seus limites e os 
serviços que serão disponibilizados. 

 

33 

Um funcionário foi encaminhado a um Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador para receber assistência especializada 
devido a um agravo relacionado à sua atividade laboral.  

Conforme Decreto nº 7.508/11, centros como esse são exemplos de: 

(A) Serviços de Vigilância Laboral; 

(B) Clínicas de Diagnóstico Laboral; 

(C) Hospitais de Saúde Ocupacional; 

(D) Serviços Ambulatoriais Especializados; 

(E) Serviços Especiais de Acesso Aberto. 

 

34 

A atenção à saúde no Brasil segue uma organização que 
estabelece níveis diferentes de assistência.  

Campanhas de vacinação e ambulatórios de especialidades fazem 
parte, respectivamente, dos níveis: 

(A) primário e secundário; 

(B) primário e terciário; 

(C) secundário e terciário; 

(D) secundário e quaternário; 

(E) terciário e quaternário. 

 

35 

Mesmo contra a vontade do paciente, usuário do SUS, adulto e 
lúcido, o médico assistente informou a família sobre o seu estado 
de saúde.  

Essa conduta: 

(A) fere o direito do paciente de decidir se seus familiares e 
acompanhantes deverão ser informados sobre seu estado de 
saúde; 

(B) é adequada, pois os familiares e acompanhantes têm o 
direito de receber informação sobre o estado de saúde do 
paciente; 

(C) está de acordo com a carta de direitos dos usuários do SUS, 
que determina que o médico tem autonomia para decidir 
esse tipo de impasse; 

(D) fere o direito dos familiares, que respondem e decidem pelo 
paciente durante o período de internação; 

(E) está de acordo com o que dispõe a legislação acerca dos 
limites dos direitos dos usuários do SUS, que não podem 
sobrepor os direitos dos familiares. 

 

36 

Um funcionário sofreu acidente de trabalho com exposição a 
material biológico.  

Esse tipo de agravo: 

(A) é de notificação compulsória imediata; 

(B) deve ser notificado somente pelo médico; 

(C) é de notificação compulsória semanal; 

(D) não é um evento de notificação compulsória; 

(E) deve ser notificado somente pelo enfermeiro. 

 

37 

Entre as vacinas que uma criança de 12 meses deve tomar, 
encontra-se a: 

(A) tetraviral (primeira dose); 

(B) hepatite B (segunda dose); 

(C) hepatite A (dose única); 

(D) meningocócica C (reforço); 

(E) pentavalente (segunda dose). 

 

38 

Paciente adulto apresenta glicemia em jejum = 90mg/dl; PA = 
130x85mmHg; e FR = 25irpm.  

Esses valores indicam: 

(A) glicemia normal, PA elevada e FR aumentada; 

(B) glicemia elevada, PA normal e FR diminuída; 

(C) glicemia diminuída, PA elevada e FR aumentada; 

(D) glicemia normal, PA diminuída e FR normal; 

(E) glicemia elevada, PA normal e FR normal. 
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39 

Diante da emergência por doença respiratória causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19), o Ministério da Saúde lançou algumas 
notas técnicas e boletins para fornecer esclarecimentos e 
orientações a respeito da doença.  

Conforme essas orientações, pessoas atendidas em unidades de 
saúde que preencham a definição de caso suspeito devem, entre 
outros cuidados: 

(A) usar óculos de proteção ou protetor facial apropriado; 

(B) utilizar máscara cirúrgica a partir do momento da suspeita; 

(C) usar paramentação específica, como gorro e avental; 

(D) higienizar as mãos frequente e exclusivamente com 
preparação alcoólica; 

(E) utilizar máscara N95 ou similar para evitar a propagação do 
vírus. 

 

40 

O técnico de enfermagem precisou fazer a coleta de sangue de 
um paciente para realização de hemograma completo e a coleta 
de urina para cultura.  

Nesse caso, é necessário: 

(A) orientar jejum de 12 horas para os dois exames; 

(B) realizar a coleta da urina 2 horas após a coleta de sangue; 

(C) usar frasco com anticoagulante para o hemograma e coletor 
de urina estéril para a cultura; 

(D) orientar jejum de 10 horas para o hemograma e coleta 
mínima de 50 ml de urina para a cultura; 

(E) usar tubo com citrato de sódio para o hemograma e coletor 
de EAS para a cultura. 

 

41 

Como forma de prevenir infecções de corrente sanguínea, a ANVISA 
recomenda a troca do equipo de infusões intermitentes a cada: 

(A) 12 horas; 

(B) 24 horas; 

(C) 36 horas; 

(D) 48 horas; 

(E) 96 horas. 

