
 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de 

QUARENTA (40) questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. 

Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA) questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C, D, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais 

de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso nele. 

Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em 

hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de preenchimento 

ou qualquer dano pelo candidato. 

8. Não serão permitidos consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e, juntamente com outros objetos, deverão ser 

colocados sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala, dentro do saco plástico. 

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, é 

de 4 (quatro) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização 

para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 1 (uma) hora, podendo o candidato sair 

a partir das 09h30. 

13. O último candidato após entregar o material e deverá assinar a ata juntamente com os fiscais de 

provas. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser levado pelo candidato 

somente se este sair após duas horas do início da prova. 
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Português  

 

Considere os fragmentos 1, 2 e 3, a seguir, para responder às questões de 1 a 5. 

 

Fragmento 1: 

 

A maior parte das pessoas, quando ouve falar em “Saúde Mental”, pensa em “Doença 

Mental”. Mas, a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas 

mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não 

se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, 

satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida 

cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, 

perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. 

A Saúde Mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da 

vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Ter saúde 

mental é: 

• Estar bem consigo mesmo e com os outros 

• Aceitar as exigências da vida 

• Saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem 

parte da vida 

• Reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário 

E lembre-se: todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma 

fase da vida. 

 

Fragmento 2: 

 

Ninguém precisa se abster totalmente de ter uma alimentação prazerosa (por incrível que 

pareça são as menos saudáveis) e obrigar a si e aos filhos a um rigor exagerado nessa questão. O 

que se pode fazer é os adultos começarem eles próprios a terem uma dieta saudável e deixarem de 

ter em casa coisas que fazem mal à saúde. A falta de acesso a essa alimentação já é um caminho 

para a redução de seu consumo. 

O dia da guloseima pode ser instituído pela família: uma vez por semana eles estão liberados 

para escolherem o que querem comer e beber. Para o lanche, entre o que gosta e é saudável, a criança 

pode escolher os itens que quer levar. Os pais não devem permitir que eles levem lanches que são 

proibidos na escola. Tem que haver parceria entre a escola e a família. Até porque, ao infringirem 

essas regras, ensinam aos filhos que não é preciso respeitá-las. 

 

Fragmento 3: 

 

O trabalho em equipes multiprofissionais na ESF [Estratégia Saúde da Família] tornou-se 

um dos principais instrumentos de intervenção, pois as ações e práticas se estruturam a partir da 

equipe, ao mesmo tempo em que ocorre, neste tipo de trabalho em saúde, a ampliação do objeto de 

intervenção para além do âmbito individual e clínico. Tal peculiaridade requer mudanças na forma 

de atuação e na organização do trabalho, bem como demanda alta complexidade de saberes (Silva, 

Trad, 2005). 

A articulação dos olhares dos diferentes trabalhadores da equipe da ESF, que possui a 

singularidade da presença dos agentes comunitários em saúde, possibilita o desenvolvimento de 

ações que ultrapassam a racionalidade da assistência curativa, centrada na resolução imediata de 

problemas de saúde individuais, ação que não deve ser ignorada, mas que tem se mostrado 

insuficiente para modificar os níveis de saúde da população. 

Fonte: Trechos retirados de diversos sites da Internet 

 



01. Considerando as características com relação à linguagem e à estrutura composicional, os 

fragmentos 1, 2 e 3 podem ser encontrados, respectivamente, em: 

A. Texto informativo-expositivo em página virtual de instituição ou órgão de saúde, artigo de 

opinião e artigo científico. 

B. Notícia de jornal, artigo científico e panfleto institucional de órgão do governo. 

C. Artigo científico, reportagem e notícia de jornal. 

D. Folheto instrucional, manual de alimentação (guia alimentar) e artigo de opinião. 

 

02. Assinale a alternativa correta com relação ao Fragmento 1. 

A. No trecho “A maior parte das pessoas, quando ouve falar em ‘Saúde Mental’, pensa em 

‘Doença Mental’”, há um erro de concordância, pois “pensa” deveria necessariamente estar 

no plural para concordar com “pessoas”. 

B. No trecho “Mas, a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais”, a 

construção em destaque sugere que a inexistência de transtornos mentais é um indicador 

suficiente de saúde mental. 

C. No trecho “Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos 

possuem limites e que não se pode ser tudo para todos”, o termo “que”, nas três ocorrências, 

é conjunção integrante, pois introduz orações subordinadas que funcionam como objeto do 

verbo “compreender”. 

D. No trecho “São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com 

equilíbrio e sabem procurar ajuda [...]”, o sujeito da oração está linguisticamente manifesto 

no enunciado, ou seja, pode ser encontrado no interior do próprio período. 

