Prefeitura Municipal de Sobral
Secretaria da Ouvidoria, Controladoria e Gestão
Universidade Estadual do Ceará – UECE
Comissão Executiva do Vestibular - CEV
Concurso Público de Provas e Títulos para Provimento de Cargos Efetivos com
lotação em Secretarias Municipais do Município de Sobral e Formação de
Cadastro de Reserva
Edital Nº 02/2018 – SECOG/PMS, 13 de abril de 2018

PROVA OBJETIVA PARA O CARGO DE
ENFERMEIRO
DATA DA APLICAÇÃO: 21 DE JULHO DE 2018
DURAÇÃO: 4 HORAS
INÍCIO: 9 HORAS TÉRMINO: 13 HORAS

Nome: _____________________________________________________ Data de Nascimento: __________________
Nome de sua mãe: ________________________________________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________________________

Sala Nº_________

Após receber sua folha de respostas, copie, nos locais apropriados, uma vez com letra cursiva e outra, com
letra de forma, a seguinte frase:

Bom exemplo é o melhor conselho.

ATENÇÃO!
Este Caderno de Prova contém:
 Língua Portuguesa – 10 questões;
 História de Sobral – 05 questões;
 Sistema Único de Saúde – 05 questões;
 Conhecimentos Específicos – 40 questões.

NÚMERO DO GABARITO
Marque, no local indicado na
folha de respostas, o número 1,
que é o número do gabarito
deste caderno de prova. Essa
informação também se
encontra no rodapé de cada
página.

Ao sair definitivamente da sala, o candidato deverá assinar a folha de presença e
entregar ao fiscal de mesa:
 a FOLHA DE RESPOSTAS preenchida e assinada;
 o CADERNO DE PROVA.
IMPORTANTE!
 SERÁ ATRIBUÍDA NOTA ZERO, NA PROVA, AO CANDIDATO QUE NÃO ENTREGAR SUA FOLHA DE
RESPOSTAS.



OUTRAS INFORMAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTA PÁGINA.

LEIA COM ATENÇÃO!

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
CONCURSO PÚBLICO DE PROVASINSTRUÇÕES
E TÍTULOS PARA PROVIMENTO
DE CARGOS EFETIVOS
LOTAÇÃO EM SECRETARIAS MUNICIPAIS DO
PARA A REALIZAÇÃO
DACOM
PROVA
MUNICÍPIO DE SOBRAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2018

1. O candidato deverá verificar se seu caderno de prova, com 60 questões, está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas
que causem qualquer dúvida. A CEV poderá não aceitar reclamações após 30 minutos do início da prova.
2. O candidato deverá preencher os campos em branco da capa da prova, com as devidas informações.
3. A folha de respostas será o único documento válido para a correção da prova. Ao recebê-la, o candidato deverá verificar se seu
nome e número de inscrição estão corretos. Se houver discrepância, deverá comunicar imediatamente ao fiscal de sala.
4. A folha de respostas não deverá ser amassada nem dobrada, para que não seja rejeitada pela leitora óptica.
5. Após receber a folha de respostas, o candidato deverá ler as instruções nela contidas e seguir as seguintes rotinas:
a. copiar, no local indicado, duas vezes, uma vez com letra cursiva e outra, com letra de forma, a frase que consta na capa do
caderno de prova;
b. marcar, na folha de respostas, pintando completamente, com caneta transparente de tinta azul ou preta, o interior do
círculo correspondente ao número do gabarito que consta no caderno de prova;
c. assinar a folha de respostas 2 (duas) vezes.
6. As respostas deverão ser marcadas, na folha de respostas, seguindo as mesmas instruções da marcação do número do gabarito
(item 5 b), indicando a letra da alternativa de sua opção. É vedado o uso de qualquer outro material para marcação das
respostas. Será anulada a resposta que contiver emenda ou rasura, apresentar mais de uma alternativa assinalada por questão,
ou, ainda, aquela que, devido à marcação, não for identificada pela leitura eletrônica, uma vez que a correção da prova se dá
por meio eletrônico.
7. O preenchimento de todos os campos da folha de respostas da Prova Objetiva será da inteira responsabilidade do candidato.
Não haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.
8. Será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral o candidato que se enquadrar, dentre
outras, em pelo menos uma das condições seguintes:
a. não marcar, na folha de respostas, o número do gabarito de seu caderno de prova, desde que não seja possível a
identificação de tal número;
b. não assinar a folha de respostas;
c. marcar, na folha de respostas, mais de um número de gabarito, desde que não seja possível a identificação do número
correto do gabarito do caderno de prova;
d. fizer, na folha de respostas, no espaço destinado à marcação do número do gabarito de seu caderno de prova, emendas,
rasuras, marcação que impossibilite a leitura eletrônica, ou fizer sinais gráficos ou qualquer outra marcação que não seja a
exclusiva indicação do número do gabarito de seu caderno de prova.
9. Para garantia da segurança, é proibido ao candidato copiar o gabarito em papel, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo. No entanto, o gabarito oficial preliminar e o enunciado das questões da prova estarão disponíveis na página da
CEV/UECE (www.uece.br), a partir das 14 horas do dia 23 de julho de 2018 e a imagem completa de sua folha de respostas
estará disponível a partir das 17 horas do dia 30 de julho de 2018.
10. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação do Concurso Público de Provas e Títulos da
Prefeitura Municipal de Sobral.
11. Por medida de segurança, não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar, dentro da sala de prova, nos
corredores ou nos banheiros: armas, aparelhos eletrônicos, gravata, chaves, chaveiro, controle de alarme de veículos, óculos
(excetuando-se os de grau), caneta (excetuando-se aquela fabricada em material transparente, de tinta de cor azul ou preta),
lápis, lapiseira, borracha, corretivo e objetos de qualquer natureza (moedas, clips, grampos, cartões magnéticos, carteira de
cédulas, lenços, papeis, anotações, panfletos, lanches, etc.) que estejam nos bolsos de suas vestimentas, pois estes deverão
estar vazios durante a prova. Todos esses itens serão acomodados em embalagem porta-objetos, disponibilizada pelo fiscal de
sala, e colocados debaixo da carteira do candidato, somente podendo ser de lá retirados após a devolução da prova ao fiscal,
quando o candidato sair da sala em definitivo.
12. Bolsas, livros, jornais, impressos em geral ou qualquer outro tipo de publicação, bonés, chapéus, lenços de cabelo, bandanas
ou outros objetos que não permitam a perfeita visualização da região auricular deverão ser apenas colocados debaixo da
carteira do candidato.
13. Na parte superior da carteira ficará somente a caneta transparente, o documento de identidade, o caderno de prova e a folha
de respostas.
14. Será permitido o uso de água para saciar a sede e de pequeno lanche, desde que acondicionados em vasilhame e embalagem
transparentes, sem rótulo ou etiqueta, e fiquem acomodados debaixo da carteira do candidato, de onde somente poderão ser
retirados com autorização do fiscal de sala. A inobservância de tais condições poderá acarretar a eliminação do candidato, de
acordo com o inciso VII do subitem 7.18 do Edital que rege o Certame.
15. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair do recinto juntos, após a aposição em
ata de suas respectivas assinaturas; estando nessa condição, o candidato que se recusar a permanecer na sala de prova, no
aguardo dos demais candidatos, será eliminado do Concurso Público de Provas e Títulos da Prefeitura Municipal de Sobral, de
acordo com o inciso IX do subitem 7.18 do Edital que rege o Certame.
16. O candidato, ao sair definitivamente da sala, deverá entregar a folha de respostas e o caderno de prova, assinar a lista de
presença e receber seu documento de identidade, sendo sumariamente eliminado, caso não faça a entrega da folha de
respostas.
O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
2
17.Os recursos relativos à Prova Objetiva deverão ser interpostos de acordo com as instruções disponibilizadas noPágina
endereço
eletrônico www.uece.br/cev.
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LÍNGUA PORTUGUESA
A caminho do brejo

