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• Confira se este caderno de provas corresponde ao car-
go pretendido.

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas 
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite ou-
tro caderno de provas ao fiscal de sala.

• Este caderno contém as provas objetivas, com 40 ques-
tões objetivas, conforme quadro acima.

• Cada questão apresenta quatro alternativas de respos-
ta, das quais apenas uma é a correta. Responda o ca-
derno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras 
correspondentes às respostas assinaladas no caderno 
de provas.

• No cartão, as respostas devem ser marcadas com cane-
ta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos 
seus limites e sem rasuras.

• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e 
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo 
verifique se seus dados estão impressos corretamente; 
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do 
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do 
pacote de prova, a distribuição do material,  a leitura 
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.

• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno 
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos 
anteriores ao horário estipulado para o seu término.

• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o pre-
enchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido 
tempo adicional para completar o preenchimento.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do 
cartão resposta pelo último candidato e das assinatu-
ras dos mesmos no relatório de sala.

• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o 
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Já era quase madrugada
Neste querido Riacho Fundo
Cidade muito amada
Que arranca elogios de todo mundo

O plantão estava tranquilo
Até que de longe se escuta um zunido
E todos passam a esperar
A chegada da Polícia Militar

Logo surge a viatura
Desce um policial fardado
Que sem nenhuma frescura
Traz preso um sujeito folgado

Procura pela autoridade
Narra a ele a sua verdade
Que o prendeu sem piedade
Pois sem nenhuma autorização
Pelas ruas ermas todo tranquilão
Estava em uma motocicleta com restrição

(Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
-noticias/2011/08/03/delegado Reinaldo Lobo-faz-relatorio-de-

-crime-em-forma-de-poesia-e-é-repeendido-veja-htm. Acesso em 
14/11/2022)

QUESTÃO 01
Leia as afirmações sobre o texto I:

I. É o relatório de um crime na estrutura de um poema.
II. O autor do texto apresentou versos e estrofes,além de 
rimas alternadas e emparelhadas em todo o texto.
III. Fica explícito  que a principal intenção do autor não 
foi produzir arte.
IV. Há presença de intergenericidade nesse texto,con-
siderando que ele apresenta uma característica formal, 
entretanto  outro propósito comunicativo.

Marque a alternativa correta:

A ( ) I apenas.
B ( ) I, II apenas. 
C ( ) II, III apenas.
D ( ) I, II,IV apenas. 

QUESTÃO 02
Em relação ao Texto I, marque a tipologia textual 

de base predominante nele:

A ( ) descritiva.
B ( ) narrativa. 
C ( ) injuntiva. 
D ( ) argumentativa. 

QUESTÃO 03
Quanto ao domínio discursivo, marque a instância 

discursiva predominante no Texto I:

A ( ) discurso familiar.
B ( ) discurso jornalístico. 
C ( ) discurso jurídico.
D ( ) discurso poético.

QUESTÃO 04
Considerando a ênfase que o autor deu a um dos 

elementos da comunicação no Texto I, a função de lin-
guagem predominante nele é:

A ( ) poética.
B ( ) apelativa.
C ( ) fática. 
D ( ) metalinguística. 

TEXTO II

(Disponível em: https://ndmais.com.br/opinião 
/charges/falta-de-combustivel/)
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QUESTÃO 05
Na charge acima há um recurso estilístico na cons-

trução do pensamento do personagem burro. Qual o 
nome dessa figura de linguagem? Marque a alternativa 
correta:

 
A ( ) paródia. 
B ( ) paráfrase.
C ( ) prosopopéia.
D ( ) metáfora. 

QUESTÃO 06
No pensamento do personagem “burro”, dentro do 

balão, há dois conectores conjuntivos: E e QUE. Marque 
a alternativa que apresenta a classificação semântica dos 
conectores na ordem que aparecem:

A ( ) conjunção integrante e conjunção adversativa.
B ( ) conjunção aditiva e conjunção integrante. 
C ( ) conjunção aditiva e conjunção relativa. 
D ( ) conjunção conformativa e conjunção comparati-

va.

TEXTO III
Leia este trecho de notícia de jornal:

No início do ano haverá concursos para preenchi-
mentos de todas as vagas ociosas na Unicamp,promovi-
das pelas universidades onde serão oferecidas. [...] Se não 
houverem candidatos aptos em número suficiente para 
preencher as vagas, elas serão oferecidas somente no ano 
seguinte.

(Folha de São Paulo, 11/02/1991). 

QUESTÃO 07
Nesse trecho há duas passagens empregando o ver-

bo haver no sentido de existir:Marque a alternativa cor-
reta quanto à concordância verbal nesse emprego:

A ( ) houverem candidatos.
B ( ) haverá concursos. 
C ( ) houver candidatos.
D ( ) haverão concursos. 

