UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CONCURSO PÚBLICO TÉCNICO ADMINISTRATIVO – 2019
Prova Nível Superior: NS44
ENFERMEIRO
Data: 15/09/2019
Tempo de realização da prova: 4 (quatro) horas
Leia com atenção as instruções
Você recebeu do Aplicador de Sala:


Um Caderno de Questões contendo 45 (quarenta e cinco) questões objetivas, sendo 10 (dez) de
Língua Portuguesa, 10 (dez) de Legislação e 25 (vinte e cinco) de Conhecimentos Específicos do
Cargo e CARTÃO-RESPOSTA personalizado para a prova.



É de sua inteira responsabilidade certificar-se que seu nome corresponde ao que está impresso no
CARTÃO-RESPOSTA. Assine o CARTÃO-RESPOSTA assim que recebê-lo do Aplicador de Sala.



Transcreva suas respostas para o Cartão-Resposta preenchendo todo o círculo. Após o
preenchimento não será possível fazer qualquer alteração no CARTÃO-RESPOSTA, pois, se assim
o fizer, a questão será considerada nula.



Não rasure, não amasse, não dobre e/ou rasgue o CARTÃO-RESPOSTA.



Utilize apenas caneta esferográfica de cor azul ou preta, com ponta grossa, para assinalar suas
respostas no CARTÃO-RESPOSTA.

Assinale assim:


Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova. Faça-a com tranquilidade e controle o seu tempo
pelo MARCADOR DE TEMPO afixado no Quadro à sua frente. Esse tempo inclui as respostas
assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA.



Somente depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início das provas, você poderá retirar-se da
sala de prova, entregando OBRIGATORIAMENTE, ao Aplicador de Sala, o CADERNO DE
QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.



Verifique se assinou o CARTÃO-RESPOSTA antes de entregá-lo ao Aplicador de Sala.



Somente será permitido a você levar o Caderno de Questões, quando estiver faltando 30 (trinta
minutos) para o término da prova.



É terminantemente vedado copiar suas respostas assinaladas no CARTÃO-RESPOSTA.



Os 3 (três) últimos candidatos só poderão deixar a sala SIMULTANEAMENTE e deverão assinar a
Ata de Sala de Prova juntamente com a equipe de fiscalização do Centro de Aplicação.



Os Aplicadores de Sala não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o
conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir sobre a
alternativa correta.

NOME: ________________________________________________________________________________
CIDADE DE PROVA: __________________________ LOCAL DE PROVA:_________________________
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NÍVEL SUPERIOR: Enfermeiro
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
25 Só uso a palavra para compor meus silêncios.
Leia as afirmativas a seguir, feitas sobre o texto:
I. O poeta não se sente à vontade no mundo
contemporâneo, repleto de tecnologia.
II. O poeta considera que a Ciência é um valor
maior que a Natureza,lastimando não poder
entendê-la.
III. O poeta, por não se integrar ao mundo, se
sente desprezível, daí se comparar às moscas.
IV. A poesia é uma linguagem que usa as palavras
do cotidiano, mas sem a finalidade de informar.
V. No verso 25 (“Só uso a palavra para compor
meus silêncios”) observa-se a figura de
linguagem conhecida como paradoxo.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente as afirmativas I e V estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
e) Somente as afirmativas III e V estão corretas.

LÍNGUA PORTUGUESA
01. Ela está definida no Manual de Redação da
Presidência da República como um atributo “que
complementa a clareza e se caracteriza por: a)
articulação da linguagem comum ou técnica para a
perfeita compreensão da ideia veiculada no texto; b)
manifestação do pensamento ou da ideia com as
mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia
com propósito meramente estilístico; e c) escolha
de expressão ou palavra que não confira duplo
sentido ao texto”.
O atributo a que se refere o texto é a:
a) coesão.
b) precisão.
c) concisão.
d) coerência.
e) objetividade.
02. Assinale a alternativa que NÃO se refere de modo
correto ao uso de siglas e acrônimos, segundo as
instruções do Manual de Redação da Presidência
da República:
a) Siglas no plural devem levar apóstrofo e s no
final, como se vê em Tribunais de Contas dos
Municípios –TCM’s.
b) A sigla para Agência Nacional de Aviação Civil
deve ser grifada apenas com a inicial maiúscula:
Anac.
c) A abreviatura para Comissão Permanente de
Concurso – Compec não é uma sigla, mas um
acrônimo.
d) A sigla para Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística é IBGE, pois todas as letras são
pronunciadas separadamente.
e) Excepcionalmente, a sigla pode ter letras
maiúsculas e minúsculas, como na do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico – CNPq.