49
50
51
52
53

construiu Brasília, aquela farra para as
empreiteiras, e quando parlamentares e
funcionários públicos em geral ganharam
privilégios inéditos em troca do “sacrifício” da
mudança para lá.

54
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Brasília criou um fosso entre a nomenclatura
e os cidadãos comuns. A elite mora com a
elite, convive com a elite e janta com a elite,
sem vista para o Brasil. Os tempos épicos do
faroeste acabaram há décadas, mas há os
privilégios que foram mantidos, ampliados e
replicados pelos estados. De todas as
heranças malditas que nos deixaram, essa é a
pior de todas.
(...)

A sociedade dá de ombros, vencida pela inércia
Cora Rónai
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Um país não vai para o brejo de um momento
para o outro — como se viesse andando na
estradinha, qual vaca, cruzasse uma cancela
e, de repente, saísse do barro firme e
embrenhasse pela lama. Um país vai para o
brejo aos poucos, construindo a sua desgraça
ponto por ponto, um tanto de corrupção aqui,
um tanto de demagogia ali, safadeza e
impunidade de mãos dadas. Há sinais
constantes de perigo, há abundantes
evidências de crime por toda a parte, mas a
sociedade dá de ombros, vencida pela inércia
e pela audácia dos canalhas.
(...)

14
15
16
17
18
19

Um país vai para o brejo quando políticos
lutam por cargos em secretarias e ministérios
não porque tenham qualquer relação com a
área, mas porque secretarias e ministérios
têm verbas — e isso é noticiado como fato
corriqueiro da vida pública.

20
21
22
23
24
25
26

Um país vai para o brejo quando
representantes do povo deixam de ser povo
assim que são eleitos, quando se criam castas
intocáveis no serviço público, quando esses
brâmanes acreditam que não precisam
prestar contas a ninguém — e isso é aceito
como normal por todo mundo.

27
28
29
30
31
32

Um país vai para o brejo quando as suas
escolas e os seus hospitais públicos são
igualmente ruins, e quando os seus cidadãos
perdem a segurança para andar nas ruas,
seja por medo de bandido, seja por medo de
polícia.

33
34
35
36

Um país vai para o brejo quando não protege
os seus cidadãos, não paga aos seus
servidores, esfola quem tem contracheque e
dá isenção fiscal a quem não precisa.

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Um país vai para o brejo quando os seus
poderosos têm direito a foro privilegiado.
Um país vai para o brejo quando se divide, e
quando os seus habitantes passam a se odiar
uns aos outros; um país vai para o brejo
quando despenca nos índices de educação,
mas a sua população nem repara porque está
muito ocupada se ofendendo mutuamente nas
redes sociais.

46
47
48

O Brasil caminha firme em direção ao brejo há
muitas e muitas luas, mas um passo decisivo
nessa direção foi dado quando Juscelino

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

Fonte: https://oglobo.globo.com/cultura/acaminho-do-brejo-20606929#ixzz5H47dDVl5.
Acesso em 31/05/2018. Adaptado.

01. A respeito do texto A caminho do brejo, é
correto afirmar que
A)

a exposição apresentada aborda uma questão do
mundo fictício, onde os elementos citados
referem-se a aspectos simbólicos.

B)

o título, por si só, apresenta pistas referenciais
que permitem ao leitor antecipar que o texto
abordará a situação específica do Brasil.

C)

por adequação às exigências discursivas próprias
do campo jornalístico e do suporte em que foi
publicado, está expresso com formulações
típicas da oralidade coloquial.

D)

pertence ao campo social-discursivo do
jornalismo formador de opinião, que objetiva
deixar os leitores mais críticos e conscientes
frente a determinadas questões atuais.

