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Além deste caderno de prova, contendo cinquenta 

questões objetivas, você receberá do fiscal de sala: 

  uma folha destinada às respostas das questões 

objetivas; 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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 nos espaços reservados; 

 Marque na folha de respostas o campo relativo à 

confirmação do tipo/cor de prova, conforme o 

caderno recebido; 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva 

é de sua responsabilidade e não será permitida a 

troca de 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 prova; 

 A FGV coletará as impressões digitais dos 

candidatos na folha de respostas; 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e da saída 

de sanitários durante a realização das provas. 

 

 

 

 4 (quatro) horas é o tempo disponível para a 

realização da prova, já incluído o tempo para a 

marcação da folha de respostas da prova 

objetiva; 

 2 (duas) horas após o início da prova é possível 

retirar-se da sala, sem levar o caderno de provas; 

 1 (uma) hora 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 

Texto 

Medicamentos de risco 

Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do 

dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da 

morte. Estudo publicado ontem no American Journal of Public 

Health identificou uma explosão no número de vítimas de 

overdose associada ao uso de medicamentos popularmente 

conhecidos como calmantes. Nos EUA, entre 1996 e 2013,  

o número de mortes ultrapassou em muito o crescimento, 

também significativo, do consumo dessas substâncias no mesmo 

período. 
(BAIMA, Cesar. O Globo, 19/02/2016) 

1 

“Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do 
dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da 
morte”. 

Esse fragmento do texto pode ser reescrito de várias maneiras, 
alterando-se a ordem de seus componentes. 

Assinale a opção que indica a alteração que se mostra 
inadequada. 

(A) “Buscar a paz e a felicidade em uma pílula frente às agruras 
do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto 
da morte”. 

(B) “Buscar, em uma pílula, a felicidade e a paz frente às agruras 
do dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto 
da morte”. 

(C) “Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras 
do dia a dia pode levar também uma pessoa bem mais perto 
da morte”. 

(D) “Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras 
do dia a dia também pode levar bem mais perto da morte 
uma pessoa”. 

(E) “Frente às agruras do dia a dia, buscar a felicidade e a paz 
também pode levar, em uma pílula, uma pessoa bem mais 
perto da morte”. 

2 

“Buscar a felicidade e a paz”. 

Assinale a opção que apresenta esse fragmento do texto 
colocado adequadamente na voz passiva. 

(A) “A felicidade e a paz são buscadas”. 

(B) “É buscada a felicidade e a paz”. 

(C) “Serem buscadas a felicidade e a paz”. 

(D) “A felicidade e a paz ser buscada”. 

(E) “Tanto a felicidade quanto a paz são buscadas”. 

3 

“Buscar a felicidade e a paz em uma pílula frente às agruras do 
dia a dia também pode levar uma pessoa bem mais perto da 
morte”. 

Assinale a opção em que um dos termos desse segmento do 
texto foi substituído de forma inadequada. 

(A) Buscar / Encontrar. 

(B) frente às / diante das. 

(C) agruras do dia a dia / agruras cotidianas. 

(D) uma pessoa / um indivíduo. 

(E) bem mais perto da morte / bem mais próximo à morte. 

4 

“Estudo publicado ontem...” 

A identificação da data do termo sublinhado se refere ao 
momento 

(A) em que foi escrito o estudo. 

(B) em que a reportagem é lida. 

(C) em que o jornal O Globo foi publicado. 

(D) em que o fato foi descoberto. 

(E) em que se identificou o aumento de vítimas. 

5 

“identificou uma explosão no número de vítimas” 

Esse segmento do texto indica 

(A) um aumento inesperado no número de vítimas. 

(B) uma redução significativa do número de mortos. 

(C) um aumento exorbitante na venda de calmantes. 

(D) um crescimento absurdo da quantidade de vítimas. 

(E) um súbito aumento no número de mortos. 

6 

“número de vítimas de overdose associada ao uso de 
medicamentos popularmente conhecidos como calmantes” 

Segundo esse segmento do texto, o número de vítimas aumentou 
em função 

(A) do crescimento do consumo de drogas. 