 

03. Assinale a alternativa incorreta com relação ao Fragmento 2. 

A. A expressão “por incrível que pareça”, de caráter subjetivo, indica uma avaliação de algo que 

o autor considera sem lógica, apesar de real. 

B. O uso do adjetivo “exagerado” expressa linguagem subjetiva, pois se trata de uma avaliação 

do autor do texto com relação ao rigor dos hábitos alimentares. 

C. No trecho “[...] deixarem de ter em casa coisas que fazem mal à saúde”, o termo “coisas” é 

típico de linguagem coloquial, de caráter mais informal, e poderia ser substituído por um 

termo mais específico, como “alimentos”. 

D. A expressão “até porque” marca, no texto, um argumento que se apresenta como o limite de 

uma série de argumentos citados anteriormente pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04. Com relação ao Fragmento 2, assinale a alternativa que descreve a não conformação à norma-

padrão encontrada no trecho “O que se pode fazer é os adultos começarem eles próprios a terem 

uma dieta saudável e deixarem de ter em casa coisas que fazem mal à saúde”. 

A. O verbo “ser”, em “O que se pode fazer é [...]”, deveria estar necessariamente no plural para 

concordar com “os adultos”. 

B. Os verbos “terem” e “deixarem” deveriam estar no singular, pois complementam o verbo 

“começarem”, que já está no plural. 

C. O uso de “O que” caracteriza o período como oração incompleta, porque o pronome relativo 

retoma um sujeito que não está explícito dentro do período.  

D. A ordem dos elementos no período está invertida, pois o sintagma “os adultos”, que é o sujeito 

da oração, deveria necessariamente estar na posição inicial. 

 

05. Assinale a alternativa correta, considerando o último parágrafo do Fragmento 3. 

A. O termo “olhares” foi utilizado pelo autor do texto no sentido de avaliação ou análise, cujos 

resultados deveriam obrigatoriamente convergir, e não apenas complementar-se. 

B. O termo “racionalidade” refere-se ao uso da razão, em contraposição com uma abordagem 

afetiva, e evidencia uma crítica do autor à assistência centrada no componente emocional. 

C. O termo “singularidade”, que indica uma qualidade de distinção peculiar, foi usado com 

sentido pejorativo pelo autor, isto é, com tom de crítica. 

D. A expressão “assistência curativa” pode reportar-se a uma abordagem tradicional, oposta à 

compreensão de uma abordagem preventiva de saúde, centrada em ações de longo prazo. 

 

 Matemática  

 

06. Foi realizada uma pesquisa com 90.000 pessoas para saber quantas aderiram voluntariamente 

ao uso da máscara em ambientes públicos. Sabe-se que a razão entre as pessoas que aderiram e não 

aderiram ao uso da máscara em lugar público é de 7/5. Diante disso, determine o número de pessoas 

que aderiram ao uso da máscara em local público voluntariamente, de acordo com a pesquisa 

realizada. 

A. 15.250 pessoas. 

B. 37.500 pessoas. 

C. 62.850 pessoas. 

D. 52.500 pessoas. 

 

07. Abigail frequenta um curso em contraturno que tem por objetivo prepará-la para concursos. No 

ano de 2018, ela frequentou o curso de janeiro a dezembro e suas notas em Matemática foram as 

seguintes: 95, 62, 82, 95, 40, x, 66, 78, 94, y, 60, 93. A mediana desses valores é 55 e a média é 

75,75. Diante disso, podemos afirmar que Abigail terá que estudar muito se quiser ser aprovada, e 

que as notas do mês de abril (x) e agosto (y) foram, respectivamente: 

A. x = 44 e y = 100. 

B. x = 100 e y = 56. 

C. x = 98 e y = 56. 

D. x = 100 e y = 44. 

 



 

 

 

08. Está sendo construído um novo parque na cidade. O mapa do parque público foi construído 

numa escala de 1:3000. No centro desse parque, será projetado um espaço específico para as 

crianças. Sabe-se que esse espaço das crianças terá o formato de um retângulo e, para fins de 

visualização no mapa, foi projetado com as seguintes medidas: retângulo de 4 cm por 5 cm. Dessa 

forma, é possível concluir que a área real do espaço destinado às crianças será de: 

A. 180.323 m2. 

B. 16.800 m2. 

C. 18.000 m2. 

D. 38.000 m2. 

 

 

09. Uma granja está muito preocupada com o sumiço de alguns ovos da linha de embalagem. Os 

ovos são enviados para o depósito sempre no último dia do mês e são embalados para 

comercialização do dia 01 ao dia 03 de cada mês. No dia 01/06, foi constatado que sumiu 1/9. No 

dia 02/06, sumiu 1/6 dos ovos que sobraram e, no dia 03/06, sumiu 1/4 dos ovos que ainda restaram. 