04. Assinale a alternativa em que, reescrita, a frase a
seguir teve seu sentido alterado:
Os pesquisadores do meio ambiente, que trabalham
com a certeza da Ciência, já propõem providências para
que não aconteça uma catástrofe.
a) Os pesquisadores do meio ambiente trabalham
com a certeza da Ciência; por conseguinte, já
propõem providências para que não aconteça
uma catástrofe.
b) Os pesquisadores do meio ambiente trabalham
com a certeza da Ciência, de modo que já
propõem providências para que não aconteça
uma catástrofe.
c) Os pesquisadores do meio ambiente já propõem
providências para que não aconteça uma
catástrofe, a despeito de trabalharem com a
certeza da Ciência.
d) Como trabalham com a certeza da Ciência, os
pesquisadores do meio ambiente já propõem
providências para que não aconteça uma
catástrofe.
e) Os pesquisadores do meio ambiente, por
trabalharem com a certeza da Ciência, já
propõem providências para que não aconteça
uma catástrofe.

03. Leia o poema “O apanhador de desperdícios”, de
Manoel de Barros:
1. Uso a palavra para compor meus silêncios.
Não gosto das palavras
fatigadas de informar.
Dou mais respeito
5 às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas.
Dou respeito às coisas desimportantes.
e aos seres desimportantes.
10 Prezo insetos mais que aviões.
Prezo a velocidade
das tartarugas mais que a dos mísseis.
Tenho em mim um atraso de nascença.
Eu fui aparelhado
15 Para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios.
Amo os restos
20 como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato
de canto.

05. Assinale a alternativa de que consta frase na qual a
palavra sublinhada NÃO deve receber o acento
indicativo de crase:
a) Aquela que tantos sacrifícios fez por mim –
minha mãe – dedico esta obra.
b) Essa tua camisa é semelhante a que minha
namorada me deu de presente.
c) Há de ficar bom logo; eu já rezei a Nossa
Senhora! Exclamou Consuelo.
d) Devido ao trânsito infernal, cheguei tarde a casa
de meus pais.
e) Tive uma ideia semelhante a do nosso professor
a respeito da obra de Castro Alves.
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06. Os períodos do texto a seguir, tirados (e adaptados)
do livro Os Reis da voz, de Ronaldo Conde Aguiar
(p. 10), estão desordenados. Coloque-os na ordem
correta, a fim de produzir um enunciado claro,
coerente e coeso:
I. Nos dias atuais, em quase todos os lares
brasileiros há um computador, tal como quase
todos os brasileiros têm nas mãos ou nos
bolsos um celular, que pode ser conectado à
internet e tem mil e uma utilidades, cuja
principal é a de torrar a nossa paciência.
II. Mais
recentemente,
chegaram
os
computadores, a internet, o Google, o YouTube,
e as mais modernas máquinas de escrever
elétricas
foram
aposentadas
quase
abruptamente.
III. E pensar que eu tinha mais de 50 anos quando
comprei meu primeiro celular.
IV. Isso foi um ledo engano.
V. As máquinas de escrever elétricas eram,
naqueles idos, o sinal mais visível do porvir que
chegara, cujas delícias íamos desfrutar.
VI. Minha geração viu o surgimento das primeiras
máquinas de escrever elétricas, que, nos anos
seguintes, sofreram sucessivas e variadas
mudanças técnicas e de layouts, que só as
aprimoravam.
VII. Tornaram-se velharias, sucatas, ninguém mais
as usa.
VIII. Ninguém mais as vê, a não ser em brechós ou
em museus.
IX. A velhice é a pior invenção de Deus, como o
celular, certamente, é a do homem.
Assinale a alternativa que expressa a ordem
CORRETA dos períodos:
a) I – II – III – IX – VI – VIII – VII – V – IV
b) VI – V – IV – II – VII – VIII – I – III – IX
c) VI – VII – V – IV – III – I – VIII – II – IX
d) IX – III – I – II –IV – V – VI – VIII – VII
e) IX – I – II – III – IV – VI – V – VIII – VII

b)

c)

d)

e)