(B) do uso de drogas ingeridas com medicamentos. 

(C) do emprego de medicamentos associados a drogas. 

(D) da ingestão de drogas sem controle médico. 

(E) do aumento do consumo de calmantes. 

7 

Assinale a opção em que a relação entre dois termos do texto 
está indicada erroneamente. 

(A) “publicado” se refere a “estudo”. 

(B) “associada” se refere a “explosão”. 

(C) “popularmente” se refere a “conhecidos”. 

(D) “significativo” se refere a “crescimento”. 

(E) “mesmo” se refere a “período”. 

8 

“Nos EUA, entre 1996 e 2013, o número de mortes...”. 

O termo “entre 1996 e 2013” corresponde 

(A) aos anos desde 1997 até 2012. 

(B) aos anos desde 1997 até 2013. 

(C) aos anos desde 1996 até 2012. 

(D) aos anos desde 1996 até 2013. 

(E) aproximadamente aos anos citados. 
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9 

“...o número de mortes ultrapassou em muito o crescimento, 
também significativo, do consumo dessas substâncias no mesmo 
período”. 

Assinale a opção que, mantendo o sentido original desse 
segmento, apresenta outra forma de expressar o mesmo 
conteúdo. 

(A) “Embora o número de mortes tenha ultrapassado em muito o 
crescimento significativo no consumo dessas substâncias no 
mesmo período”. 

(B) “Ainda que o crescimento no consumo dessas substâncias no 
mesmo período tenha sido significativo, o número de mortes 
o ultrapassou em muito”. 

(C) “O número de mortes e o consumo dessas substâncias no 
mesmo período cresceram igualmente”. 

(D) “O consumo dessas substâncias no mesmo período 
ultrapassou em muito o crescimento, também significativo, 
do número de mortes”. 

(E) “O número de mortes foi ultrapassado, em muito, pelo 
crescimento, também significativo, do consumo dessas 
substâncias no mesmo período”. 

10 

O texto dessa prova é do tipo informativo. 

Dentre as opções a seguir, uma delas indica a característica 
relativa a esse modo de organização discursiva que não está 
presente no texto. Assinale-a. 

(A) Procura de credibilidade do que é publicado. 

(B) Busca de um tema de interesse. 

(C) Estruturação clara do que é noticiado. 

(D) Interesse pela precisão da informação dada. 

(E) Identificação clara das datas mencionadas. 

 

Conhecimentos Pedagógicos 

11 

A Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
dedica um capítulo para a Educação Profissional e Tecnológica e 
determina: 

“A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos 
objetivos da educação nacional, _____ aos diferentes níveis e 
modalidades de _____ e às dimensões do _____, da ciência e da 
tecnologia.” 

Assinale a opção que completa corretamente as lacunas do 
fragmento acima. 

(A) integra-se – profissão – esporte 

(B) distancia-se – educação – trabalho 

(C) integra-se – educação – trabalho 

(D) integra-se – profissão – trabalho 

(E) distancia-se – educação – esporte 

12 

André é professor de História no 1º ano do Ensino Médio e, em 
uma de suas aulas, dois alunos discutiam. Ele se aproximou e 
percebeu que o motivo da discussão era a diferença de crença 
religiosa entre os alunos. 

O professor aproveitou a situação para trabalhar com sua turma 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, especificamente 
sobre esse aspecto, determina: “A criança e o adolescente têm 
direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 
humanas...” 

Assinale a opção que está adequadamente relacionada à 
abordagem do documento sobre o tema. 

(A) O direito à liberdade compreende ir, vir e estar nos 
logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 
restrições legais. 

(B) O direito à liberdade compreende a manifestação de crença e 
culto religioso. 

(C) O direito à liberdade compreende participar da vida familiar e 
comunitária, sem discriminação. 

(D) O direito à liberdade não compreende a manifestação de 
crença e culto religioso, que deve ser restrita ao convívio 
familiar. 

(E) Em ambientes coletivos há o dever de não manifestar sua 
crença ou seu culto religioso em respeito à manutenção da 
ordem. 