Nesses três dias, nenhum ovo sumido foi reposto ou achado e não houve complementação do 

estoque. Sabendo disso, a fração dos ovos que inicialmente estavam no depósito e que sobraram 

para comercialização é de: 

A. 8/9. 

B. 5/9. 

C. 5/6. 

D. 3/4. 

 

 

10. O ano de 2020 tem sido um ano atípico em virtude da COVID-19, no entanto, o Sr. João que 

investiu o valor de R$ 260.000,00 para a compra de um apartamento no início do ano, alugou o 

imóvel e não tem do que se queixar. Sabe-se que ele utiliza 18% do aluguel mensal para 

manutenção da casa, paga R$ 2.464,80 de impostos ao ano e, ainda assim, consegue um lucro de 

8,4% ao ano sobre o investimento inicial. Sabendo de tudo isso, podemos afirmar que o valor do 

aluguel mensal cobrado pelo Sr. João é de: 

A. R$ 2.470,00. 

B. R$ 2.789, 35. 

C. R$ 1580,00. 

D. R$ 2.650,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conhecimentos Gerais  

 

11. O Paraná foi um Estado que teve diversos ciclos ao longo de sua história: primeiro, veio o ciclo 

do ouro, depois, do tropeirismo, da erva mate, da madeira, do café, dentre vários outros que se 

seguiram. Devido a essa grande diversidade de ciclos, ocorreu a migração interna, atraindo pessoas 

de todas as regiões do Brasil. Por isso, o Paraná é conhecido como: 

A. Aqui tudo que se planta, colhe. 

B. As mais férteis terras. 

C. A terra de todas as gentes. 

D. Um povo amigo. 

 

12. O que são os chamados Bitcoins? 

A. Uma ação supervalorizada na bolsa de valores com aceitação mundial. 

B. Uma criptomoeda descentralizada ou um dinheiro eletrônico para transações ponto-a-ponto. 

C. Papéis de renda fixa que remuneram seu aplicador com altas taxas de juros. 

D. Dividendos pagos pelas ações de companhias estatais. 

 

13. Com base nas alternativas a seguir, que tratam das normas previstas na Lei 8.069/1990 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e na Lei 10.741/2003 Estatuto do Idoso, assinale a 

alternativa correta.  

A. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia 

intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência 

em tempo integral dos pais e avós, nos casos de internação de criança ou adolescente. 

B. São assegurados a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher 

e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à 

gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no 

âmbito do Sistema Único de Saúde. 

C. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e 

particulares, são obrigados a manter registro das atividades desenvolvidas, a partir de 

prontuários individuais, pelo prazo de 21 anos. 

D. Em todo atendimento de saúde, os maiores de 70 anos terão preferência especial sobre os 

demais idosos, exceto em caso de emergência. 

 

14. O Estado do Paraná possui um conjunto de sete universidades estaduais. Dentre elas, quais 

são as que possuem Hospital Universitário? 

A. UEL, UNESPAR, UNIOESTE e UEM. 

B. UNIOESTE, UEM, UNICENTRO e UENP. 

C. UEPG, UEL, UENP e UNIOESTE. 

D. UEM, UEL, UNIOESTE e UEPG. 

 

 

 

 

 



15. Orientações da Organização Mundial da Saúde apontam que a COVID-19 ao longo dessa 

pandemia, afetará diferentes pessoas, de diferentes maneiras. A maioria das pessoas infectadas 

apresentará sintomas da doença de leves a moderados e não será necessário serem hospitalizadas. 

Os sintomas mais comuns da doença são: tosse seca, cansaço e febre. Porém, os sintomas menos 

comuns são: 

A. Dores, desconfortos e diarreia. 

B. Dor de garganta, dor de cabeça, perda de paladar ou olfato. 

C. Conjuntivite, erupção cutânea na pele ou descoloração dos dedos das mãos ou dos pés. 

D. Todas as alternativas anteriores. 

 

 

Conhecimento de Informática  

 

16. Tendo como base os seus conhecimentos sobre Microsoft Office Excel, responda. Qual das 

ações listadas permitirá, de modo automático, ordenar os dados da planilha abaixo, selecionando a 

qualquer momento qualquer uma das colunas e a partir dessa seleção, os dados possam ser 

ordenados de A a Z, ou de Z a A ou ainda essa ordenação possa ser personalizada. 