TEXTO IV
O QUE NÃO FALTOU FOI AVISO

Choveu tinta nas rotativas que imprimiram jornais 
e revistas em maio para falar da crise. Os meios de co-
municação descobriram a crise tardiamente. Apesar de 
esporádicos alertas, ninguém soube dar ao cidadão a real 
dimensão do problema.

Vai fazer cinco anos que a Câmara Americana de 
Comércio aborda em textos públicos os problemas de su-
primento de energia no Brasil.

(Update, junho, 2001)

QUESTÃO 08
Marque a alternativa que apresenta o sentido do 

verbo chover no Texto IV:

A ( ) cair ou sobrevir em abundância.
B ( ) chover no sentido de chuva natural. 
C ( ) pingar muitas gotas de tinta. 
D ( ) cair gotas esporádicas de tintas.
 

QUESTÃO 09
A palavra “alerta” pode exercer as funções relativas 

a quatro classes gramaticais. Em que sentido ela foi em-
pregada no texto? Marque a alternativa certa:

A ( ) adjetivo. 
B ( ) pronome.
C ( ) substantivo.
D ( ) advérbio. 

 
QUESTÃO 10

Observe as palavras extraídas do texto e marque 
a alternativa cuja acentuação dos vocábulos se justifica 
pela mesma regra ortográfica:

A ( ) comunicação/câmara/ninguém.
B ( ) dimensão/esporádicos/público.
C ( ) comércio/ninguém/cidadão.
D ( ) esporádicos/câmara/públicos. 
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 11
Num estacionamento existem motos e carros num 

total de 40 veículos. Sabendo que a quantidade de pneus 
existentes é de 120, podemos afirmar corretamente que:

A ( ) O número de motos é igual ao número de carros.
B ( ) O número de moto é igual ao dobro do número de 

carros.
C ( ) O número de motos é maior que o número de car-

ros.
D ( ) O número de motos é menor ao número de carros.

QUESTÃO 12
A sombra de uma árvore aumenta, em determinan-

do período do dia de acordo com uma função exponen-
cial, o tempo medido em horas e a sombra em metros, de 
acordo com f(t) = 2t – 2. Analisando essa função, quanto 
tempo demoraria para que a sombra atinja 32?.

A ( ) 8 anos.
B ( ) 7 anos.
C ( ) 6 anos.
D ( ) 5 anos.

QUESTÃO 13 
Um triângulo isósceles possui os lados congruen-

tes medindo 5 metros e o ângulo entre eles medindo 60 
graus. Nessas condições a área desse triângulo é:

A ( ) 25 3. 
B ( ) 25 3 /2.
C ( ) 25 3 /4.
D ( ) 25 3 /8. 

QUESTÃO 14 
Uma empresa fez um contrato com um cliente de 

modo que seria cobrado um custo fixo mensal de 50 reais 
e 15 reais por utilização do produto por hora. Num de-
terminado mês o cliente pagou 755 reais. Qual foi o total 
de horas utilizadas naquele mês?

A ( ) 45. 
B ( ) 47.
C ( ) 49.
D ( ) 51. 

QUESTÃO 15 
Uma pessoa construirá um chiqueiro retangular 

com tela cujo valor é 17 reais o metro linear. Sabendo 
que a área do chiqueiro é de 50 metros quadrados e que 
o comprimento do chiqueiro excede a largura em 40 me-
tros, qual o valor que gastou com as telas?:

A ( ) 2010 reais. 
B ( ) 2020 reais.
C ( ) 2030 reais.
D ( ) 2040 reais. 

QUESTÃO 16 
A função f(x) = – x2 + 50x descreve a germinação de 

sementes relacionando-a a temperatura x. Qual a tempe-
ratura de germinação máxima?

A ( ) 50. 
B ( ) 35.
C ( ) 25.
D ( ) 15.

QUESTÃO 17
Uma pessoa precisa transferir 758 unidades de um 

produto e para tanto tem a seu dispor embalagens com 
capacidade para 18 unidades da mercadoria. Para trans-
portar toda mercadoria, quantas caixas no mínimo se-
rão necessárias?

A ( ) 39. 
B ( ) 41.
C ( ) 43.
D ( ) 45.

QUESTÃO 18
A média aritmética das notas de uma turma do en-

sino médio de uma escola com 35 alunos foi de 65 num 
determinado mês. No mês seguinte as notas individuais 
foram acrescidas de 10% cada uma, nessas condições a 
média aritmética no mês seguinte aumentou para (assi-
nale a única resposta correta)?

A ( ) 67,5.
B ( ) 69,5.
C ( ) 71,5.
D ( ) 73,5.
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QUESTÃO 19
Para construir uma cerca de duzentos metros uma 

máquina operando 8 horas por dia gasta 10 dias para 
terminar o serviço. Assim, para construir uma cerca de 
300 metros trabalhando 10 horas por dia, quantos dias 
levaria?