02. No que concerne ao plano composicional do
texto, é correto afirmar que este
A)

revela um caráter fortemente explicativo, o que
compromete seu viés dissertativoargumentativo.

B)

é um gênero opinativo, pois um ponto de vista
sobre uma questão controvertida é apresentado
e defendido ao longo de todo o texto.

C)

desenvolve um esquema de argumentação que
parte de exemplos situacionais mais específicos
para mais gerais.

D)

começa com a explicitação da tese da autora de
que um país vai para o brejo tal qual ocorre na
comparação ilustrativa apresentada.
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03. O uso reiterativo do segmento “um país vai
para o brejo quando...” provoca no texto um(a)
A)

B)

C)

D)

indicação do tema central que está sendo
apresentado bem como um reforço para a tese
defendida.

07. Assinale a opção em que há a correta
identificação do pronome destacado no exemplo e o
seu referente.
A)

quebra de paralelismo semântico, pois a
construção inicial era “um país não vai para o
brejo”, prejudicando o processo coesivo.

“... e isso é noticiado como fato corriqueiro da
vida pública.” (linhas 18-19) — refere-se a
“porque tenham qualquer relação com a área”.
(linhas 16-17)

B)

pseudo-orientação para os leitores de qual é a
temática central desenvolvida, uma vez que não
usa o segmento em seu sentido próprio.

“... e isso é aceito como normal por todo
mundo.” (linhas 25-26) — refere-se a “Um país
vai para o brejo”. (linha 20)

C)

certo comprometimento linguístico, pois o uso
excessivo dessa repetição denuncia limitação de
vocabulário para apresentar os argumentos.

“...e os seus hospitais públicos são igualmente
ruins...” (linhas 28-29) — refere-se a “escolas”.
(linha 28)

D)

“De todas as heranças malditas que nos
deixaram... (linhas 60-61) — refere-se à autora
e aos brasileiros de maneira geral.

04. A respeito da expressão popular “ir para o
brejo” presente no texto, é correto afirmar que
A)

foi usada de forma inadequada, pois a expressão
é “a vaca foi pro brejo”, e não “um país vai para
o brejo”.

B)

faz referência ao sentido original da expressão,
quando em tempos difíceis, de seca, o gado
parte em direção aos brejos em busca de água.

C)

D)

foi empregada nos sentidos denotativo
(significado próprio, literal) e conotativo
(figurado).
contrariando a ideia defendida no texto, diz-se
que “a vaca foi pro brejo” quando alguma coisa
má acontece ou quando algo dá errado.

05. Assinale a opção que difere das demais por
NÃO apresentar uma ideia explícita de tempo em sua
composição.
A)

“Um país não vai para o brejo de um momento
para o outro...” (linhas 1-2)

B)

“Um país vai para o brejo aos poucos,
construindo a sua desgraça ponto por ponto...”
(linhas 5-7)

C)

“...representantes do povo deixam de ser povo
assim que são eleitos...” (linhas 21-22)

D)

“O Brasil caminha firme em direção ao brejo há
muitas e muitas luas...” (linhas 46-47)

06. A expressão conectiva destacada em “...os
seus cidadãos perdem a segurança para andar nas
ruas, seja por medo de bandido, seja por medo de
polícia” (linhas 29-32) apresenta valor semântico de
A)

condição.

B)

finalidade.

C)

alternância.

D)

concessão.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

08. Na frase “De todas as heranças malditas que
nos deixaram, essa é a pior de todas” (linhas 6062), para retratar expressivamente sua opinião em
relação às heranças deixadas, a colunista se vale do
adjetivo destacado no grau
A)

superlativo relativo.

B)

comparativo de superioridade.

C)

superlativo absoluto sintético.

D)

superlativo absoluto analítico.

09. Assinale a opção em que os três exemplos
seguem o mesmo processo de formação de palavras.
A)

contracheque – impunidade – representante

B)

estradinha – igualmente – poderosos

C)

desgraça – intocável – servidores

D)

representante – contracheque – igualmente

10. Assinale a opção em que a partícula se
destacada no exemplo denota a mesma acepção
contextual presente em “…quando os seus habitantes
passam a se odiar uns aos outros…” (linhas 40-41).
A)

“...como se viesse andando na estradinha,...
(linhas 2-3).

B)

“...quando se criam castas intocáveis no serviço
público... (linhas 22-23).

C)

“Um país vai para o brejo quando se divide,...
(linha 39).

D)

“...porque está muito ocupada se ofendendo
mutuamente nas redes sociais.” (linhas 43-45).

Página 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – COMISSÃO EXECUTIVA DO VESTIBULAR
CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS COM LOTAÇÃO EM SECRETARIAS MUNICIPAIS DO
MUNICÍPIO DE SOBRAL E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA – PROVA OBJETIVA REALIZADA EM 21 DE JULHO DE 2018

HISTÓRIA DE SOBRAL
11.

São municípios limítrofes com Sobral:

15.

A Diocese de Sobral foi criada, em 1915, pelo

Papa
A)

Pio XII.

A)

Cariré, Canindé, Miraíma.

B)

João XXIII.

B)

Groaíras, Tianguá, Irauçuba.

C)

Paulo VI.

C)

Santa Quitéria, Mucambo, Itapagé.

D)

Bento XV.

D)

Irauçuba, Massapê, Granja.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
12. Considere as seguintes afirmações a respeito
da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA:
I.

A UVA foi reconhecida pelo Conselho de
Educação do Ceará no ano de 1994.

II.

O Parecer do Conselho de Educação do Ceará
reconhecendo a UVA foi homologado pelo
Governador Cid Ferreira Gomes.

16. De acordo com o Ministério da Saúde, a
existência de equipe multiprofissional é um dos itens
necessários à estratégia Saúde da Família. No
tocante à Enfermagem, essa equipe deve ser
integrada por enfermeiro
A)

preferencialmente especialista em Saúde
Pública.

III.