13 

Sobre a relação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional 
Técnica, prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB nº 9.394/96), assinale V para a afirmativa 
verdadeira e F para a falsa. 

(   ) Além de garantir a formação acadêmica prevista para esta 
etapa do ensino, o Ensino Médio deverá preparar o aluno 
para o exercício de profissões técnicas. 

(   ) Desde que garantida a formação acadêmica prevista para 
esta etapa do ensino, o Ensino Médio poderá preparar o 
aluno para o exercício de profissões técnicas. 

(   ) A formação profissional e técnica somente deve ocorrer de 
forma subsequente, em cursos destinados a quem já tenha 
concluído o Ensino Médio. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) F, F e V. 

(B) V, V e F. 

(C) V, F e V. 

(D) F, V e F. 

(E) V, F e F. 
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14 

Márcia é coordenadora pedagógica em uma escola da rede 
estadual de Pernambuco. Na reunião de início de ano letivo com 
os professores de Ensino Médio, ela pede atenção especial do 
grupo para a motivação dos alunos a comparecerem às aulas e 
concluírem o curso. 

Essa preocupação da coordenadora pode ser justificada a partir 
da seguinte informação: 

(A) a questão do acesso e da permanência dos alunos de Ensino 
Médio não é um problema que necessita da atenção dos 
educadores. 

(B) atualmente, praticamente todas as crianças em idade escolar 
têm acesso à escola. 

(C) atualmente, no Brasil, todos os jovens entre 15 e 17 anos 
estão matriculados em cursos de Ensino Médio. 

(D) atualmente, no Brasil, milhões de jovens com mais de 18 anos 
não concluíram o Ensino Médio, mas essa realidade não 
atinge o Nordeste do país. 

(E) atualmente, no Brasil, milhões de jovens com mais de 18 anos 
não concluíram o Ensino Médio. No Nordeste, apenas 39% 
dos adolescentes de 15 a 17 anos estavam matriculados no 
Ensino Médio em 2010. 

15 

A UNESCO considera que a educação de qualidade, como um 
direito fundamental, deve ser, antes de tudo, 

1. Relevante; 

2. Pertinente; e 

3. Equitativa. 

Relacione as características acima às respectivas definições. 

(   ) Compromisso da educação com a qualidade social e a 
contribuição para dirimir as desigualdades historicamente 
produzidas, assegurando, assim, o ingresso, a permanência e 
o sucesso de todos na escola. 

(   ) Reporta-se à promoção de aprendizagens significativas do 
ponto de vista das exigências sociais e de desenvolvimento 
pessoal. 

(   ) Refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às 
características dos estudantes de diversos contextos sociais e 
culturais e com diferentes capacidades e interesses. 

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 

(A) 3 – 1 – 2 

(B) 2 – 1 – 3 

(C) 3 – 2 – 1 

(D) 1 – 3 – 2 

(E) 1 – 2 – 3 

16 

João Pedro acabou de ingressar no 1º ano do Ensino Médio e 
contou ao seu pai que terá aulas de Filosofia e Sociologia durante 
o curso. O pai do aluno estranhou, pois não cursou essas 
disciplinas no Ensino Médio. 

Assinale a opção que apresenta a explicação correta para o fato 
apresentado por João Pedro. 

(A) De acordo com a legislação educacional atual, cada escola 
define a sua grade curricular no Ensino Médio. 

(B) A oferta das disciplinas Filosofia e Sociologia é obrigatória 
para todas as escolas de Ensino Médio no Brasil. 

(C) A oferta das disciplinas Filosofia e Sociologia é facultativa 
para todas as escolas de Ensino Médio no Brasil. 

(D) A escola de João Pedro resolveu alterar a grade curricular por 
iniciativa própria e passou a ofertar as disciplinas Filosofia e 
Sociologia. 

(E) De acordo com a legislação educacional atual, cada escola 
deve escolher duas disciplinas extras da área das Ciências 
Humanas para serem ofertadas no Ensino Médio. 

17 

No cenário educacional brasileiro da década de 1960, a 
pedagogia tecnicista começou a ganhar força. 