A ( ) 8 dias. 
B ( ) 10 dias.
C ( ) 12 dias.
D ( ) 14 dias.

QUESTÃO 20
Para medir a largura de um rio num determinado 

local uma pessoa num ponto (B) observa uma árvore (A) 
na outra margem. Em seguida caminha 45 metros até 
um ponto C de modo que o ângulo ABC seja de 90 graus 
e o ângulo BCA seja de 30 graus. Qual a largura do rio?

A ( ) 29. 
B ( ) 26.
C ( ) 23.
D ( ) 21.
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QUESTÃO 23
Segundo as proposições da Lei Orgânica do Mu-

nicípio de Mossâmedes, compete à Câmara Municipal 
exercer as seguintes atribuições:

I. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município, por 
mais de quinze dias, por necessidade do serviço;
II. Tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando so-
bre parecer do Tribunal de Contas do Município no pra-
zo máximo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento;
III. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamen-
to, armamento e zoneamento urbano ou para fins urba-
nos;
IV. Publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de 
cada bimestre, relatório resumido da execução orçamen-
tária.

Estão corretos os itens:

A ( ) Apenas II e IV.
B ( ) Apenas I e II.
C ( ) Apenas I, II e IV.
D ( ) Apenas I e IV.

QUESTÃO 24
Segundo as disposições da Lei Orgânica do Muni-

cípio de Mossâmedes, o processo legislativo municipal 
compreende a elaboração de emendas à Lei Orgânica 
Municipal, leis complementares, ordinárias e delegadas, 
decretos legislativos e resoluções. A respeito do tema, as-
sinale a alternativa CORRETA:

A ( ) A Lei Orgânica somente poderá ser emendada na 
vigência de estado de sítio ou de intervenção no 
Município.

B ( ) As leis complementares somente serão aprova-
das se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos 
membros da Câmara Municipal, observados os 
demais termos de votação das leis ordinárias.   

C ( ) As leis que dispuserem sobre criação de cargos, 
funções ou empregos públicos, são de iniciativa 
exclusiva da Mesa da Câmara.

D ( ) A Lei Orgânica Municipal só poderá ser emenda-
da mediante proposta do Prefeito Municipal.

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS 
GERAIS DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
Quanto à história do município, segundos os dados 

disponíveis na pagina oficial da Prefeitura Municipal, 
analise as afirmações a seguir. 

I. O município surgiu há mais de 300 anos, em razão da 
descoberta de ouro nas encostas da Serra Dourada.
II. Localizado nas encostas da Serra Dourada, com alti-
tude média de 615m, possui clima semiárido, com varia-
ções de temperatura.
III. A comunidade teve início por volta da metade do sé-
culo XVIII, com a denominação de Aldeia de São José, 
fundada para servir de habitação dos índios AKROÁS e 
NAUNDÓS.
IV. Em 1774 foi reerguida com edificações pelo então Go-
vernador da Capitania de Goiás e Capitão-General, D. 
José de Almeida Vasconcelos Several de Carvalho, Barão 
de Mossâmedes, para sua residência e local de escraviza-
ção dos índios KAIAPÓS, passando a ser denominada 
Aldeia de São José de Mossâmedes.

A alternativa correta é:

A ( ) I, II e IV, apenas, são corretas.
B ( ) I e II, apenas, são corretas.  
C ( ) II e IV, apenas, são corretas.
D ( ) III e IV, apenas, são corretas.

QUESTÃO 22
Quanto à história do município, segundos os dados 

disponíveis na pagina oficial da Prefeitura Municipal, 
analise as afirmações a seguir

I. Do ponto de vista religioso, ainda no século XVIII, 
criou-se a Freguesia de São José de Mossâmedes, desli-
gando-a da Freguesia de Meia Ponte.
II. Em 31 de julho de 1845, pela Lei Provincial nº6, foi 
criado o Distrito de São José de Mossâmedes, passando a 
pertencer ao Município de Goiás.
III. Pelo Decreto-Lei nº1.233 de 31 de Outubro de 1938, 
passou a denominar-se, somente Mossâmedes.
IV. Mossâmedes foi elevada à categoria de Município, em 
14 de Novembro de 1953, quando entrou em vigor a Lei 
Estadual que criou o Município de Mossâmedes.

A alternativa correta é:

A ( ) I, II e IV, apenas, são corretas.
B ( ) I e II, apenas, são corretas.  
C ( ) II e IV, apenas, são corretas.
D ( ) II, III e IV, apenas, são corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
O uso de procedimentos invasivos, comuns em 

pacientes críticos, pode ser portas de entrada no corpo 
para a penetração de microrganismos que facilitam o 
aparecimento de micro-organismos resistentes a vários 
antimicrobianos, o que pode causar a manifestação de 
surtos nos serviços de saúde.