Monsenhor Francisco Sadoc de Araújo foi o
fundador e o primeiro reitor da UVA.

B)

necessariamente especialista em Saúde da
Família.

IV.

A UVA é uma autarquia estadual.

C)

preferencialmente especialista em Saúde da
Família.

D)

generalista, desde que possua algum curso de
especialização.

Está correto o que se afirma somente em
A)

II e IV.

B)

I e IV.

C)

I e III.

D)

II e III.

13.

A cidade de Sobral, em 1919, foi palco de um
evento científico de cunho internacional a partir do
fenômeno astronômico denominado de eclipse total
do Sol, que permitiu a comprovação da
A)

Teoria da Seleção Natural de Charles Darwin.

B)

Teoria da Relatividade de Einstein.

C)

Lei de Newton.

D)

Lei de Dalton.

14. Foram eleitos para o cargo de prefeito de
Sobral:
A)

José Euclides Ferreira Gomes Junior, Pe. José
Palhano de Saboia, Cid Ferreira Gomes.

B)

José Teodoro Soares, Francisco Ricardo Barreto
Dias, José Leônidas de Menezes Cristino.

C)
D)

17. Considerando a Lei Orgânica da Saúde, no que
diz respeito à política de recursos humanos no
Sistema Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que
A)

contempla a elaboração de programas de
permanente aperfeiçoamento de pessoal.

B)

essa política, na área da saúde, será formalizada
pelos governos estaduais e executada pelos
municípios.

C)

objetiva a organização de um sistema de
formação de recursos humanos em vários níveis
de ensino, exceto o de pós-graduação.

D)

valoriza a dedicação exclusiva aos serviços do
SUS.

18. No que diz respeito à Norma Operacional da
Assistência à Saúde – NOAS – SUS, 01/2002, é
correto afirmar que essa norma
A)

estabeleceu o processo de municipalização como
estratégia de hierarquização dos serviços de
saúde e de busca de maior equidade.

Cesário Barreto Lima, José Parente Prado, Ciro
Ferreira Gomes.

B)

manteve os critérios de habilitação de estados e
municípios já adotados na gestão do SUS.

Joaquim Barreto Lima (Quinca), Pe. José
Linhares Ponte, Jerônimo Medeiros Prado.

C)

ampliou as responsabilidades dos municípios na
Atenção Especializada.

D)

criou mecanismos para o fortalecimento da
capacidade de gestão do Sistema Único de
Saúde.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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19. O Sistema Único de Saúde, aprovado em 1988
pela Assembleia Nacional Constituinte, nos termos do
Art. 196 da CF 88, estabelece que a saúde é direito
de todos e dever do Estado, assegurado mediante
A)

políticas públicas, prioritariamente voltadas à
redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços de prevenção.

B)

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.

C)

políticas sociais e econômicas, prioritariamente
direcionadas à redução do risco de doença e de
outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços de medicina
preventiva.

D)

políticas sociais e econômicas, prioritariamente
direcionadas ao controle de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação.

22. Considerando o que consta no Caderno de
Atenção Básica Nº 37 sobre Estratégias de Cuidado
da Pessoa com Doença Crônica – Hipertensão Arterial
Sistêmica, assinale a opção que corresponde a um
aspecto especial da medição da pressão arterial em
idosos.
A)

O hiato auscultatório consiste no
desaparecimento dos sons durante a deflação do
manguito resultando em valores falsamente
baixos para a pressão arterial sistólica ou
falsamente altos para a pressão arterial
diastólica.

B)

O MAPA (Monitorização Ambulatorial da Pressão
Arterial) não é considerado uma ferramenta útil
em idosos, uma vez que sua pressão arterial
pouco se altera ao longo das 24 horas.

C)

A manobra de Osler, realizada para detecção da
pseudo-hipertensão associada ao processo
aterosclerótico, consiste em a artéria radial
permanecer ainda palpável após a insuflação do
manguito a pelo menos 10 mmHg acima do
desaparecimento do pulso radial.

D)

O hiato auscultatório consiste no
desaparecimento dos sons durante a deflação do
manguito resultando em valores falsamente
altos para a pressão arterial sistólica ou
falsamente baixos para a pressão arterial
diastólica.

20. Dentre as atribuições dos membros das
equipes de Atenção Básica, estabelecidas pelo
Ministério da Saúde, faz parte das atribuições
específicas do Enfermeiro
A)

B)

coordenar e participar de ações coletivas
voltadas à promoção da saúde e à prevenção de
doenças bucais.
indicar a necessidade de internação hospitalar
ou domiciliar, mantendo a responsabilização
pelo acompanhamento do usuário.

C)

planejar, gerenciar e avaliar as ações
desenvolvidas pelos ACS em conjunto com os
outros membros da equipe.

D)

realizar consultas clínicas, pequenos
procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo
na UBS, conforme protocolos ou outras
normativas técnicas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. Sobre a Parada Cardiopulmonar (PCR) e
Reanimação Cardiopulmonar (RCP) em pediatria,
assinale a afirmação verdadeira.
A)

Independente de ter ou não presenciado o
momento exato em que aconteceu a Parada
Cardiopulmonar (PCR), o socorrista deve,
primeiramente, ativar Serviço Médico de
Emergência sem sair do lado da vítima
(utilizando o celular) e posteriormente iniciar a
Reanimação Cardiopulmonar (RCP).

B)

Recomenda-se que a profundidade da
compressão torácica em uma criança seja de
4 cm e em bebês (exceto recém-nascidos) seja
de 3 cm, permitindo o retorno do tórax entre as
compressões.

C)

Quando disponível, o desfibrilador externo
automático (DEA) deve ser utilizado após cinco
minutos de Reanimação Cardiopulmonar (RCP)
com compressões e ventilações na proporção de
30:2 com 1 socorrista ou 15:2 com 2 ou mais
socorristas.