em casos de excessão; o domínio do alfabeto
reservado a poucos, serve como divisor de
águas entre a cultural e oficial e a popular.
A nivelação de toda a produção cultural das
regiões, assim como o folclore foi um processo
que se foi construindo, de início a partir do
enquadramento nessa categoria das atividades
estéticas típicas da Amazônia.
A cultura de um povo é fonte inesgotável de
inspiração, de símbolos, de experiência, de
trabalho acumulado, de beleza; a preservação
da memória coletiva por um grupo, ainda que
pequeno, é uma verdadeira tábua de salvação
para toda a comunidade.
Alinha-se o carimbó entre os bailados populares
sem enredo verbal, de cuja melodia nutre o
caboclo, que se estende por toda a zona
atlântica do Pará, com incidência ainda no
Marajó e no Baixo Amazonas.
O carimbó no trajeto das origens folclóricas à
expressão de cultura popular, revela uma
complexa conversão equivalente ao que ocorreu
com o samba, e com o baião, num idêntico
trajeto no Rio de Janeiro e no Nordeste
brasileiro.

09. Leia as frases a seguir e depois coloque C (se a
regência estiver correta) ou E (se a regência estiver
errada):
( ) Revelou-se falsa a causa por que tanto
lutei durante minha vida.
( ) A extinção de espécies animais é um fato
do qual ele se preocupa.
( ) O romance cujo autor tenho simpatia se
encontra esgotado.
( ) Não tenham dúvidas que o mundo vai
melhorar, diminuindo a pobreza.
( ) Existem muitos modos em que podemos
recorrer para rever a sentença.
( ) O professor atendeu os orientandos na
tarde de ontem.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta
de cima para baixo:
a) C – E –C – C – E – C
b) C – E – E – E – E – C
c) E – C – C – E – C – E
d) E – C – E – C – C – E
e) E – E – C – E – C – C

07. Assinale a alternativa em que há formas verbais
INCORRETAMENTE empregadas:
a) Se o depoente não se desdisser durante o
interrogatório, ficará provado que a propina foi
paga pelo narcotráfico.
b) Contenha-se, refreie seus impulsos destrutivos e
reveja seu ponto de vista, para que possamos
chegar a um entendimento.
c) Eu intervim na palestra para que a discussão
não chegasse ao ponto de ser necessária a
presença da polícia.
d) Por difícil que seja nosso aprendizado, os
benefícios que dele proveem são muito
salutares, porque provêm as necessidades do
dia a dia.
e) Se eu a vir, pedir-lhe-ei que águe as plantas da
varanda, para que não sequem.

10. Leia as frases a seguir e depois coloque D (se o
enunciado for denotativo) ou C (se nele houver
conotação):
( ) O desastre aconteceu porque o carro
voava em alta velocidade.
( ) O súbito cantar dos pássaros quebrou o
silêncio da tarde.
( ) O dia morria, mas nem por isso a natureza
estava triste.
( ) Não achei a chave, por isso não podemos
entrar no apartamento.
( ) Já disse um poeta que “um galo sozinho
não tece uma manhã”.
( ) A chuva caiu tão intensamente que alagou
a cidade.

08. Assinale a alternativa cuja redação é clara, correta,
concisa e coerente:
a) A cultura letrada é rigorosamente estamental,
não dando azo à mobilidade vertical, a não ser
2
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Assinale a alternativa CORRETA, na sequência de
cima para baixo:

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta
de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

D–C–C–D–D–C
D–C–C–C–D–C
C–D–D–C–C–C
C–D–D–D–C–D
C–C–C–D–C–D

a)
b)
c)
d)
e)

LEGISLAÇÃO

13. Nos termos da Lei n°. 8.112/1990, sobre o
deslocamento de servidor público para o exercício
em uma nova sede, por interesse da administração,
com mudança de domicílio permanente, configura:
a) remoção, com direito a ajuda de custo para sua
instalação.
b) redistribuição, com direito a ajuda de custo para
sua instalação.
c) redistribuição, sem direito a ajuda de custo para
sua instalação.
d) recondução, sem direito a ajuda de custo para
sua instalação.
e) recondução, com direito a ajuda de custo para
sua instalação.