Marque a conduta imediata a ser tomada mediante 
um surto de infecção em unidades de saúde:

A ( ) Precaução para gotículas na assistência aos pa-
cientes com microrganismos resistentes.

B ( ) Precaução de contato a todos os pacientes com in-
fecção ocasionada por microrganismos multirre-
sistentes.

C ( ) Cultura aleatória dos ambientes e dos equipamen-
tos utilizados na assistência aos pacientes.

D ( ) Investigação epidemiológica superficial, com a fi-
nalidade de evitar a ocorrência de casos novos.

QUESTÃO 27
A hanseníase é uma doença crônica e infectoconta-

giosa que atinge primeiro os nervos periféricos e a pele, 
possui evolução lenta, granulomatosa, e provoca defor-
midades e incapacidades físicas, como lesões cutâneas 
anestésicas e distúrbios neuríticos, o que historicamente 
a torna estigmatizante. O diagnóstico é feito com exame 
físico, teste de sensibilidade (térmico, doloroso/tátil) e 
exames laboratoriais específicos. No Brasil o número de 
casos tem reduzido progressivamente nos últimos anos, 
sendo o segundo no mundo na detecção de casos, com 
17.979 novos registros em 2020.

Em relação à conduta terapêutica da Hanseníase é 
CORRETO afirmar:

I. O tratamento farmacológico da hanseníase é feito com 
poliquimioterapia única (PQT-U), que associa três fár-
macos: rifampicina, dapsona e clofazimina. O esquema 
terapêutico deve ser usado por um período de até 12 me-
ses.
II. Vigilância de todos os contatos intradomiciliares, 
anualmente, por cinco anos, independentemente da fon-
te de contato ser paucibacilar ou multibacilar.
III. Por ser infectocontagiosa, o paciente, com uma for-
ma multibacilar e sem tratamento, expõe ao comunican-
te/contactante um risco de maior contágio que outras 
pessoas. Nestes casos, é indicada a testagem desses co-
municantes.

QUESTÃO 25
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Mu-

nicípio de Mossâmedes, assinale a alternativa INCOR-
RETA: 

A ( ) Além do vencimento e das vantagens previstas na 
lei, poderão ser deferidos aos servidores gratifi-
cações e adicionais, dentre eles, a gratificação de 
produtividade fiscal. 

B ( ) A gratificação de incentivo funcional será conce-
dida mediante comprovação de conclusão de cur-
sos e programas voltados para o aprimoramento 
profissional, ministrados pela administração mu-
nicipal ou por instituições de ensino devidamente 
credenciadas.  

C ( ) Por quinquênio de efetivo exercício no serviço pú-
blico municipal de Mossâmedes, será concedido 
ao servidor um adicional correspondente a 2% 
(dois por cento) do vencimento base de seu cargo 
efetivo, até o limite de sete quinquênios. 

D ( ) O servidor que opera direta e permanentemente 
com raios X ou substâncias radioativas gozará, 
obrigatoriamente, vinte dias consecutivos de fé-
rias, por semestre de atividade profissional, proi-
bida, em qualquer hipótese, a acumulação. 
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IV. O Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT) da Hanseníase estabelece como uma das condu-
tas um teste para detecção de resistência a antimicrobia-
nos. Se for confirmada para medicamentos de primeira 
linha, outras opções são indicadas como o uso de mino-
ciclina, ofloxacino e, mais recentemente incorporada, a 
claritromicina.

A ( ) Apenas a alternativa IV está correta.
B ( ) Apenas a alternativa I está incorreta. 
C ( ) As alternativas I, II e III estão corretas.
D ( ) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 28
Chegou na unidade para consulta de pré-natal uma 

jovem de 17 anos, gestante de 28 semanas, apresentando 
tosse com expectoração há mais de 4 semanas e dispneia 
ao pequeno esforço. Desde a 20ª semana de gestação, não 
obteve ganho de peso. Diante do quadro apresentado, foi 
realizada uma baciloscopia que a diagnosticou com tu-
berculose pulmonar. Em relação à conduta a ser adotada, 
assinale a alternativa CORRETA.

A ( ) Iniciar o tratamento só após a criança receber a 
vacina BCG.

B ( ) Esperar o bebê nascer para dar início ao trata-
mento.

C ( ) Iniciar o tratamento imediatamente e suspender 
quando o bebê começar a amamentar.

D ( ) Iniciar o tratamento imediatamente e realizar as 
orientações para o período de amamentação.