As opções a seguir apresentam justificativas para o 
fortalecimento dessa tendência naquele momento histórico,  
à exceção de uma. Assinale-a. 

(A) Enfraquecimento do modelo renovador. 

(B) Orientação prioritária dos grupos militares e tecnocratas. 

(C) Preparação do indivíduo para se autodirigir em uma 
sociedade mutável. 

(D) Difusão da ideia de educação escolar como preparação para o 
mercado de trabalho. 

(E) Valorização da educação como fundamental para o 
desenvolvimento econômico. 

18 

Felipe leciona História para turmas de 7º ano e se programou 
para levar seus alunos para realizar uma pesquisa no laboratório 
de informática da escola. Na aula anterior, explicitou para os 
alunos os objetivos e combinados da atividade e ressaltou a 
diferença entre a leitura de textos no computador (online) e em 
livros/textos impressos. 

Assinale a opção que melhor explicita esta diferença. 

(A) Na tela do computador, o hipertexto (leitura/escrita não 
linear) supõe uma leitura sequencial, idêntica à leitura de um 
volume impresso, mas com um novo instrumento. 

(B) Pesquisando online, os alunos terão acesso a uma perspectiva 
única sobre o tema. 

(C) Os alunos terão a oportunidade de trabalhar com uma única 
linguagem. 

(D) O trabalho de pesquisa online segue uma estrutura estática 
de atuação do leitor. 

(E) Na tela do computador, o hipertexto (leitura/escrita não 
linear) supõe uma leitura não sequencial, uma montagem de 
conexões em rede que permite/exige uma multiplicidade de 
recorrências. 
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Ao final do 1º bimestre, a professora de matemática Cláudia 
apresentou à sua coordenadora o seguinte quadro com os 
resultados de alguns alunos do 6º ano que lhe preocuparam: 

 
A coordenadora lhe perguntou sobre o processo de avaliação 
utilizado pela professora e Cláudia esclareceu que a avaliação do 
bimestre consistiu em uma única prova sobre todo o conteúdo 
trabalhado no bimestre. 

Sua coordenadora, então, pediu que ela repensasse sua prática 
avaliativa. 

Podemos considerar que a avaliação realizada pela professora 
Cláudia como 

(A) diagnóstica. 

(B) formativa. 

(C) processual. 

(D) somativa. 

(E) atitudinal. 

20 

Bruno é aluno do 5º ano e acaba de se mudar do interior de 
Pernambuco para Recife com sua família. Ao ser matriculado em 
sua nova escola da rede estadual, a professora esclarece a seus 
pais que o aluno provavelmente não terá dificuldades de 
adaptação ao currículo trabalhado na escola, uma vez que o 
trabalho das escolas está pautado nos Parâmetros curriculares 
para a educação básica do estado de Pernambuco. 

Considerando o exemplo apresentado, é correto afirmar que o 
documento citado foi elaborado 

(A) reconhecendo a importância de que todos os pernambucanos 
em idade escolar devam ter acesso a um núcleo básico de 
competências, habilidades, estratégias de ação e conteúdos 
considerados essenciais. 

(B) como um recurso para garantir a fragmentação do ensino no 
estado. 

(C) para ser seguido exatamente da mesma forma por todas as 
escolas do estado. 

(D) para inibir a autonomia docente e uniformizar a prática nas 
escolas. 

(E) em divergência aos documentos educacionais nacionais. 

 

Conhecimentos Específicos 
Enfermagem 

21 

A desinfecção é o processo de destruição de microrganismos 
como bactérias na forma vegetativa (não esporuladas), fungos, 
vírus e protozoários. Esse processo pode ser dividido em níveis 
baixo, médio e alto, de acordo com o espectro de destruição dos 
microrganismos. 

Assinale a opção que indica um composto usado na desinfecção 
de nível médio. 

(A) Glutaraldeído 2%. 

(B) Álcool a 70%. 

(C) Quaternário de amônia. 

(D) Ácido peracético. 

(E) Peróxido de hidrogênio 3%. 