 

42 

Antes de cada administração medicamentosa, o profissional de 
enfermagem realizou a lavagem do cateter com soro fisiológico a 
0,9% (flushing).  

Sobre essa técnica, é correto afirmar que: 

(A) previne a mistura de medicamentos incompatíveis; 

(B) deve ser feita com água estéril e não com SF 0,9%; 

(C) deve ser feita apenas no final da administração; 

(D) é comumente realizada, mas não traz resultados práticos; 

(E) não deve ser feita a cada administração. 

 

43 

Ao administrar uma medicação intramuscular, o profissional de 
enfermagem deve escolher o local de acordo com alguns 
aspectos técnicos. 

Sobre o tema, analise as afirmativas a seguir, assinalando V para 
a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 

(  ) A injeção na região dorso-glútea deve ser feita no músculo 
glúteo médio. 

(  ) O volume máximo recomendado para aplicação no deltoide é 
de 4 ml. 

(  ) A região ventro-glútea não apresenta contraindicação e 
é considerada bastante segura para qualquer faixa etária. 

A sequência correta é: 

(A) F, F, F; 

(B) V, F, V; 

(C) F, V, F; 

(D) V, F, F; 

(E) F, F, V. 

 

44 

Foram prescritos 100 ml de uma medicação a serem 
administrados em 50 minutos.  

Nesse caso, o gotejamento deve ser de: 

(A) 20 gotas/minuto; 

(B) 30 gotas/minuto; 

(C) 40 gotas/minuto; 

(D) 45 gotas/minuto; 

(E) 50 gotas/minuto. 

 

45 

O técnico de enfermagem precisa administrar 40 UI de insulina 
NPH em um paciente diabético. A unidade dispõe de frascos de 
insulina 10 ml – 100 UI/ml e seringas de 3 ml.  

Nesse caso, deve-se administrar: 

(A) 0,4 ml; 

(B) 0,5 ml; 

(C) 1,0 ml; 

(D) 1,5 ml; 

(E) 2,0 ml. 

 

46 

Adolescente de 14 anos, monitorado por oximetria de pulso, 
apresenta SaO2 = 97% e FC = 85 bpm.  

Sobre esses valores, é correto afirmar que:  

(A) ambos estão acima dos valores normais; 

(B) a SaO2 está normal e a FC está diminuída; 

(C) ambos estão dentro da normalidade; 

(D) a SaO2 está diminuída e a FC está normal; 

(E) ambos estão abaixo dos valores normais. 
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47 

Durante a campanha anual, um senhor de 65 anos foi ao centro 
de saúde tomar vacina contra a influenza.  

Nesse caso, a via e a dose recomendadas, em uma situação 
normal, são: 

(A) subcutânea – 0,25 ml; 

(B) intramuscular – 1,0 ml; 

(C) subcutânea – 1,0 ml; 

(D) intradérmica – 0,25 ml; 

(E) intramuscular – 0,5 ml. 

 

48 

Considerando a sequência ABCDE no atendimento pré-hospitalar 
ao paciente vítima de trauma, a primeira etapa do atendimento 
deve priorizar: 

(A) circulação; 

(B) ventilação; 

(C) avaliação do estado neurológico; 

(D) vias aéreas e proteção da coluna cervical; 

(E) exposição do paciente e ambiente. 

 

49 

No atendimento a um paciente com sangramento importante 
ocasionado por ferimento no membro inferior direito, a primeira 
conduta recomendada é: 

(A) compressão direta no local; 

(B) aplicação de torniquete; 

(C) elevação do membro; 

(D) pressão de pontos arteriais; 

(E) aplicação de gelo no local. 

 

50 

Cerca de 50% da população com diabetes não sabe que é 
portadora da doença.  

Por isso, testes de rastreamento são indicados em indivíduos 
adultos assintomáticos que apresentem excesso de peso (IMC > 25) 
e fatores de risco tais como: 

(A) idade > 30 anos; 

(B) HDL > 45 mg/dl; 

(C) fadiga habitual; 

(D) pressão arterial ≤ 120x80 mmHg; 

(E) história de doença cardiovascular.  

 

51 

Recém-nascido a termo, sexo feminino, apresentou perímetro 
cefálico = 30,5 cm.  

De acordo com os parâmetros do Ministério da Saúde, esse valor 
é considerado: 

(A) normal; 

(B) abaixo do normal; 

(C) acima do normal; 

(D) indicativo de macrocefalia; 

(E) indicativo de hidrocefalia. 