QUESTÃO 29
Na organização do processo de trabalho em en-

fermagem, o método de solução de problemas deve, em 
sua essência, ser proativo pela necessidade de investiga-
ção contínua dos fatores de risco e de bem-estar, mesmo 
quando não houver problemas. Essa condição poderá 
proporcionar ao enfermeiro o desenvolvimento do traba-
lho amparado por modelos de cuidados que o induzirá a 
utilizar o pensamento crítico, formando a base para uma 
tomada de decisão. Segundo May (1999), aliado ao pen-
samento crítico, está o desenvolvimento da competência 
clínica, que compreende mais que a habilidade de tomar 
decisões, ou seja, consiste na habilidade de unir conheci-
mento formal, experiência clínica, desenvolvimento cog-
nitivo, psicomotor e afetivo, constituindo, dessa forma, a 
organização de modos eficazes para uma assistência de 
enfermagem de qualidade (COREN-SP, 2015).

Com base no texto acima, compreende-se que está 
diretamente relacionado a:

A ( ) Gerenciamento do trabalho em enfermagem.
B ( ) SAE/Processo de Enfermagem.
C ( ) Letramento em Enfermagem. 
D ( ) Enfermagem baseada em Evidências. 

QUESTÃO 30
Para o tratamento da hipertensão arterial sistêmi-

ca (HAS), são indicadas drogas de efeito anti-hiperten-
sivos, assim como medidas de alimentação e nutrição 
recomendadas para estabelecer o controle hipertensivo, 
diminuir os fatores de risco modificáveis e melhorar a 
adesão a longo prazo.

Nessa perspectiva, são terapêuticas recomendadas:

I. Controle de peso: manter o índice de massa corporal 
(IMC) < 25kg/m² para pacientes com até 65 anos e IMC 
< 27kg/m² para pacientes com mais de 65 anos. Se estiver 
com excesso de peso, deve-se orientar o paciente a uma 
perda de peso saudável. 
II. Uso de diuréticos tiazídicos como a Hidroclorotiazida 
12,5mg/ 25mg, de Inibidores da enzima conversora de 
angiotensina (IECA) como o Captopril 25mg e Maleato 
de Enalapril 5/10/20mg.
III. Circunferência abdominal: manter a medida inferior 
a 70cm nas mulheres e inferior a 84cm nos homens. A 
OMS indica também que o tecido adiposo deve corres-
ponder de 30% a 35% do peso corporal para o homem e 
de 25% a 28% para a mulher. 
IV. Padrão alimentar: aumentar o consumo de frutas, 
verduras, legumes, produtos lácteos com baixo teor de 
gordura, cereais integrais, peixes, aves e nozes; restringir 
o consumo de carnes vermelhas e processadas, sódio, be-
bidas açucaradas e alimentos ultraprocessados.

A ( ) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas.  
B ( ) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
C ( ) Apenas a alternativa II está correta.
D ( ) Todas as alternativas  estão corretas.
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QUESTÃO 31
A saúde da criança, nos primeiros anos de vida, 

tem relação direta com o planejamento familiar, adequa-
da assistência ao pré-natal e com medidas de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. Nesta perspectiva, o 
Ministério da Saúde (MS) implantou várias ações com o 
objetivo de reduzir a morbidade e mortalidade na infân-
cia (CORENGO,2017). Com ênfase na atuação do Enfer-
meiro na atenção à saúde da criança, preconizada pelo 
MS, marque a alternativa INCORRETA.

A ( ) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 
2008), o aleitamento materno é recomendado até 
6 meses de idade, e complementar até 2 anos ou 
mais. Pode ser classificado em: aleitamento ma-
terno; aleitamento materno exclusivo; aleitamen-
to materno predominante; aleitamento materno 
complementado; aleitamento materno misto ou 
parcial.

B ( ) A anemia por deficiência de ferro é um problema 
nutricional de magnitude no Brasil com uma pre-
valência de aproximadamente 50% nas crianças 
menores de 24 meses. A OMS recomenda admi-
nistração de suplementos de vitamina A para pre-
venir a sua carência, a xeroftalmia e a cegueira de 
origem nutricional em crianças de 6 a 59 meses (4 
anos e 11 meses) (BRASIL, 2013).

C ( ) No bebê, a infecção de pele causada pelo fungo 
responsável pela candidíase (Candida albicans) 
aloja na pele sem causar alteração, com o objetivo 
de alimentar a queratina para manter-se ativo. A 
áreas sujeitas a atritos (dobras da pele, axilas, vi-
rilhas e nuca), sob o efeito do calor, umidade e de 
pequenas fissuras, podem facilitar a infecção pelo 
fungo. A prevenção consiste em lavar a região ín-
tima da criança após ter urinado e/ou evacuado, 
manter a pele seca e evitar uso de tecidos sintéti-
cos.