11. Élcio Guilherme é servidor público federal estável
há cinco anos e seis meses, computados nesse
lapso o período de estágio probatório. Élcio
gostaria de afastar-se de seu cargo para realizar
sua qualificação profissional em programa de pósdoutorado dentro do país. Por sua vez, Eduardo é
servidor público federal há três anos e nove
meses, também incluído o período de estágio
probatório, e pretende afastar-se de seu cargo
para a realização de programa de doutorado. Nos
termos da Lei n°. 8.112/1990 e, uma vez
preenchidos os demais requisitos legais:
a) ambos os servidores poderão se afastar com a
respectiva remuneração.
b) apenas Eduardo, poderá se afastar, pois o
afastamento pretendido por Élcio Guilherme
exige que o servidor seja titular de cargo efetivo
há pelo menos quatro anos, incluído o período
de estágio probatório.
c) não é permitido o afastamento para a
qualificação em programa de pós-doutoramento.
d) nenhum dos servidores poderá se afastar.
e) apenas Élcio Guilherme, poderá se afastar, pois
o afastamento pretendido por Eduardo exige que
o servidor seja titular de cargo efetivo há pelo
menos quatro anos, incluído o período de estágio
probatório.

14. Nos exatos termos do que dispõe a Lei nº.
8.112/1990, são penalidades disciplinares:
I. admoestação
II. suspensão
III. despedimento
IV. cassação de aposentadoria
V. destituição de função comissionada
Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

12. A respeito do direito de petição devido ao servidor
público federal, conforme previsto na Lei nº.
8.112/90, analise as afirmativas, identificando com
V as verdadeiras e com F as falsas:

( )

( )

( )

Somente os itens I, II e III estão corretos.
Somente os itens II e IV estão corretos.
Somente os itens II e V estão corretos.
Somente os itens II, IV e V estão corretos.
Somente os itens III, IV e V estão corretos.

15. A respeito dos benefícios, de acordo com a Lei nº.
8.112/90 analise as afirmativas, identificando com V
as verdadeiras e com F as falsas:
( ) O auxílio-natalidade é devido à servidora por
motivo de nascimento de filho, em quantia
equivalente ao maior vencimento do serviço
público, salvo no caso de natimorto.
( ) O salário-família é devido ao servidor ativo,
inativo ou em disposição, por dependente
econômico.
( ) Será concedida ao servidor licença para
tratamento de saúde, a pedido ou de ofício,
com base em perícia médica, sem prejuízo
da remuneração a que fizer jus.
( ) Será concedida licença à servidora gestante
por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem
prejuízo da remuneração. No caso de
nascimento prematuro, a licença terá início a
partir do parto.
licenciado,
com
remuneração
( ) Será
proporcional aos danos sofridos, o servidor
acidentado em serviço.

( ) É assegurado ao servidor o direito de

( )

V–V–V–F–V
V–F–V–F–V
F–F–F–F–F
F–V–V–F–V
F–F–V–V–F

requerer aos Poderes Públicos, em defesa
de direito ou interesse legítimo, próprio ou de
outrem.
O requerimento será dirigido à autoridade
competente para decidi-lo, e encaminhado por
intermédio daquela a que estiver subordinado
o requerente ou terceiro.
Cabe pedido de reconsideração à autoridade
que houver expedido o ato ou proferido a
primeira decisão, cabendo uma única
renovação.
Caberá recurso do indeferimento do pedido
de
reconsideração,
das
decisões
interlocutórias e das decisões sobre os
recursos sucessivamente interpostos.
O pedido de reconsideração e o recurso,
quando cabíveis, suspendem a prescrição.

Assinale a alternativa CORRETA, na sequência
de cima para baixo:
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F–F–V–V–F
F–V–F–V–F
F–V–F–V–V
V–V–V–F–V
V–F–V–F–F

Assinale a alternativa correta:
a) Existe uma assertiva correta.
b) Existem duas assertivas corretas.
c) Existem três assertivas corretas.
d) Existem quatro assertivas corretas.
e) Todas as assertivas estão corretas.