D)

Em crianças, a Reanimação Cardiopulmonar
(RCP) deve ser feita com compressões torácicas
e ventilações, numa proporção de 30:2 se
houver apenas 1 socorrista. Caso haja dois ou
mais socorristas, a proporção passa a ser de
15:2.

21. De acordo com a Lei Nº 7.498/1986, que
dispõe sobre a regulamentação do exercício da
Enfermagem e dá outras providências, cabe ao
Enfermeiro, como integrante da Equipe de Saúde, a
A)

execução de cuidados diretos de enfermagem a
pacientes graves com risco de vida.

B)

execução do parto sem distócia.

C)

consulta de enfermagem.

D)

prescrição da assistência de enfermagem.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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24. Segundo a Resolução do COFEN Nº 358/2009,
é correto afirmar que o Processo de Enfermagem
A)

deve ser realizado, em todos os ambientes,
públicos e privados, em que ocorre o cuidado
profissional de Enfermagem, exceto nos casos
de assistência domiciliar.

B)

quando realizado em instituições prestadoras de
serviços ambulatoriais de saúde, diferencia-se
da Consulta de Enfermagem.

C)

D)

deve ser registrado formalmente, envolvendo
um resumo dos dados coletados, os diagnósticos
de Enfermagem, as ações ou intervenções de
Enfermagem e os resultados alcançados.
organiza-se em quatro etapas recorrentes,
inter-relacionadas e interdependentes, quais
sejam: coleta de dados, diagnóstico de
enfermagem, implementação e avaliação de
enfermagem.

27. Tomando por base a Portaria Nº 204/2016 do
Ministério da Saúde, que define a Lista Nacional de
Notificação Compulsória de doenças, agravos e
eventos de saúde pública, relacione, corretamente,
os termos conceituais apresentados a seguir às
respectivas definições, numerando a Coluna II de
acordo com a Coluna I.
Coluna I
1. Doença

o bebê deve mamar completamente a primeira
mama antes de oferecer a segunda mama, pois
a composição do leite se modifica no decorrer da
mamada.

B)

a composição do leite materno é constante
durante o decorrer da mamada, havendo a
possibilidade de a mãe ter o leite fraco.

C)

é importante preestabelecer horários para
amamentação, fazendo com que mãe e bebê
tenham uma rotina.

D)

se deve oferecer as duas mamas na mesma
mamada, independente de ter ou não esvaziado
a primeira; dessa forma, ambas as mamas se
esvaziam igualmente.

Síndrome de ovários policísticos.

B)

Hipertensão arterial (>140/90 mmHg ou uso de
anti-hipertensivos.

C)

Dislipidemia: hipertrigliceridemia (>250 mg/dL)
ou HDL-C baixo (<53mg/dL).

D)

Mãe com história de recém-nascido com mais de
3 kg.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

)

Qualquer dano à
integridade física ou
mental do indivíduo,
provocado por
circunstâncias nocivas,
tais como acidentes,
intoxicações por
substâncias químicas,
abuso de drogas ou
lesões decorrentes de
violências interpessoais,
como agressões e maus
tratos, e lesão
autoprovocada.

3. Notificação
compulsória
negativa
4. Notificação
compulsória
semanal

26. Considerando o que consta no Caderno de
Atenção Básica de Nº 36, do Ministério da Saúde
(2013), que trata das Estratégias de Cuidado da
Pessoa com Doença Crônica – Diabetes Mellitus
(DM), assinale a opção que NÃO corresponde a um
critério para rastreamento de DM em adultos
assintomáticos.
A)

(

2. Agravo

25. Sobre o aleitamento materno, o enfermeiro
deve orientar a lactante sobre o fato de que
A)

Coluna II

(

)

Enfermidade ou estado
clínico, independente de
origem ou fonte, que
represente ou possa
representar um dano
significativo para os
seres humanos.

(

)

Notificação compulsória
realizada em até 7
(sete) dias, a partir do
conhecimento da
ocorrência de doença ou
agravo.

(

)

Comunicação semanal
realizada pelo
responsável pelo
estabelecimento de
saúde à autoridade de
saúde, informando que,
na semana
epidemiológica, não
foram identificados
agravos, doenças ou
eventos de saúde
pública constantes da
Lista de Notificação
Compulsória.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

1, 2, 3, 4.

B)

2, 1, 4, 3.

C)

4, 3, 2, 1.

D)

3, 4, 1, 2.
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28. No que diz respeito à amamentação, a mãe
deve ser orientada, pelo enfermeiro, a
A)

oferecer chupetas ao bebê, pois elas estimulam
o reflexo de sucção, auxiliando na pega correta
da mama.

B)

suspender a amamentação em caso de
rachadura nos mamilos, até melhora do quadro.

C)

dar banho de sol nas mamas, de manhã ou à
tarde.

D)

parar de amamentar quando retornar ao
trabalho.

29. Segundo a Resolução do COFEN Nº 358/2009,
dentro do Processo de Enfermagem, cabe
privativamente ao Enfermeiro
A)

o diagnóstico de enfermagem.

B)

a coleta de dados.

C)

a execução das ações e intervenções de
enfermagem.

D)

o registro dos dados do paciente em prontuário.

32. Ao realizar punção venosa para coleta de
sangue para exames laboratoriais, o enfermeiro deve
ter o cuidado de
A)

puxar o êmbolo da seringa rapidamente durante
a coleta do sangue, para evitar hemólise.

B)

após a coleta, liberar o garrote e retirar a
agulha, comprimindo o local com algodão ou
gaze seca.

C)

penetrar a pele com a agulha em ângulo de 30
graus ao braço, com o bisel da agulha para
cima.

D)

após coletar quantidade suficiente de sangue,
agitar o tubo vigorosamente para evitar
coagulação.

33. O número de consultas de rotina a ser
realizadas em crianças no período de zero a dois
anos de idade, conforme recomendado pelo
Ministério da Saúde, é
A)

9.