22 

Os resíduos de serviços de saúde são classificados em grupos de 
acordo com suas características e consequentes riscos que 
podem acarretar ao meio ambiente e à saúde. 

A esse respeito, assinale a opção que indica resíduos do Grupo E. 

(A) Lâminas de laboratório. 

(B) Peças anatômicas. 

(C) Sobras de alimentos. 

(D) Lâminas de bisturi.  

(E) Resíduos com metais pesados. 

23 

A Agenda 21 constituiu um marco importante na busca do 
desenvolvimento sustentável a médio e longo prazo e diz 
respeito às preocupações com o gerenciamento de resíduos, a 
partir do século XXI. 

Conforme as recomendações dessa agenda, relacione os itens a 
seguir às respectivas definições.  

1. Reutilização 

2. Recuperação 

3. Reciclagem 

4. Tratamento 

(   ) Transformação dos resíduos por meio de tratamentos físicos, 
químicos e biológicos. 

(   ) Extração de algumas substâncias dos resíduos para uso 
específico como, por exemplo, os óxidos de metais. 

(   ) Reaproveitamento cíclico de matérias-primas de fácil 
purificação como, por exemplo, papel, vidro e alumínio. 

(   ) Reaproveitamento direto sob a forma de um produto, tal 
como as garrafas retornáveis e certas embalagens 
reaproveitáveis. 

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 

(A) 1 – 2 – 3 – 4. 

(B) 2 – 1 – 4 – 3. 

(C) 4 – 2 – 3 – 1. 

(D) 3 – 1 – 4 – 2. 

(E) 2 – 3 – 1 – 4. 
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Sobre os fatores que influenciam na resposta imune de um 
paciente, analise as afirmativas a seguir. 

I. O uso de vias de administração diferentes da preconizada 
interfere na resposta imune, com exceção das vacinas 
bacterianas atenuadas. 

II. De modo geral, As vacinas inativadas necessitam de mais de 
uma dose para uma adequada proteção, enquanto que as 
vacinas virais atenuadas, geralmente, necessitam apenas de 
uma dose para uma adequada proteção. 

III. Crianças que recebem paracetamol profilático podem 
apresentar uma redução nos títulos de anticorpos das vacinas 
administradas. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas.  

(E) I e III, apenas. 

25 

Sobre a vacina contra febre amarela, assinale a opção que 
apresenta a via de administração e a dose recomendada.  

(A) Subcutânea – 0,5 mL. 

(B) Intradérmica – 0,2 mL. 

(C) Intramuscular – 1,0 mL. 

(D) Subcutânea – 1,0 mL. 

(E) Intradérmica – 0,5 mL 

26 

De acordo com o esquema recomendado para a profilaxia 
antirrábica humana, quando o usuário já recebeu profilaxia 
(esquema completo) e sofreu nova exposição após 45 dias, a 
conduta a ser adotada, conforme esquema de reexposição, é a de  

(A) aplicar uma dose. 

(B) aplicar duas doses. 

(C) aplicar três doses. 

(D) aplicar quatro doses. 

(E) não tratar. 

27 

Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grau de 
risco de infecções em três categorias: críticos, semicríticos e não 
críticos. Esta classificação ira nortear a escolha do processo de 
desinfecção ou esterilização a ser utilizado. 

A esse respeito, relacione a categoria apresentada ao respectivo  
artigo.  

1. Crítico 

2. Semicrítico 

3. Não crítico 

(   ) Cânula de Guedel 

(   ) Termômetro 

(   ) Fibra ótica de artroscópio 

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 

(A) 1 – 2 – 3. 

(B) 2 – 3 – 1. 

(C) 3 – 2 – 1. 

(D) 3 – 1 – 2. 

(E) 2 – 1 – 3. 

28 

Sobre o processamento de artigos para a saúde, analise as 
afirmativas a seguir. 

I. Detergentes enzimáticos facilitam a ação mecânica, 
reduzindo potencialmente os riscos ocupacionais, além de 
removerem a matéria orgânica e serem atóxicos e 
biodegradáveis. 