16. Relacionam-se a seguir benefícios do Plano de
Seguridade Social do servidor quanto ao seu
dependente, nos exatos termos da Lei nº. 8.112/90,
EXCETO:
a) auxílio-reclusão
b) salário-família
c) auxílio-funeral
d) assistência à saúde
e) pensão vitalícia e temporária

19. Mário, Joana e Joaquina são servidores públicos
federais. Mário permitiu que seu primo, que não é
servidor público, utilizasse veículo integrante do
acervo patrimonial da entidade à qual é vinculado,
sem a devida observação das formalidades legais
ou regulamentares aplicáveis à espécie. Joana, por
sua vez, percebeu vantagem econômica para
facilitar a locação de bem público por ente estatal
por preço inferior ao valor de mercado. Por fim, a
terceira, Joaquina, retardou, indevidamente, ato de
ofício. Os mencionados servidores praticaram os
seguintes atos de improbidade, conforme a Lei nº.
8.429/1992:
a) Os três servidores praticaram ato que causa
prejuízo ao erário.
b) Mário
praticou
ato
que
importa
em
enriquecimento ilícito; Joana, ato que importa em
enriquecimento ilícito; Joaquina praticou ato que
causa prejuízo ao erário.
c) Mário praticou ato que atenta contra os
princípios da Administração Pública; Joana, ato
que causa prejuízo ao erário; Joaquina praticou
ato que importa em enriquecimento ilícito.
d) Mário praticou ato que causa prejuízo ao erário;
Joana, ato que causa prejuízo ao erário;
Joaquina praticou ato que atenta contra os
princípios da Administração Pública.
e) Mário praticou ato que causa prejuízo ao erário;
Joana, ato que importa em enriquecimento ilícito;
Joaquina praticou ato que atenta contra os
princípios da Administração Pública.

17. Assinale a alternativa CORRETA acerca da Lei nº.
8.112/90:
a) A exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido
do servidor, sendo defesa a exoneração de
ofício.
b) Os servidores que trabalhem com habitualidade
em locais insalubres ou em contato permanente
com substâncias tóxicas, radioativas ou com
risco de vida, fazem jus a uma gratificação ou
retribuição sobre o vencimento do cargo efetivo.
c) Conceder-se-á ao servidor licença por motivo de
doença em pessoa da família, vedado o
exercício de atividade remunerada durante o
período.
d) O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 23 (vinte e três) horas de um
dia e 6 (seis) horas do dia seguinte, terá o valorhora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento),
computando-se cada hora como cinquenta e dois
minutos.
e) O servidor fará jus a trinta dias de férias, que
podem ser acumuladas até o máximo de dois
períodos, apenas no caso de necessidade do
serviço.

20. São princípios e diretrizes que devem ser
observados na gestão dos cargos do Plano de
Carreira no âmbito das Instituições Federais de
Ensino vinculadas ao Ministério da Educação,
conforme previsto na Lei nº. 11.091/05:
I. Natureza do processo educativo, função social e
objetivos do Sistema Federal de Ensino.
II. Qualidade do processo de trabalho.
III. Investidura em cada cargo condicionada à
aprovação em concurso público ou em função
comissionada.
IV. Desenvolvimento do servidor vinculado aos
objetivos institucionais, pessoais e de carreira.

18. Pedro Teixeira é servidor Técnico-administrativo em
Educação e é responsável pelo atendimento ao
público. São deveres fundamentais de Pedro
Teixeira, nos exatos termos do Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder
Executivo Federal, o Decreto Federal nº 1.171/94:
I. desempenhar, a tempo, salvo motivo de força
maior, as atribuições do cargo, função ou
emprego público de que seja titular.
II. jamais retardar qualquer prestação de contas,
condição essencial da gestão dos bens, direitos
e serviços da coletividade a seu cargo.
III. tratar cuidadosamente os usuários dos serviços,
aperfeiçoando o processo de comunicação e
contato com o público.
IV. ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum
temor
de
representar
contra
qualquer
comprometimento indevido da estrutura em que
se funda o Poder Estatal.
V. ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza
de que sua ausência provoca danos ao trabalho
ordenado, refletindo negativamente em todo o
sistema.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

4

Existe uma assertiva incorreta.
Existem duas assertivas incorretas.
Existem três assertivas incorretas.
Existem quatro assertivas incorretas.
Todas as assertivas estão corretas.
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d) V – V – V – V – V
e) V – V – F – F – V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO
21. No campo da saúde mental, há terminologias
específicas. Considere as seguintes definições:

23. A Política Nacional de Humanização (PNH),
chamada Humaniza SUS, destina-se a efetivar os
princípios do SUS no cotidiano das práticas de
atenção e gestão, qualificando a saúde pública no
Brasil e incentivando trocas solidárias entre
gestores, trabalhadores e usuários. Considerando
os termos que se referem às diretrizes e aos
princípios da PNH, atribua “1” para as diretrizes e
“2” para os princípios:

I. Apoio matricial – retaguarda especializada que
oferece suporte técnico-pedagógico às equipes
de referências, responsáveis pela condução de
um caso individual, familiar ou comunitário.
II. Atendimento
psicoterápico
–
processo
terapêutico fundamentado no relacionamento
interpessoal, como ferramenta do cuidado entre
o profissional e o usuário, no contexto individual
ou em grupo.
III. Comunicação terapêutica – uso da comunicação
como instrumento básico do cuidar, instituído no
relacionamento interpessoal, individual ou em
grupo.
IV. Internação psicossocial – ocorre em instituições
filantrópicas, em geral religiosas, de caráter
residencial transitória, que atendem adultos com
necessidades clínicas estáveis decorrentes do
uso de álcool, crack e outras drogas.

(
(
(
(
(
(
(
(

Acolhimento
Transversalidade
Gestão participativa e cogestão
Ambiência
Indissociabilidade entre atenção e gestão
Valorização do trabalhador
Defesa dos direitos dos usuários
Protagonismo, corresponsabilidade e
autonomia dos sujeitos e coletivos.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem
CORRETA, de cima para baixo:

Assinale os itens que apresentam a definição
CORRETA das terminologias:
a)
b)
c)
d)
e)

)
)
)
)
)
)
)
)

a)
b)
c)
d)
e)

Somente os itens I e III estão corretos.
Somente o item II está correto.
Somente os itens II e IV estão corretos.
Somente os itens III e IV estão corretos.
Todos os itens estão corretos.

22. No que diz respeito às competências do enfermeiro
no âmbito dos Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), analise as afirmativas, identificando com V
as verdadeiras e com F as falsas:

1–2–1–2–1–2–1–1
1–2–1–1–2–1–1–2
2–1–2–2–1–2–2–1
2–1–2–1–2–1–2–2
2–2–1–2–2–2–1–1

24. A promoção da saúde nas ações para o cuidado
integral à saúde do adolescente e do jovem inclui:
a) evitar trabalhar com lideranças estudantis e
juvenis da comunidade, para participarem de
temas voltados à promoção da saúde.
b) promover a qualidade de vida e ampliar a
vulnerabilidade e os riscos relativos aos
determinantes e condicionantes do processo
saúde-doença.
c) realizar notificação de toda a situação de saúde
do adolescente ou jovem ao Estatuto da Criança
e Adolescente (ECA).
d) nunca realizar atendimento à saúde do
adolescente ou do jovem, sem a autorização e o
acompanhamento dos pais.
e) promover ações educativas e preventivas e
ações de promoção da saúde e da cultura de
paz.

( ) Programar e gerenciar planos de cuidados
para usuários com transtornos mentais leves
ou severos e persistentes.

( ) Prescrever

cuidados
de
enfermagem
voltados à saúde do indivíduo em sofrimento
mental.

( ) Evitar

a vinculação das pessoas em
sofrimento/transtornos mentais e com
necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas e suas famílias aos
pontos de atenção no território.

( ) Prescrever o Projeto Terapêutico Singular
dos usuários dos serviços em que atua, com
foco no papel do enfermeiro.

( ) Desenvolver

e atualizar os protocolos
relativos à atenção de enfermagem ao
usuário do serviço de saúde mental e
psiquiatria, adequados às particularidades do
serviço.

25. Considere os seguintes itens sobre os cuidados de
enfermagem no preparo ou na realização de
aspiração traqueobrônquica:
I. Coloque a máscara e óculos de proteção . Calce
luva estér il ou uma luva limpa na mão não
dominante e uma estéril na mão dominante
.
Conecte o tubo de aspiração não estéril ao
cateter estéril , mantendo estéril a mão que
segura o cateter.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem
CORRETA, de cima para baixo:
a) F – V – F – V – F
b) F – F – F – V – V
c) V – F – V – F – V
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II. Realize a aspiração colocando e retirando o
polegar da mão domina nte sobre a abertura do
cateter. Lentamente, remova o cateter enquanto
o movimenta para frente e para trás
, entre o
polegar e o indicador da mão dominante .
III. Se o cateter “agarrar” a mucosa durante a
aspiração, remova o polegar para liberar a
sucção.
IV. O tempo máximo que o cateter pode permanecer
na via aérea é de
55 segundos, evitando o
estímulo à tosse.