 

 
 

A. 
 Adiciona controles de filtragem automáticos na tabela. 

B. 
 Classifica de A a Z ou de Z a A a tabela. 

C. 
 Controle de filtragem automático da tabela. 

D. 
 Adiciona controles de filtragem automaticamente aos cabeçalhos da tabela. 

 

 

 



 

17. O software Microsoft Outlook é um gerenciador de e-mails e? 

A. Senhas. 

B. Calendário. 

C. Mensagens recebidas. 

D. Arquivos. 

 

18. Qual software malicioso é utilizado para sequestrar o acesso a computadores ou dados por meio 

de criptografia, onde, a infecção se dá por diversos meios, links enganosos, mensagens instantâneas 

ou sites. E os resgates são exigidos em criptomoedas ou moedas digitais, devido à dificuldade de 

rastreio desse tipo de moeda, garantindo aos criminosos o seu anonimato. 

A. Trojan. 

B. Backdoor. 

C. Spyware. 

D. Ramsoware. 

 

19. A imagem abaixo é o recorte de uma área de trabalho e apresenta duas instâncias do Windows 

Explorer lado a lado. Na instância do Windows Explorer a esquerda da imagem, o arquivo 

nominado PSS-HU, localizado em “C:\Users\User\Pictures” representa estar sendo “arrastado” em 

direção a instância Windows Explorer a direita da tela, onde são observadas as diversas unidades 

do computador. Se o arquivo for arrastado sobre a unidade “OS (C:)” e então solto, o que ocorrerá? 

 

 
 

A. O arquivo não será movido pois já está na pasta C:\ 

B. O arquivo será copiado para C:\. 

C. O arquivo será movido para C:\. 

D. Não há como copiar um arquivo ou pasta simplesmente arrastando o mesmo. 



 

 

 

 

 

20. Qual dos aplicativos da suíte LibreOffice pode ser utilizado de forma autônoma ou inicializado 

a partir de outro aplicativo da suíte para a elaboração de fórmulas? 

A. Math. 

B. Calc. 

C. Base. 

D. Draw. 

 

Conhecimentos Específicos 

 

 

21. O Brasil é um país com a sexta maior população do mundo e o único com mais de 100 milhões 

de habitantes com um sistema de saúde público e universal. O SUS (Sistema Único de Saúde) surgiu 

para garantir o acesso gratuito aos serviços de saúde a toda a população brasileira. Com base nessa 

informação, assinale a alternativa correta quanto ao surgimento do SUS e suas diretrizes: 

A. O SUS teve sua origem por meio da Constituição de 1988 e da Lei Orgânica em Saúde nº 

8080/94, visando a descentralização, com direção única em cada esfera do governo; 

atendimento integral e a participação da comunidade.  

B. O SUS teve sua origem na Constituinte e na Lei nº 8080/90, tendo como diretriz apenas a 

descentralização, com direção única em cada esfera do governo, isto é, nos níveis municipais, 

estaduais e federal.  

C. Surge o SUS por meio da Constituição de 1988 e da Lei Orgânica em Saúde nº 8080/90, visando 

a descentralização, com direção única em cada esfera do governo; atendimento integral, 

priorizando a prevenção em saúde e a participação da comunidade. 

D. Surge o SUS na Constituinte e por meio da Lei Orgânica de Saúde nº 8080/94, tendo como 

diretriz apenas a participação comunitária em cada esfera do governo, isto é, nos níveis 

municipais, estaduais e federal.  

 

22. As ações e serviços de saúde executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estarão disponíveis 

de forma regionalizada, hierarquizada e em níveis de complexidade crescente, tendo a participação: 

A. Exclusiva dos serviços públicos, quer seja federais, estaduais ou municipais. 

B. De serviços públicos de saúde e a complementaridade de serviços privados de saúde. 

C. Apenas de instituições federais de saúde. 

D. Exclusiva dos serviços privados em qualquer esfera do governo: federal, estadual e municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

23. Segundo o Art. 196 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, “a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação”. Considerando este excerto, assinale a alternativa correta 

quanto aos princípios integrais do SUS: 

A. Universalidade de acesso aos serviços de saúde, integralidade da assistência, autonomia das 

pessoas, igualdade da assistência à saúde, direito e divulgação de informações, epidemiologia, 

participação comunitária e descentralização político-administrativa. 

B. Apenas a divulgação de informações e priorizar a epidemiologia para a orientação 

programática, a participação comunitária e a descentralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera do governo. 