II. O hipoclorito de sódio é um produto instável, termossensível, 
fotossensível e inativado rapidamente em presença de 
matéria orgânica. 

III. A desinfecção de nível intermediário destrói todas as 
bactérias vegetativas, microbactérias, fungos, vírus e parte 
dos esporos. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas.  

(E) I e III, apenas. 

 

29 

O método físico de esterilização que contém somente água no 
estado gasoso, considerado a forma mais efetiva de vapor para 
esterilização, é denominado 

(A) vapor saturado úmido. 

(B) calor seco. 

(C) vapor saturado seco.  

(D) radiação. 

(E) vapor saturado superaquecido. 

30 

A respeito do controle de qualidade e validação do processo de 
esterilização, assinale a afirmativa correta. 

(A) A temperatura mínima da autoclave deve ser de 110C e a 
pressão mínima deve ser de 28 libras de vapor. 

(B) Os indicadores classe 2 demostram que o material passou 
pelo processo de esterilização. 

(C) Os indicadores classe 1 são projetados para testar a eficácia 
do sistema de vácuo das autoclaves. 

(D) Os indicadores simuladores são projetados para medir um 
dos parâmetros críticos do processo de esterilização. 

(E) Os indicadores multi-parâmetros são projetados para medir 
dois ou mais parâmetros críticos. 
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A respeito das medidas de prevenção de infecção recomendadas 
para os dispositivos vasculares, analise as afirmativas a seguir. 

I. O cateter umbilical venoso deve ser removido logo que 
possível, podendo ser mantido no local no máximo até  
dez dias, desde que de forma asséptica. 

II. Os transdutores do cateter arterial periférico devem ser 
trocados a cada 96 horas, juntamente com os seus acessórios 
e soluções para flush. 

III. Os cateteres centrais de curta permanência inseridos em 
situação de emergência e sem a utilização de barreira 
máxima devem ser trocados para outro sítio assim que 
possível, não ultrapassando 48 horas. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas.  

(E) II e III, apenas. 

 

32 

Considerando as medidas de prevenção de infecção do trato 
respiratório, assinale V para a afirmativa correta e F para a falsa. 

(   ) As pneumonias associadas à ventilação mecânica – PAV 
diminuem quando a higiene oral é realizada com clorexidina 
veículo oral (0,12% ou 0,2%). 

(   ) Uma das medidas de prevenção das pneumonias hospitalares 
e da mortalidade relacionadas à ventilação mecânica é 

manter os pacientes com a cabeceira elevada entre 30 e 45, 
salvo na existência de contraindicação. 

(   ) A intubação orotraqueal aumenta o risco de sinusite, o que 
pode consequentemente aumentar o risco de PAV, portanto, 
recomenda-se a intubação nasotraqueal. 

(   ) A frequência da troca do circuito do ventilador  influencia 
diretamente na incidência de pneumonias associadas à 
ventilação mecânica – PAV. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V, F e F. 

(B) F, V, F e V. 

(C) V, F, V e F. 

(D) F, F, V e V. 

(E) F, V, V e F. 

33 

A separação dos resíduos de saúde, no momento e no local de 
sua geração segundo suas características físicas, químicas, 
biológicas, seu estado físico e os riscos envolvidos, é denominada 

(A) manejo. 

(B) segregação. 

(C) acondicionamento. 

(D) identificação. 

(E) tratamento. 

34 

Sobre o Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, 
analise as afirmativas a seguir. 

I. O gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde é o 
conjunto de procedimentos de gestão, planejados e 
implementados a partir de bases científicas e técnicas, 
normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção 
de resíduos e dar  um encaminhamento seguro aos resíduos 
gerados. 

II. A identificação dos sacos de armazenamento e dos 
recipientes de transporte poderá ser feita por adesivos, 
desde que seja garantida a resistência destes aos processos 
normais de manuseio dos sacos e recipientes. 

III. O armazenamento externo consiste na disposição de resíduos 
no solo, previamente preparado para recebê-los, obedecendo 
a critérios técnicos de construção e operação, com 
licenciamento ambiental de acordo com as normas vigentes. 

Está correto o que se afirma em: 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas.  