B)

3.

C)

5.

D)

7.

30.

De acordo com a Portaria de Nº 2436/2017,
compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações
de Atenção Básica no âmbito da União, sendo
responsabilidade desta

34. No que diz respeito aos sinais vitais, é correto
afirmar que

A)

A)

no adulto, a pressão arterial diastólica
considerada normal é de 120 mmHg.

B)

em relação à aferição do pulso, as
irregularidades rítmicas podem ser verificadas
em pacientes com extrassistolias bigeminadas
ou trigeminadas.

C)

a frequência cardíaca identifica o ritmo cardíaco,
como a bradicardia no adulto que tem uma
frequência cardíaca maior que 100 bpm.

D)

alguns locais para verificação do pulso são:
carotídeo, ulnar, braquial, femoral, poplíteo e
pedioso, sendo os dois últimos utilizados em
suspeita de Parada Cardio Respiratória.

B)

C)

D)

divulgar periodicamente os relatórios de
indicadores da Atenção Básica, com intuito de
assegurar o direito fundamental de acesso à
informação.
prestar apoio institucional aos municípios no
processo de implantação, acompanhamento e
qualificação da Atenção Básica e de ampliação e
consolidação da Estratégia Saúde da Família.
prestar apoio integrado aos gestores dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios no
processo de qualificação e de consolidação da
Atenção Básica.
fortalecer a Estratégia Saúde da Família na rede
de serviços como a estratégia prioritária de
organização da Atenção Básica.

35.

Em relação à febre amarela, é correto afirmar

31. Ao solicitar coleta de escarro para exame
laboratorial de um paciente sintomático respiratório,
o enfermeiro deve orientá-lo a

que
A)

em muitos casos, evolui para óbito em
aproximadamente dois dias.

A)

retirar prótese dentária antes da coleta.

B)

B)

escovar os dentes antes da coleta.

é uma doença infecciosa causada por um tipo de
vírus chamado retrovírus.

C)

realizar a coleta após tomar o café da manhã.

C)

o reservatório natural do vírus são os humanos.

D)

coletar 4 amostras em dias consecutivos.

D)

a doença ocorre com maior frequência nos
meses de dezembro a maio.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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36. Segundo a Resolução do COFEN de
Nº 564/2017, que aprova o novo Código de Ética da
Enfermagem, é um direito do profissional de
Enfermagem
A)

B)

apoiar e/ou participar de movimentos de defesa
da dignidade profissional, do exercício da
cidadania e das reivindicações por melhores
condições de assistência, trabalho e
remuneração, observados os parâmetros e
limites da legislação vigente.
exercer a profissão com justiça, compromisso,
equidade, resolutividade, dignidade,
competência, responsabilidade, honestidade e
lealdade.

C)

incentivar e apoiar a participação dos
profissionais de Enfermagem no desempenho de
atividades em organizações da categoria.

D)

comunicar formalmente ao Conselho Regional de
Enfermagem e aos órgãos competentes fatos
que inflijam dispositivos éticos-legais e que
possam prejudicar o exercício profissional e a
segurança à saúde da pessoa, família e
coletividade.

37.

Considerando a Portaria de Nº 2436/2017, que
aprova a Política Nacional da Atenção Básica, é
correto afirmar que
A)

universalidade, equidade, integralidade,
regionalização e participação da comunidade são
princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) a
serem operacionalizados na Atenção Básica.

B)

cabe às Secretarias Estaduais de Saúde definir e
rever periodicamente, de forma pactuada, na
Comissão Intergestores Tripartite (CIT), as
diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.

C)

D)

os termos Atenção Básica – AB – e Atenção
Primária à Saúde – APS –, nas atuais
concepções, são considerados como termos
equivalentes.
o recurso federal para compor o financiamento
tripartite da Atenção Básica é repassado de
modo trimestral, regular e automático, prevendo
o repasse fundo a fundo.

38. Foi prescrito, via endovenosa, 2000 ml de Soro
Ringer Lactato para ser administrado em 8 horas.
Aproximando-se o número, conforme as regras
depois da vírgula, é correto afirmar que o
gotejamento da solução prescrita, em gotas por
minuto, é

39. No que diz respeito ao exame citopatológico,
assinale afirmação verdadeira.
A)

O intervalo entre os exames deve ser de cinco
anos, após dois exames negativos, com intervalo
anual.

B)

O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade
para as mulheres que já tiveram atividade
sexual.

C)

Para mulheres com mais de 64 anos e que
nunca realizaram o exame citopatológico, não há
necessidade de realizar exames.

D)

Os exames devem seguir até os 64 anos e ser
interrompidos quando, após essa idade, a
mulher tiver pelo menos dois exames negativos
consecutivos nos últimos dez anos.

40. Durante a consulta de pré-natal, ao verificar
que a gestante não está imunizada, o enfermeiro
deve encaminhá-la para administração das seguintes
vacinas:
A)

Hepatite B, Dupla adulto e dTpa.

B)

Dupla adulto, DTP e Hepatite A.

C)

dTpa, DTP e Tríplice viral.

D)

Hepatite A, Tríplice viral e Hepatite B.

41. De acordo com o Caderno de Atenção Básica
de Nº 36, do Ministério da Saúde (2013), que trata
das Estratégias de Cuidado da Pessoa com Doença
Crônica – Diabetes Mellitus (DM), é correto afirmar
que os sinais e sintomas clássicos que levantam a
suspeita de DM são os seguintes:
A)

fadiga, fraqueza, letargia e proteinúria.

B)

visão turva, prurido vulvar ou cutâneo,
neuropatia e retinopatia.

C)

poliúria, polidipsia, perda inexplicada de peso e
polifagia.

D)

catarata, doença arteriosclerótica, infecções de
repetição e febre.