C. Universalidade de acesso, integralidade da assistência, igualdade da assistência à saúde, direito 

e divulgação de informações, não priorizando a participação comunitária e descentralização 

político-administrativa. 

D. Apenas a universalidade de acesso, integralidade e igualdade de assistência à saúde nos 

diferentes níveis de assistência, primário, secundário e terciário. 

 

24. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi resultado da luta do movimento sanitário, mas seu 

subfinanciamento é um problema crônico ao longo dos anos, culminando nas dificuldades ao 

enfrentamento da pandemia pela COVID-19. Medidas foram determinadas pelo Ministério da Saúde 

para as condições mínimas de trabalho na pandemia, quer na Atenção Primária à Saúde, quer na 

Atenção Hospitalar. Com base nessas informações, é incorreto afirmar que se deve: 

A. Manter distanciamento de 1 metro entre as pessoas. 

B. Utilizar luvas cirúrgicas frequentemente.  

C. Higienizar frequentemente as mãos com álcool em gel. 

D. Usar máscara cirúrgica, se não puder manter distanciamento de 1 metro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25. Sobre a Epistemologia do Cuidado Profissional, descrevemos, como exemplo, a filosofia de um 

serviço de enfermagem de Hospital Privado: “A filosofia do Serviço de Enfermagem do Hospital 

MS é propiciar assistência humanizada com qualidade ao paciente e familiares, buscando 

aperfeiçoamento do conhecimento técnico-cientifico com desenvolvimento do trabalho em equipe, 

em ambiente harmonioso”. Sobre a construção de uma filosofia para o serviço de enfermagem, de 

acordo com Paulina Kurcgant, não é possível afirmar: 

A. É necessário que os profissionais pertencentes a cada categoria e serviço de enfermagem se 

preocupem em conhecer a essência das atividades por eles desenvolvidas e tracem seus 

objetivos de cuidado.  

B. A filosofia e os objetivos devem transmitir mais do que simplesmente palavras. Devem ter, para 

esses funcionários, um significado real. 

C. A elaboração da filosofia dever estar alinhada exclusivamente à missão institucional, 

independentemente das caraterísticas do serviço de enfermagem, para garantir a longevidade 

da proposta. 

D. A forma de descrição da filosofia de um serviço de enfermagem pode variar, não havendo 

consenso nem orientação uniforme a respeito.  

 

26. T.E.D., homem, 59 anos de idade, deu entrada no Pronto Socorro de Hospital São Rafael 

apresentando dor precordial de início súbito há 3 horas, diagnosticado como Infarto Agudo do 

Miocárdio (IAM). Realizou cateterismo, que evidenciou doença aterosclerótica difusa, com lesão 

suboclusiva na artéria descendente posterior. O paciente foi submetido a angioplastia, com aspecto 

final satisfatório. Tem alta hospitalar programada em 48 horas. Assinale a alternativa correta quanto 

às intervenções de enfermagem, diante de um paciente com diagnóstico médico de IAM em sua 

chegada à instituição de saúde: 

A. Oxigenioterapia; realizar o balanço hídrico e manutenção de decúbito elevado. 

B. Oxigenioterapia; realizar o balanço hídrico e prover acesso venoso calibroso. 

C. Oxigenioterapia, atenção às alterações eletrocardiográficas; controle da Pressão Arterial, 

frequência cardíaca e queixas de dor precordial; prover acesso venoso calibroso.  

D. Administração de drogas; manter paciente em decúbito dorsal e realizar o balanço hídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

27. H.M.S., 58 anos, sexo masculino, caminhoneiro, obeso. Deu entrada no Hospital Menino Jesus, 

apresentando tosse com início há 5 dias. Evolui com anosmia, disgeusia e diarreia. Hoje, teve 

episódio de dispneia. Coletado PCR para COVID (SARS-CoV-19), Dímero D. Realizou-se a 

notificação via formulário pelo e SUS VE https://notifica.saude.gov.br/. 

Alergias: Nega 

EF: bom estado geral; corado, hidratado, eupneico, acianótico, anictérico, afebril, PA: 160/87 

mmHg; FC 80 BPM; Sat O2: 94%. T: 37,3º C.  

AR: MV +; sem RA. 

TC Tórax: Opacidades pulmonares em vidro fosco difusas e bilaterais, algumas periféricas. 

O exame laboratorial com resultado positivo ficou pronto em 48 horas, entretanto, imediatamente a 

sua entrada na instituição hospitalar o paciente foi conduzido de acordo com os protocolos referentes 

aos pacientes infectados pela COVID-19.  