 

52 

Ao realizar o curativo de um paciente (ferida limpa com tecido 
epitelizado), o profissional de enfermagem utilizou cobertura de 
carvão ativado.  

Essa conduta está: 

(A) inadequada, pois o carvão ativado é contraindicado nesse 
caso; 

(B) adequada, pois o carvão ativado é a cobertura mais indicada 
para feridas limpas; 

(C) parcialmente adequada, pois o carvão ativado é indicado para 
feridas limpas, mas contraindicado para tecidos epitelizados; 

(D) inadequada, pois, mesmo podendo ser usado, o carvão 
ativado não deveria ter sido a primeira escolha; 

(E) parcialmente adequada, pois o carvão ativado é indicado para 
tecidos epitelizados, mas contraindicado para feridas limpas. 

 

53 

Ao orientar uma puérpera sobre a importância da amamentação, 
o profissional de enfermagem ressaltou corretamente que essa 
prática: 

(A) previne o diabetes puerperal; 

(B) promove a recuperação total da icterícia; 

(C) é um método contraceptivo 100% seguro; 

(D) diminui o intervalo entre as gestações; 

(E) favorece a involução uterina. 

 

54 

Sobre o exame preventivo do câncer do colo do útero 
(Papanicolau), é correto afirmar que: 

(A) gestantes não devem realizar o exame; 

(B) deve ser iniciado a partir dos 20 anos de idade; 

(C) o exame preventivo é uma forma de prevenção secundária; 

(D) mulheres na pós-menopausa apresentam alto risco para 
desenvolvimento de câncer; 

(E) mulheres > 64 anos devem ser dispensadas do exame, 
mesmo que nunca tenham realizado. 

 

55 

A desinfecção de nível intermediário é capaz de eliminar: 

(A) todos os esporos; 

(B) o bacilo da tuberculose; 

(C) todos os vírus e fungos; 

(D) um número considerável de esporos; 

(E) todos os microrganismos, exceto esporos. 
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56 

Um profissional de enfermagem utilizou o ácido peracético para o 
processamento de alguns materiais de saúde.  

Sobre o descarte desse tipo de resíduo, é correto afirmar que: 

(A) deve ser obrigatoriamente segregado e acondicionado de 
forma isolada; 

(B) quando não tratado, deve ser disposto em aterro de resíduos 
perigosos; 

(C) deve ser recolhido por empresas especializadas em descarte 
de produtos químicos;  

(D) por ser biodegradável, pode ser descartado diretamente na 
rede de esgoto; 

(E) deve ser submetido a tratamento específico antes do 
descarte. 

 

57 

Criança internada na pediatria de um hospital apresenta febre 
intermitente.  

Isso significa que: 

(A) a temperatura permanece sempre acima do normal com 
variações de até 1 grau, sem grandes oscilações; 

(B) a hipertermia é ciclicamente interrompida por um período de 
temperatura normal; 

(C) há hipertermia diária com variações de mais de 1 grau, sem 
períodos de apirexia; 

(D) há períodos de temperatura normal que duram dias até que 
sejam interrompidos por períodos de temperatura elevada; 

(E) há picos altos, intercalados por temperatura baixa sem 
caráter cíclico. 

 

58 

Paciente atendido em unidade de saúde que utiliza o protocolo 
de Manchester foi classificado com a cor laranja.   

Essa cor indica que se trata de um caso:  

(A) urgente; 

(B) de emergência; 

(C) muito urgente; 

(D) não urgente; 

(E) pouco urgente. 

 

59 

Na assistência a um paciente que apresenta ferida cirúrgica 
infeccionada com secreção não contida, o profissional de 
enfermagem deve usar: 

(A) máscara cirúrgica na administração de medicamentos; 

(B) avental e máscara cirúrgica em qualquer atendimento; 

(C) óculos de proteção em todos os procedimentos; 

(D) máscara PFF2 na realização dos curativos; 

(E) luva e avental durante a manipulação do paciente. 

 

60 

Durante um plantão, o técnico de enfermagem recusou-se a 
praticar determinada atividade, alegando não ter competência 
técnico-científica nem respaldo legal.  

Nesse caso, o profissional agiu: 

(A) de acordo com os direitos previstos no Código de Ética de 
Enfermagem; 

(B) em desacordo com os deveres de um profissional de 
enfermagem; 

(C) contrário aos princípios que regem as atividades de 
enfermagem; 

(D) de forma negligente, pois deixou de cumprir seu dever 
profissional;  

(E) com imprudência, pois desobedeceu as orientações do 
Conselho Federal de Enfermagem. 
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