42. A Lista Nacional de Notificação Compulsória de
doenças, agravos e eventos de saúde pública é
definida pela Portaria Nº 204/2016 do Ministério da
Saúde, segundo a qual são de notificação
compulsória imediata:
A)

tuberculose, botulismo, esquistossomose e
hanseníase.

B)

botulismo, cólera, febre amarela e raiva
humana.

A)

70.

B)

88.

C)

tuberculose, difteria, cólera e hepatites virais.

C)

76.

D)

D)

83.

leishmaniose visceral, leptospirose,
esquistossomose e febre amarela.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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43. Em relação ao papilomavírus humano (HPV), é
correto afirmar que
A)

o vírus pode ficar latente no corpo, ou seja, a
lesão muitas vezes aparece alguns dias ou anos
após o contato.

B)

dentre os HPV de alto risco oncogênico, os tipos
6 e 11 estão presentes em 70% dos casos de
câncer do colo do útero.

C)

os HPV 16 e 18, encontrados em 90% dos
condilomas genitais e papilomas laríngeos, são
considerados não oncogênicos.

D)

47. De acordo com a Resolução do COFEN de
Nº 564/2017, no que diz respeito às penalidades
previstas no Código de Ética da Enfermagem,
assinale a afirmação verdadeira.
A)

A suspensão consiste na proibição do exercício
profissional da Enfermagem por um período de
até 60 dias e será divulgada nas publicações
oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais
de Enfermagem, jornais de grande circulação e
comunicada aos órgãos empregadores.

B)

A cassação consiste na perda do direito ao
exercício da Enfermagem por um período de até
20 anos e será divulgada nas publicações do
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de
Enfermagem e em jornais de grande circulação.

C)

A suspensão consiste na proibição do exercício
profissional da Enfermagem por um período de
até 90 dias e será divulgada nas publicações
oficiais do Sistema Cofen/Conselhos Regionais
de Enfermagem, jornais de grande circulação e
comunicada aos órgãos empregadores.

D)

A cassação consiste na perda do direito ao
exercício da Enfermagem por um período de até
10 anos e será divulgada nas publicações do
Sistema Cofen/Conselhos Regionais de
Enfermagem e em jornais de grande circulação.

a maioria das pessoas infectadas pelo HPV
desenvolvem manifestações e sintomas da
doença.

44.

Seguindo o Calendário Nacional de Vacinação
de 2018, na infância, aos 2 meses de idade, é
preconizada a administração da primeira dose das
seguintes vacinas:
A)

Hepatite B, Pentavalente, Meningo e Tríplice
Viral.

B)

Meningo, Rotavírus, Varicela e Hepatite A.

C)

Hepatite B, Varicela, Pneumo-10 e VOP.

D)

Pentavalente, Rotavírus, Pneumo-10 e VIP.

45.

Considerando o que consta no Caderno de
Atenção Básica Nº 37 sobre Estratégias de Cuidado
da Pessoa com Doença Crônica – Hipertensão Arterial
Sistêmica, assinale a opção que NÃO corresponde a
uma condição padronizada para a aferição da pressão
arterial.
A)

O paciente não deve fazer uso de cigarro e de
bebidas com cafeína nos 30 minutos
precedentes.

B)

A câmara inflável deve cobrir pelo menos um
terço da circunferência do braço.

C)

A pressão sistólica deve corresponder ao valor
em que começarem a ser ouvidos os ruídos de
Korotkoff (fase I).

D)

Na primeira vez, a pressão deve ser aferida nos
dois braços; se discrepantes, considera-se o
valor mais alto; nas vezes subsequentes, a
pressão deve ser aferida no mesmo braço (o
direito de preferência).

46.

48.
A)

os sintomas geralmente se manifestam a partir
do décimo dia depois da picada do mosquito.

B)

a disseminação ocorre principalmente em áreas
tropicais e subtropicais.

C)

febre baixa, cefaleia e mialgia são manifestações
da dengue clássica.

D)

as larvas tornam-se mosquitos adultos
transmissores da doença após cerca de 15 dias
de vida.

49. Segundo o Caderno de Atenção Básica Nº 19,
sobre Envelhecimento e Saúde da Pessoa Idosa,
NÃO é atribuição do Enfermeiro, no atendimento à
saúde da pessoa idosa,
A)

realizar atenção integral às pessoas idosas,
incluindo assistência domiciliar, quando
necessário.

B)

realizar atividades de educação permanente e
interdisciplinar junto aos demais profissionais da
equipe.

C)

orientar o idoso, os familiares e/ou cuidador
sobre a correta utilização dos medicamentos.

D)

encaminhar, quando necessário, a pessoa idosa
a serviços de referências de média e alta
complexidade.

O segundo reforço da vacina Meningo-C deve
ser administrado em adolescentes com idade de
A)

9 a 13 anos.

B)

11 a 15 anos.

C)

9 a 12 anos.

D)

11 a 14 anos.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

Em relação à dengue, é correto afirmar que
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50. Relacione corretamente as coberturas de
curativos listadas a seguir, com as respectivas
indicações de ferida, numerando a Coluna II de
acordo com a Coluna I.
Coluna I
1. Gaze com Soro
Fisiológico 0,9%

Coluna II
(

)

Feridas abertas não
infectadas com leve
a moderada
exsudação.

(

)

Contribui para a
umidade da ferida.

(

)

Feridas exsudativas
e infectadas, com
odor fétido.

(

)

Úlceras venosas em
MMII.

2. Bota Unna
3. Hidrocolóide em
placa
4. Curativo de carvão
ativado com prata
(sachê)

53. Relacione corretamente as coberturas de
curativos aos respectivos mecanismos de ação,
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.
Coluna I
1. Babosa
(Aloe Vera)
25% em
gel e/ou
creme

(

)

Possibilita um ambiente
úmido que promove o
desbridamento autolítico,
estimulando a
cicatrização.