Com base no histórico de H.M.S., é incorreto afirmar: 

A. É imperativo o treinamento das equipes de enfermagem que atuam em todas as alas dos 

hospitais para atendimento aos pacientes críticos. 

B. Em pacientes com diagnóstico de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), a posição 

prona é contraindicada em qualquer circunstância. 

C. O Dímero D é um produto de degradação da fibrina e sua dosagem tem sido utilizada na 

avaliação laboratorial auxiliar da COVID-19. 

D. Infiltrados bilaterais em exames de imagem do tórax, aumento da proteína C-reativa e 

linfopenia evidenciada em hemograma são as alterações mais comuns. 

 

28. A auditoria configura-se como uma importante ferramenta na transformação dos processos de 

trabalho que vêm ocorrendo em instituições de saúde e operadoras de planos de saúde, as quais estão 

buscando se reestruturar para manterem a qualidade do cuidado prestado e, ao mesmo tempo, 

garantirem uma posição competitiva no mercado de trabalho. O Conselho Federal de Enfermagem, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, aprovou a resolução COFEN 266/2001, que dispõe 

sobre as atividades do Enfermeiro Auditor. Assinale, dentre as alternativas listadas a seguir, qual 

destas atividades não é atribuição do Enfermeiro Auditor: 

A. Atuar tanto no controle de danos sistemáticos que possam ser causados ao paciente durante a 

assistência de Enfermagem quanto no planejamento das ações de saúde. 

B. Analisar contas e glosas, além de estudar e sugerir reestruturação das tabelas utilizadas, quando 

necessário. 

C. Adequar o custo por procedimento, determinando o tipo de material que será utilizado em 

cateteres e sondas. 

D. Atuar na elaboração de programas e atividades da educação sanitária, visando a melhoria da 

saúde do indivíduo, da família e da população em geral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29. T.E.D., homem, 65 anos de idade, internado no Hospital do Trabalhador com o diagnóstico de 

Tumor de Sigmoide. Realizou colectomia descendente + ostomia e terá alta hospitalar programada 

em 72 horas. Para que se inicie um programa de educação à saúde para a família do Sr. T.E.D. e 

considerando-se a localização desta ostomia, questiona-se: Em qual flanco está este estoma? Qual a 

característica das fezes? Assinale a alternativa correta: 

A. Flanco direito. Fezes líquidas. 

B. Flanco direito. Fezes consistentes. 

C. Flanco esquerdo. Fezes líquidas. 

D. Flanco esquerdo. Fezes consistentes. 

 

30. R.E.M., paciente do sexo feminino, 28 anos, G1PO, gestante de 35 semanas. Apresentando 

sangramento de terceiro trimestre. Ao Exame: 

Especular: sangue escuro na cavidade, sem sangramento ativo. 

Toque: colo amolecido, pérvio 1 polpa digital. 

Podemos afirmar que são fatores obstétricos de risco associados à prematuridade: 

A. Baixo nível socioeconômico, idade materna, nutrição inadequada. 

B. Descolamento prematuro de placenta, oligodramnio, restrição do crescimento fetal. 

C. História de amputação do colo uterino, malformações uterinas, miomatose. 

D. Infecções, doenças maternas, procedimentos cirúrgicos na gravidez. 

 

31. M.E.L., mulher, 23 anos, deu entrada no Pronto Socorro do Hospital Municipal, vítima de 

acidente de trânsito auto x moto. Trazida pelo SIATE com protocolo de estabilização de coluna 

vertebral. Inconsciente, via aérea pérvia, boa perfusão periférica, Glasgow 12, respirando 

espontaneamente, escoriações em MMSS, abdome palpável, fratura exposta em tíbia esquerda com 

sangramento importante. Procedeu-se à rotina de urgência. Assinale a alternativa correta quanto às 

intervenções de Enfermagem nessa situação: 

A. Manter decúbito lateral e palpar tônus muscular. 

B. Determinar força através de aperto de mão e oxigenioterapia. 

C. Oxigenioterapia e manter colar cervical. 

D. Avaliar o estado circulatório do membro envolvido, testar reflexo de extremidades e comparar 

com o membro não lesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32. Sobre as modificações do organismo materno no período gravídico, marque V (Verdadeiro) ou 

F (Falso) para cada uma das afirmações: 

( ) A cérvix uterina apresenta uma coloração avermelhada no período gravídico em virtude da grande 

vascularização. 

( ) As paredes vaginais deixam de ser rugosas e tornam-se lisas no período gravídico com evidências 

das papilas. 

( ) O crescimento do útero é de aproximadamente 4cm por mês, atingindo, no final da gestação, 

35cm de medida do fundo até a sínfise púbica. 