D ( ) A diarreia em crianças poderá ocasionar desidra-
tação, problemas nutricionais e morte. Ao exame 
realizado pela enfermeira, se a criança  apresen-
tar-se letárgica ou inconsciente, olhos fundos, não 
conseguir ingerir água e exibir sinal de prega, o 
tratamento preconizado é iniciar de imediato a hi-
dratação oral oferecendo goles frequentes de SRO, 
manter a amamentação e a observação por 2h.

QUESTÃO 32
A.P.N., 26 anos, gestante, primigesta, com 34 se-

manas de gestão, vinda da zona rural, chegou a unida-
de com intensa cefaleia holocraniana, náuseas e edema 
MMI.  Segundo o esposo, ela fez uso de analgésicos, 
sem obter melhora. Está em acompanhamento regular 
de pré-natal e sem registro de comorbidades. Refere mo-
vimentação fetal, sem sangramento vaginal. Ao exame 
físico, apresenta-se corada, hidratada, peso 85kg. PA: 
152/110mmHg. BCF 153bpm. Ausência de contrações 
uterinas. Ao toque vaginal apresenta colo grosso, poste-
rior e fechado. Mostra-se muito ansiosa e com expressão 
facial de choro.

O quadro acima requer uma intervenção urgente e 
cuidadosa da enfermeira e do médico obstetra por indi-
car:

I. O desenvolvimento de uma pré-eclampsia.

PORQUE

II. Os sintomas caracterizados da pré-eclâmpsia geral-
mente são hipertensão arterial sistêmica crônica, edema, 
cefaleia, epigastralgia, perturbações visuais, convulsão, 
sangramento vaginal, podendo evoluir para o coma.

Assinale a alternativa correta:

A ( ) I e II são corretas e II justifica I .
B ( ) I e II são corretas, mas II não justifica I.
C ( ) I é correta e II é incorreta.
D ( ) I é incorreta e II é correta.

 
QUESTÃO 33

As instituições de saúde e especificamente a en-
fermagem necessitam da funcionalidade e eficiência da 
Organização Hospitalar ou da estrutura física dos Esta-
belecimentos Assistenciais de Saúde. Assim é necessário 
reorganizar e qualificar a atenção hospitalar.

 Com base nas afirmações acima, analise as ques-
tões abaixo:

 “As funções do hospital evoluíram com sua pró-
pria história, deixando de ser um centro de diagnóstico 
e tratamento de doença para assumir uma postura mais 
complexa no seio da comunidade. Na atualidade, são 
confiadas a elas funções básicas, de acordo com a Co-
missão de Peritos em Assistência Médica da OMS: pre-
ventiva, restaurativa, de ensino e pesquisa.”
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PORQUE

“Para a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) 
50/2002 e ajustada pela RDC 307/2002, as circulações 
externas e internas dos Estabelecimentos Assistenciais 
de Saúde (EAS) são: seus acessos, estacionamento e cir-
culações horizontais e verticais, sendo a horizontal os 
corredores e as portas, já a vertical na movimentação 
dos clientes dispõe de escadas, rampas, elevadores, mon-
ta carga e tubo de queda.”   

Analisando a relação proposta entre as duas asser-
ções acima, assinale a opção CORRETA.

A ( ) As duas asserções são proposições verdadeiras, e a 
segunda é uma justificativa da primeira.

B ( ) A primeira asserção é falsa e a segunda é verdadei-
ra.

C ( ) As duas asserções são proposições verdadeiras, 
porém a segunda não é justificativa da primeira.

D ( ) A primeira asserção é verdadeira e segunda asser-
ção é falsa.

QUESTÃO 34
Em junho de 2022, toda mídia nacional divulgou 

com perplexidade o caso do anestesista preso em fla-
grante por ter sido acusado de crime de estupro de vul-
nerável. A denúncia se baseia na suspeita do médico ter 
realizado sedação excessiva em uma parturiente, favore-
cendo a execução do crime. O fato foi denunciado pela 
equipe de enfermagem, que achou estranho o comporta-
mento do profissional.

Os acontecimentos sugerem que a enfermagem vi-
venciou um “dilema ético”. Nesta perspectiva, em torno 
dos dispositivos éticos e legais que regem a Enfermagem, 
é INCORRETO afirmar:

A ( ) A Resolução COFEN n. 588 de 2021 dispõe sobre 
o Código de Ética dos Profissionais de Enferma-
gem (CEPE) e está respaldada pelo Lei do Exercí-
cio Profissional da Enfermagem n. 7.476/1995.  

B ( ) O Art. 22 do CEPE estabelece como direito ao 
profissional “recusar-se a executar atividades que 
não sejam de sua competência técnica, científica, 
ética e legal ou que não ofereçam segurança ao 
profissional, à pessoa, à família e à coletividade”.