2. Bota Unna

(

)

Dissociação das moléculas
de proteína
(desbridamento químico).
Anti-inflamatório,
bactericida e
bacteriostático. Estimula
a força tênsil e acelera o
processo cicatricial.

(

)

Possui atividade
cicatrizante e
reepitelizante, atuando na
contenção de edema ao
auxiliar no melhor retorno
venoso e redução de
exsudato.

(

)

Possui atividade
cicatrizante e
reepitelizante. Além de
anti-inflamatória,
analgésico, antisséptico e
emoliente.

3. Papaína
creme
10%
4. Hidrogel

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

3, 1, 4, 2.

B)

4, 3, 2, 1.

C)

2, 4, 1, 3.

D)

1, 2, 3, 4.

51. O sinal de Babinski é produzido passando-se
cuidadosamente, na parte lateral do pé, um objeto
de ponta arredondada e estendendo o estímulo
discretamente para o aspecto medial através da área
metatársica. A resposta positiva de Babinski, em
recém-nascidos, é indicada pela
A)

extensão dos dedos em leque indicando lesão
neurológica.

B)

extensão dos dedos em leque indicando
normalidade.

C)

flexão dos dedos do pé, curvando-se para baixo,
indicando resposta normal.

D)

flexão dos dedos do pé, curvando-se para baixo,
indicando lesão neurológica.

52. A imunoglobulina Rhogan suspende a
sensibilidade produzida pelo organismo da mãe,
desenvolvida ao entrar em contato com o sangue do
feto, evitando assim a eritroblastose fetal (doença
hemolítica por incompatibilidade do fator Rh ou
doença hemolítica do recém-nascido). Assinale a
opção em que, diante da tipagem sanguínea da mãe
e do recém-nascido (RN), a mãe deve receber a
imunoglobulina Rhogan.
A)

Mãe Rh negativo e recém-nascido Rh positivo.

B)

Mãe Rh positivo e recém-nascido Rh negativo.

C)

Mãe Rh positivo e recém-nascido Rh positivo.

D)

Mãe Rh negativo e recém-nascido Rh negativo.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.

Coluna II

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)

3, 1, 4, 2.

B)

2, 4, 1, 3.

C)

4, 3, 2, 1.

D)

1, 2, 3, 4.

54. Em relação à sífilis, assinale a afirmação
verdadeira.
A)

A sífilis primária caracteriza-se por uma ferida,
geralmente única, no local de entrada da
bactéria, que aparece entre 10 a 90 dias após o
contágio.

B)

Na sífilis secundária, os sinais e sintomas, como
manchas pruriginosas no corpo, aparecem entre
seis semanas e seis anos do aparecimento e
cicatrização da ferida inicial.

C)

A sífilis latente é uma fase assintomática,
dividida em sífilis latente recente (menos de um
ano de infecção) e sífilis latente tardia (mais de
um ano de infecção).

D)

A sífilis terciária pode surgir de um a 20 anos
após o início da infecção, apresentando lesões
cutâneas, ósseas, cardiovasculares e
neurológicas, podendo levar à morte.
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55. Assinale a opção que NÃO corresponde a um
direito da gestante assistida pelo Sistema Único de
Saúde.
A)

Conhecimento e vinculação prévia à
maternidade na qual a gestante será atendida
nos casos de intercorrência pré-natal.

B)

Conhecimento e vinculação prévia à
maternidade na qual será realizado seu parto.

C)

Aptidão comprovada da maternidade, à qual a
gestante se vinculará, de prestar a assistência
necessária conforme a situação de risco
gestacional.

D)

59. Considerando a Lei Nº 11.108/2005, que versa
sobre o Subsistema de acompanhamento durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, é
correto afirmar que
A)

os serviços de saúde ficam obrigados a permitir
a presença, junto à parturiente, de dois
acompanhantes durante o período de trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato.

B)

o acompanhante da parturiente durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato
deverá ser indicado pela mesma.

C)

o acompanhante da parturiente durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato
deverá ser indicado pelo médico obstetra do
plantão.

D)

o acompanhante da parturiente durante o
trabalho de parto, parto e pós-parto imediato
deverá ser do sexo feminino.

Vinculação da gestante à maternidade em que
se realizará o parto após a gestante realizar 10
consultas de pré-natal.

56. Foi prescrito 1000 ml de soro fisiológico 0,9%
para ser administrado em 6 horas, sendo o resultado
do cálculo de gotejamento para gotas por minuto
igual a 55,5. Considerando o mesmo volume e
tempo, é correto afirmar que o gotejamento do soro
fisiológico 0,9%, em microgotas por minuto
(microgotas/min), será igual a
A)

210.

B)

166,5.

C)

224,5.

D)

222.

57.

A suplementação de vitamina A em crianças
protege a visão, diminui o risco de diarreia e
infecções respiratórias bem como ajuda no
desenvolvimento e crescimento. Essa
suplementação tem como público alvo crianças de
faixa etária, em meses, entre
A)

4 e 35.

B)

3 e 23.

C)

6 e 59.

D)

5 e 47.

58.

60. Sobre a técnica de coleta de exame
citopatológico, é correto afirmar que
A)

a utilização de lubrificantes, espermicidas ou
medicamentos vaginais deve ser evitada por 48
horas antes da coleta.

B)

o exame não deve ser feito no período
menstrual, devendo-se aguardar o segundo dia
após o término da menstruação.

C)

a lâmina deve ser identificada com caneta
esferográfica.

D)

a mulher deve realizar o exame com a bexiga
cheia.

São métodos contraceptivos de barreira:

A)

diafragma, espermicida e preservativo
feminino.

B)

implante subcutâneo, comprimido vaginal e
diafragma.

C)

espermicida, DIU de cobre e coito interrompido.

D)

preservativo masculino, anel vaginal e tabela.

O número do gabarito deste caderno de prova é 1.
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