( ) As alterações que ocorrem no sistema respiratório, os hormônios progesterona, corticosteroide e 

estrogênio possuirão influência sobre o ato de respirar, por isso, muitas gestantes sentem o 

desconforto respiratório. 

( ) A constipação intestinal ocorrerá pela falta de mudança das alças intestinais, onde ocorrerá o 

relaxamento geral do tônus pela ação do hormônio estrogênio. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:  

A. V, V, F, F, V. 

B. V, F, F, V, V. 

C. F, F, V, V, V. 

D. V, F, V, V, V. 

 

33. Veio à Unidade Básica de Saúde a Sr.ª M.S., 34 anos, cor negra, para consulta de pré-natal no 

dia 10/05/2020. Sua DUM é 26/08/2019, ela é G III, PI, CI. Iniciou o pré-natal com 6 semanas de 

gestação. Assinale, a seguir, a alternativa correta quanto:  

- Ao número de consultas de pré-natal (recomendada pelo Ministério da Saúde), indicando a 

quantidade de consultas que a gestante já realizou até a data desta consulta; 

- À Idade Gestacional em semanas; 

- À Data Provável do Parto (DPP). 

A. 12 consultas; 37 semanas; 01/06/2020.  

B. 6 consultas; 36 semanas; 08/06/2020. 

C. 12 consultas; 35 semanas; 15/06/2020. 

D. 6 consultas; 38 semanas; 25/05/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34. Diante da pandemia Covid-19, as mulheres continuam a dar à luz, agora cercadas de um 

sentimento de ansiedade e medo por suas vidas e de seus filhos. A paciente B.E.M., 28 anos, pós-

parto há 48 horas, foi diagnosticada com Covid-19 há 12 horas. Deu entrada no leito de isolamento 

da UTI com insuficiência respiratória e relato de tosse iniciado na sala de parto. Sem comorbidades, 

sem viagem recente, sem histórico de contato com pacientes Covid-19. Recém-nascido (RN) sem 

intercorrências e permanece aos cuidados do pai em isolamento no Alojamento Conjunto (AC). 

Sobre a relação entre Covid-19 e gestantes, é incorreto afirmar: 

A. Há estudos profundos sobre a morbidade e mortalidade da Covid-19 em gestantes e puérperas, 

que têm demonstrado comportamento menos agressivo do vírus nessas mulheres. 

B. A gravidez, por si só, modifica o sistema imunológico, o que pode alterar a modulação da 

resposta às infecções virais. 

C. A prática clínica mostra um agravamento abrupto em gestantes e puérperas que evoluem de um 

quadro de hipotensão para o choque e/ou de uma dispneia para uma parada cardiorrespiratória. 

D. O Brasil possui uma taxa de natalidade maior que a de países da Europa. Esse fato parece estar 

relacionado ao maior número de gestantes e puérperas expostas às complicações da Covid-19. 

 

35. A Norma Regulamentadora NR32 prevê a implementação de medidas de proteção à segurança e 

à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, englobando a todos que exercem atividades de 

promoção e assistência à saúde em geral. Assinale a alternativa que não atende as características dos 

serviços de saúde indicadas na NR32: 

A. Edificações que podem atender as medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores.  

B. Locais que realizam todas as ações de promoção, recuperação, assistência, pesquisa e ensino 

em saúde em qualquer nível de complexidade. 

C. Qualquer edificação para a prestação de assistência à saúde da população.  

D. Locais que atendem apenas as ações de promoção e prevenção à saúde em qualquer nível de 

complexidade.  

 

36. Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) foi estabelecido segundo a Portaria nº 529, 

de 1º de abril de 2013, do Ministério da Saúde, devido aos Eventos Adversos frequentes no Brasil. 

Segundo o Art. 5º estabelece algumas estratégias, assinale a alternativa que não corresponde às 

estratégias do PNSP:  

A. Promoção da cultura de segurança com ênfase no aprendizado e aprimoramento organizacional, 

engajamento dos profissionais e dos pacientes na prevenção de incidentes, com ênfase em 

sistemas seguros, evitando-se os processos de responsabilização individual. 

B. Difundir conhecimentos aos profissionais de saúde sobre segurança do paciente, não havendo 

prioridade em incluir o tema segurança do paciente nos currículos dos cursos de formação em 

saúde de nível técnico, superior e de pós-graduação. 

C. Implementação de sistemática de vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à 

saúde, com garantia de retorno às unidades notificantes. 

D. Promoção de processos de capacitação em Segurança do Paciente aos gerentes, profissionais e 

equipes de saúde.  