(E) I e III, apenas. 

 

35 

Com base nos critérios de identificação dos resíduos de serviços 
de saúde, assinale a opção que apresenta a correta identificação 
dos resíduos do Grupo C. 

(A) São identificados por meio do símbolo de risco associado e 
com discriminação de substância química e frases de risco. 

(B) São identificados pelo símbolo de substância infectante, com 
rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos. 

(C) São identificados pelo símbolo de substância infectante, com 
rótulos de fundo branco, desenho e contornos pretos, 
acrescido da inscrição de resíduo perfurocortante. 

(D) São identificados pelo símbolo internacional de presença de 
radiação ionizante (trifólio de cor magenta) em rótulos de 
fundo amarelo e contornos pretos, acrescido da expressão 
material radioativo. 

(E) São identificados, nos recipientes e nos abrigos de guarda de 
recipientes, pelas cores cinza ou preta. 

36 

A máscara PFF2 (N95) é um Equipamento de Proteção Individual 
– EPI que deve ser utilizado pelo profissional de saúde quando da 
assistência a pacientes com 

(A) coqueluche. 

(B) bronquiolite. 

(C) tuberculose pulmonar. 

(D) caxumba. 

(E) Haemophilus influenzae. 

37 

Assinale a opção que indica as doenças que requerem medidas 
de precaução por gotículas. 

(A) Herpes zoster e sarampo. 

(B) Influenza A e meningococcemia. 

(C) Malária e leptospirose. 

(D) Gripe aviária e donovanose. 

(E) Impetigo e hanseníase. 
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A prova tuberculínica – PT consiste na inoculação intradérmica de 
um derivado proteico do M. tuberculosis para medir a resposta 
imune celular a esses antígenos. 

Com base nos critérios a serem seguidos na realização e 
interpretação desse teste, marque V para a afirmativa correta e  
F para a falsa. 

(   ) No Brasil, a tuberculina usada é o PPD-RT 23, aplicada por via 
intradérmica no terço médio da face anterior do antebraço             
esquerdo, na dose de 0,1 mL. 

(   ) A leitura da PT deve ser realizada 24 a 36 horas após a 
aplicação, podendo ser estendido para 48 horas, caso o 
paciente falte à leitura na data agendada. 

(   ) A solução da tuberculina deve ser conservada em 

temperatura entre 2C e 8C e não deve ser exposta à luz 
solar direta, pois, a conservação inadequada pode influenciar 
o resultado do teste. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e F. 

(B) F, V e F.  

(C) V, F e V.  

(D) F, F e V.  

(E) V, F e F. 

39 

Em um procedimento de coleta de sangue é importante que o 
profissional de enfermagem tenha conhecimento a respeito do 
frasco adequado para cada tipo de exame. 

A esse respeito, relacione os frascos (cor da tampa) ao respectivo 
tipo de exame. 

1. Amarela 

2. Roxa 

3. Cinza 

4. Azul claro 

(   ) Hemograma 

(   ) Glicemia 

(   ) Teste de coagulação 

(   ) Sorologia e bioquímica  

Assinale a opção que indica a relação correta, de cima para baixo. 

(A) 2 – 3 – 4 – 1. 

(B) 1 – 2 – 3 – 4. 

(C) 2 – 4 – 1 – 3. 

(D) 4 – 3 – 2 – 1. 

(E) 3 – 1 – 4 – 2. 

40 

Assinale a opção que indica um fator de risco associado à 
síndrome do túnel do carpo. 

(A) Compressão da metade distal do antebraço. 

(B) Compressão sobre o ombro. 

(C) Compressão da borda ulnar do punho. 

(D) Pressão sobre a base da palma da mão. 

(E) Fixação antigravitacional do punho. 

41 

Assinale a opção que indica uma síndrome dolorosa localizada no 
cotovelo. 

(A) Tenossinovite. 

(B) Síndrome cervicobraqueal. 

(C) Bursite. 

(D) Tendinite do supra espinhoso. 

(E) Epicondilite. 