C ( ) A denúncia realizada pela equipe de enfermagem 
(no caso acima) poderá ter respaldo no Art. 47 do 
CEPE , que estabelece: “Posicionar-se contra, e de-
nunciar aos órgãos competentes, ações e procedi-
mentos de membros da equipe de saúde quando 
houver risco de danos decorrentes de imperícia, 
negligência e imprudência ao paciente, visando a 
proteção da pessoa, família e coletividade”.

D ( ) São princípios fundamentais da profissão dispos-
tos no CEPE (2017): “O profissional de Enferma-
gem atua com autonomia e em consonância com 
os preceitos éticos e legais, técnico-científico e teó-
rico-filosófico; exerce suas atividades com compe-
tência para promoção do ser humano na sua inte-
gralidade, de acordo com os Princípios da Ética e 
da Bioética, e participa como integrante da equipe 
de Enfermagem e de saúde na defesa das Políticas 
Públicas com ênfase nas políticas de saúde que ga-
rantam a universalidade de acesso, integralidade 
da assistência”.

QUESTÃO 35
As ações de vacinação são coordenadas pelo Pro-

grama Nacional de Imunização (PNI), cujo objetivo é 
erradicar, eliminar e controlar as doenças imunopre-
veníveis no território brasileiro. A enfermagem como 
principal protagonista na administração dos imunobio-
lógicos deve ser grande conhecedora, defensora e incen-
tivadora da vacinação.

Com base no PNI 2022, é INCORRETO afirmar:

A ( ) Diante da situação epidemiológica do país, é reco-
mendável que a vacina BCG seja administrada na 
maternidade. Caso não tenha sido administrada 
na maternidade, deve ser aplicada na primeira vi-
sita ao serviço de saúde. Crianças que não apre-
sentarem cicatriz vacinal após receberem a dose 
da vacina BCG não precisam ser revacinadas.

B ( ) A vacina tetra viral corresponde à segunda dose 
da tríplice viral e à primeira dose da vacina va-
ricela. Na sua indisponibilidade, pode ser substi-
tuída pelas vacinas tríplice viral e vacina varice-
la (monovalente). Esta vacina está indicada para 
população indígena a partir dos 5 (cinco) anos de 
idade. A vacina varicela pode ser administrada até 
6 anos, 11 meses e 29 dias. É indicada aapara toda 
população indígena a partir dos 7 (sete) anos de 
idade, não vacinada contra varicela.

C ( ) Administrar 1 (uma) dose da vacina Pneumocó-
cica 10V (conjugada), da vacina Meningocócica C 
(conjugada), da vacina hepatite A e da vacina tetra 
viral em crianças de até 4 anos (4 anos 11 meses e 
29 dias) de idade que tenham perdido a oportuni-
dade de se vacinar.  

D ( ) A vacina pentavalente garante a proteção contra 
varíola, sarampo, hepatite B e contra a bactéria 
haemophilus influenza Tipo b. Deve ser adminis-
trada em crianças de até 6 (seis) anos, 11 meses e 
29 dias, sem comprovação ou com esquema vaci-
nal incompleto, iniciando ou completando o es-
quema com penta, com intervalo de 60 dias entre 
as doses, mínimo de 30 dias.
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QUESTÃO 36
No contexto dos antecedentes do SUS, conclui-se 

que o Estado brasileiro, na área da saúde, caracterizou-
se ao longo desse período por dois modelos básicos: o 
sanitarismo campanhista e o curativo-privatista. Acerca 
desses aspectos, julgue a alternativa correta:

A ( ) O modelo sanitarista campanhista envolveu uma 
abordagem coletiva e ambiental da doença carac-
terizada pela prática não autoritária de interven-
ções estatais voltadas para o saneamento básico e 
o incentivo à imunização.

B ( ) O modelo clínico curativo-privatista era realizado 
por meio de iniciativas relacionadas à segurida-
de social e à medicina liberal que privilegiavam a 
abordagem individual e medicalizante.

C ( ) A política de saúde adotada antes do SUS reforça 
a antiga dicotomia: as ações de caráter individual 
sob a gestão do Ministério da Saúde separadas das 
ações curativas vinculadas ao modelo assistencial 
previdenciário.

D ( ) Durante o Regime Militar, a medicina de grupo 
teve grande expansão no período e destinava-se 
principalmente aos trabalhadores com menor po-
der aquisitivo.

QUESTÃO 37
O Sistema Único de Saúde norteia-se por princí-

pios doutrinários e organizativos. Sobre esses princípios, 
marque a alternativa correta: 

A ( ) Os princípios doutrinários incluem: a universali-
dade, a equidade e a participação social. Os prin-
cípios organizativos incluem a descentralização, 
integralidade da atenção, regionalização e hierar-
quização do sistema.