 



37. O Sr. A.B.C., 50 anos, motorista de transporte de cargas agrícolas, tabagista, 1,65m, 80 kg, 

obeso, diabético, submeteu-se a cirurgia eletiva de hemorroidectomia na S.O. 003 do Centro 

Cirúrgico da Santa Casa de Misericórdia. Ao recepcionar o paciente na S.O., o anestesista verificou 

os dados vitais, que eram PA= 140 x 90 mmHg, P= 82 BPM, R= 28 RPM saturação em torno de 

96%. O anestesista optou pela anestesia de bloqueio raquidiana. Durante todo ato cirúrgico, o 

paciente apresentou períodos de oscilação nos índices pressóricos. O ato cirúrgico foi acompanhado 

por equipe de cardiologia e gástrica, assim como equipe de enfermagem. Para a realização do 

procedimento cirúrgico do Sr. A.B.C., a equipe de enfermagem organizou a mesa de instrumental 

cirúrgico, distribuindo os instrumentos de acordo com o tipo de cirurgia e seguindo as fases dos 

procedimentos cirúrgicos. Cite, no gráfico a seguir, as partes do ato cirúrgico conforme a 

disponibilização dos instrumentais.  

 

GRUPO IV GRUPO V 

 

 

GRUPO VI 

GRUPO III GRUPO II   GRUPO I 

 

Assinale a alternativa que corresponde a estas fases do ato cirúrgico:  

A. Exposição / especial / síntese / diérese / preensão / hemostasia. 

B. Diérese/ preensão / hemostasia / exposição / especial / síntese. 

C. Exposição / especial / síntese / hemostasia / preensão / diérese. 

D. Hemostasia / preensão / diérese / exposição / especial / síntese. 

 

38. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) faz parte do sistema de saúde brasileiro e se propõe a agregar 

os serviços de saúde, envolvendo unidades com distintas complexidades tecnológicas relacionadas 

entre si e presentes em diferentes espaços e populações. Para integrar a RAS, houve um esforço para 

interligar os serviços de saúde em diferentes níveis de complexidade. Diante do exposto, analise as 

afirmativas a seguir e assinale V para a(s) Verdadeira(s) e F para a(s) Falsa(s).  

1. ( ) As Unidades Básicas de Saúde, reconhecidas como de baixa complexidade, agregam 

diferentes programas de saúde, realizando consultas e procedimentos básicos, sendo que os 

serviços de Baixa Complexidade são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. 

2. ( ) A Atenção Secundária à Saúde refere-se aos serviços de média complexidade e integram 

a RAS, como hospitais e serviços móveis de urgência e emergência. 

3. ( ) A RAS integra os serviços de baixa, média e alta complexidade.  

4. ( ) A Atenção Terciária à Saúde integra os hospitais e seus serviços de alta complexidade, 

onde existem tecnologias mais invasivas e de alta resolutividade. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

A. F, V, F, V. 

B. V, V, F, F. 

C. F, F, F, F. 

D. V, V, V, V. 

 

 

 

 



39. Na Atenção Hospitalar, assim como na Atenção Básica, a Educação Permanente em Saúde (EPS) 

propõe estratégias que possibilitam a construção coletiva, em que cada protagonista do SUS 

(trabalhadores, usuários/pacientes e gestores) possa compartilhar, ensinar e aprender, construir e 

desconstruir concepções, ideias e conceitos acerca da saúde, de sua produção e operação e de seus 

papéis. Assinale a alternativa que não corresponde à educação permanente em saúde: 

A. A educação permanente em saúde não é uma construção interdisciplinar. 

B. A educação permanente em saúde estabelece interligação entre profissionais de saúde e 

usuários/pacientes. 

C. É importante para a transformação das práticas de saúde e para a integralidade da assistência. 

D. É construída a partir das necessidades identificadas pelos profissionais de saúde. 

 

40. Lesões por Pressão são ‘as áreas localizadas de necrose tecidual que tendem a se desenvolver 

quando tecidos moles são comprimidos entre uma proeminência óssea e uma superfície externa por 

um período prolongado’. Assinale a alternativa que não corresponde às causas e aos fatores de risco 

para úlceras de pressão: 

A. A lesão por pressão é resultado do processo de isquemia, hiperemia, edema, necrose tecidual e 

morte celular. 

B. Não são fatores de risco a imobilidade, inatividade, desnutrição e incontinência. 

C. Tração, fricção e umidade contribuem para as úlceras de pressão. 

D. São frequentes em idosos, institucionalizados, confinados no leito e/ou em cadeira de rodas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 