42 

A retenção urinária é um diagnóstico de enfermagem definido 
como o esvaziamento vesical incompleto. 

Assinale a opção que indica um fator relacionado ao diagnóstico 
acima. 

(A) Uretrite atrófica. 

(B) Inibição do arco reflexo. 

(C) Hiperatividade do detrusor. 

(D) Prolapso pélvico grave. 

(E) Hipocontratilidade do detrusor. 

43 

Um paciente internado na clínica médica apresentou 
rompimento da superfície da pele na região sacral. 

Essa é uma característica definidora do seguinte diagnostico de 
enfermagem 

(A) risco de lesão. 

(B) risco de lesão térmica. 

(C) integridade da pele prejudicada. 

(D) integridade tissular prejudicada. 

(E) risco de integridade da pele prejudicada. 

44 

Em 2004, em um determinado município de Pernambuco havia 
200 casos de hanseníase em tratamento. No mesmo ano foram 
detectados outros 100 casos da doença e outros 50 pacientes 
receberam alta por cura. 

Com base nesses dados, é correto afirmar que a incidência de 
hanseníase nesse município, em 2014, foi de 

(A) 50 casos. 

(B) 100 casos. 

(C) 150 casos. 

(D) 200 casos. 

(E) 300 casos. 

45 

A comunicação da ocorrência de determinadas doenças ou 
agravo à saúde é importante, pois, auxilia a autoridade sanitária 
na adoção de medidas de prevenção e controle dessas doenças. 

De acordo com as disposições do Ministério da Saúde, assinale a 
opção que indica uma doença que deve ser notificada, em até 
sete dias, a partir do conhecimento de sua ocorrência. 

(A) Tuberculose. 

(B) Rubéola. 

(C) Cólera. 

(D) Botulismo. 

(E) Sarampo. 
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O controle das doenças não transmissíveis passa pelo 
conhecimento e combate aos fatores de risco. No caso da 
hipertensão arterial esses fatores de risco podem ser classificados 
em modificáveis e não modificáveis. 

A esse respeito, assinale a opção que indica um fator de risco não 
modificável. 

(A) Etilismo. 

(B) Tabagismo. 

(C) Sedentarismo. 

(D) Alimentação. 

(E) Hereditariedade. 

47 

A relação entre o número de óbitos por uma determinada doença 
em um determinado período e o número de pessoas acometidas 
por essa doença no mesmo período é denominada de 

(A) taxa de prevalência. 

(B) taxa de morbidade. 

(C) taxa de mortalidade. 

(D) taxa de letalidade. 

(E) taxa de ataque. 

48 

No Processo de Enfermagem, a etapa que obtém informações 
sobre a pessoa, a família ou a coletividade humana e anota as 
respostas em um dado momento do processo saúde e doença, é 
denominada etapa de 

(A) implementação. 

(B) planejamento. 

(C) histórico. 

(D) diagnóstico. 

(E) avaliação. 

49 

Sobre a censura, uma das penalidades previstas no Código de 
Ética de Enfermagem, analise as afirmativas a seguir. 

I.  É uma repreensão que será divulgada nas publicações oficiais 
dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em 
jornais de grande circulação. 

II.  É uma admoestação, de forma reservada, que será registrada 
no prontuário do infrator, na presença de duas testemunhas. 

III. É uma multa, que obriga o infrator a pagar de uma a dez 
vezes o valor da anuidade da categoria profissional à qual ele 
pertence, em vigor no ato do pagamento. 

Está correto o que se afirma em 

(A) I, apenas. 

(B) II, apenas.  

(C) III, apenas. 

(D) I e II, apenas.  

(E) I e III, apenas. 

 

 

50 

Sobre as responsabilidades e deveres do profissional de 
enfermagem, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a 
falsa. 

(   ) Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, à família e à 
coletividade, necessárias ao exercício profissional. 

(   ) Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao 
processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. 

(   ) Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de 
forma que os envolvidos possam ser identificados. 

As afirmativas são, respectivamente, 

(A) V, V e F.  

(B) F, V e F.   

(C) V, F e V.   

(D) F, F e V.   

(E) V, F e F.   
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