B ( ) Os princípios doutrinários incluem a universali-
dade, equidade, integralidade da atenção e partici-
pação social. Os princípios organizativos incluem 
a descentralização, regionalização e hierarquiza-
ção do sistema.

C ( ) A equidade é um princípio que assegura ações e 
serviços de saúde a todos os níveis de atenção, re-
força a igualdade no acesso e fomenta a ideia de 
que saúde é um direito fundamental do ser huma-
no que deve ser garantido pelo Estado.

D ( ) O princípio da integralidade considera a garantia 
da articulação da referência e contrarreferência 
entre os serviços de pequena, média e alta com-
plexidade de forma efetiva, além da visão do ser 
humano como um todo, único e indivisível.

QUESTÃO 38
Considerando o que disciplina a Lei Complementar 

nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e o Decreto nº 7.508, de 
28 de junho de 2011, que regulamentam a Lei Orgânica 
da Saúde, a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, re-
solveu:

A ( ) A Conferência de Saúde é uma instância colegia-
da, deliberativa e permanente do Sistema Único 
de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, inte-
grante da estrutura organizacional do Ministério 
da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com composi-
ção, organização e competência fixadas na Lei nº 
8.142/90.

B ( ) A instituição dos Conselhos de Saúde é estabeleci-
da por lei especificadamente federal, obedecida a 
Lei nº 8.142/90.

C ( ) A participação da sociedade organizada, garanti-
da na legislação, torna os Conselhos de Saúde uma 
instância privilegiada na proposição, discussão, 
acompanhamento, deliberação, avaliação e fisca-
lização da implementação da Política de Saúde, 
inclusive nos seus aspectos econômicos e finan-
ceiros. 

D ( ) A participação de órgãos, entidades e movimentos 
sociais terá como critério a representatividade, a 
abrangência e a complementaridade do conjunto 
da sociedade, no âmbito de atuação do Conselho 
de Saúde. Recomenda-se que, a cada eleição, os 
segmentos de representações de usuários, traba-
lhadores e prestadores de serviços, a seu critério, 
promovam a renovação de, no mínimo, 45% de 
suas entidades representativas. 

QUESTÃO 39
Estão incluídas no conjunto de ações e serviços do 

SUS referidos pela Lei 8.080/90:

I. “Atividades dirigidas às pessoas, individual ou coleti-
vamente, voltadas para a promoção da saúde e preven-
ção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de agravos e 
doenças”.
II. “Serviços prestados no âmbito ambulatorial, hospi-
talar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico 
geridos pelos governos (especificamente municipais e es-
taduais), bem como em outros espaços, especialmente no 
domiciliar”.
III. “Intervenções ambientais no seu sentido mais amplo, 
incluindo as condições sanitárias nos ambientes onde se 
vive e trabalha, na produção e circulação de bens e servi-
ços, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de 
sistemas de saneamento básico”.
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IV. “Conjunto de ações e serviços de saúde prestados 
pelos órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, de administração direta, sem a participação 
da iniciativa privada”.

Assinale a alternativa correta.

A ( ) As afirmativas I, II e III estão incluídas no conjun-
to de ações e serviços do SUS, já a afirmativa IV é 
falsa nesse contexto.

B ( ) As afirmativas I e III estão incluídas no conjunto 
de ações e serviços do SUS, já as afirmativas II e IV 
são falsas nesse contexto.

C ( ) As afirmativas I, III e IV estão incluídas no con-
junto de ações e serviços do SUS, já a afirmativa II 
é falsa nesse contexto. 

D ( ) As afirmativas II, III e IV estão incluídas no con-
junto de ações e serviços do SUS, já a afirmativa I 
é falsa nesse contexto.

QUESTÃO 40
O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regu-

lamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para 
dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre este decreto, assinale a 
afirmativa INCORRETA:

A ( ) O Contrato Organizativo da Ação Pública da 
Saúde é um acordo de colaboração firmado entre 
entes federativos com a finalidade de organizar e 
integrar ações e serviços de saúde na rede regiona-
lizada e hierarquizada. 

B ( ) Região de Saúde é a descrição geográfica da dis-
tribuição de recursos humanos e de ações e servi-
ços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa 
privada, considerando-se a capacidade instalada 
existente, os investimentos e o desempenho aferi-
do a partir dos indicadores de saúde do sistema.

C ( ) A Rede de Atenção à Saúde compreende no con-
junto de ações e serviços de saúde articulados em 
níveis de complexidade crescente, com a finalida-
de de garantir a integralidade da assistência à saú-
de.

D ( ) Os Serviços Especiais de Acesso Aberto são ser-
viços de saúde específicos para o atendimento da 
pessoa que, em razão de agravo ou de situação la-
boral, necessita de atendimento especial.
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