a)
b)
c)
d)
e)

27. Sobre a HIV/Aids é CORRETO afirmar:
I. A notificação da infecção pelo HIV é
compulsória.
II. Toda criança nascida de mãe infectada é
considerada exposta ao HIV.
III. O aleitamento materno por mulher infectada pelo
HIV é fator de risco de transmissão vertical do
HIV.
IV. A profilaxia pré e pós -exposição ao HIV (PrEP e
PEP) é uma estratégia terapêutica de cura , por
meio do uso temporário de medicamentos
antirretrovirais, após uma exposição de risco à
infecção pelo HIV.
Assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente o item I está correto.
Somente o item IV está correto.
Somente os itens II e III estão corretos.
Somente os itens I, II e III estão corretos.
Somente os itens II, III e IV estão corretos

26. Sobre os cuidados na administração de
medicamentos, correlacione a coluna da direita com
a coluna da esquerda:

Conduta

a)
b)
c)
d)
e)

Justificativa

1. Para preparar
( )
comprimidos ou
cápsulas de dose
unitária, colocá-los
embalados diretamente
no copo descartável,
sem remover o
invólucro.

Previne erros na
preparação.

2. Verificar ou calcular a
( )
dose do medicamento,
se necessário. Verificar
novamente os cálculos.

A dupla verificação de
cálculos de
medicamentos reduz o
risco de erros.
Algumas instituições
requerem que haja
checagem dupla (dois
enfermeiros) dos
cálculos de alguns
medicamentos como,
por exemplo, a
insulina.

1–2–3–4
1–2–4–3
2–3–1–4
4–2–1–3
4–3–2–1

Somente a afirmativa I é verdadeira.
Somente a afirmativa IV é verdadeira.
Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

28. A vacina contra influenza sazonal administrada no
Brasil requer o conhecimento de precauções e de
contra-indicações. Analise as afirmativas atribuindo
“1” para precaução e “2” para contraindicação:

3. Organizar a bandeja e ( )
os copos descartáveis
para os medicamentos
na área de preparo
(posto de enfermagem)
ou mover o carrinho de
medicamento para fora
do quarto do paciente.

A embalagem contém
o nome e a dose do
medicamento,
facilitando a
identificação do
medicamento.

4. Preparar os
( )
medicamentos para um
paciente de cada vez.

A organização do
equipamento
economiza tempo de
trabalho e reduz a
possibilidade de erros.

( ) Doenças febris.
( ) Ocorrência de Síndrome de Guillain

-Barré

(SGB).

( ) Menores de seis meses de idade.
( ) História de alergia a ovo.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem
CORRETA de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

1–1–1–1
1–1–2–1
1–2–2–2
2–2–2–2
2–2–1–2

29. De acordo com a Lei 8.080/90, que dispõe sobre as
condições para a promoção
, proteção e
recuperação da saúde
, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá
outras providências, estão no campo de atuação do
SUS:
I. Independência dos estados e municípios.
II. A vigilância epidemiológica.
III. A saúde do trabalhador.
IV. A vigilância tecnológica.
V. A assistência terapêutica integral , inclusive
farmacêutica.

Assinale a alternativa que possui a sequência
CORRETA, de cima para baixo:
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Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Somente itens I, II e III estão corretos.
Somente itens II e III estão corretos.
Somente itens II, III e IV estão corretos.
Somente itens II, III e V estão corretos.
Somente itens IV e V estão corretos.

F–V–V–F–F
F–F–V–F–V
F–V–F–V–F
V–V–F–V–F
V–F–V–F–V

33. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa,
normatizada pela Portaria GM/MS nº 2.528, de 19
de outubro de 2006, tem como principais diretrizes:
a) heterogeneidade do grupo de idosos, seja em
termos etários, de local de moradia ou
socioeconômicos.
b) responder apenas às demandas das pessoas
idosas mais frágeis, dentre a população com
maior risco de vulnerabilidade.
c) incentivar e equilibrar a responsabilidade pessoal
– cuidados consigo mesmo – em ambientes
amistosos para a faixa etária e a solidariedade
entre gerações.
d) promover a participação nos grupos operativos e
nos grupos de convivência, com ações de
promoção, valorização de experiências positivas
e difusão dessas na rede, nortear e captar
experiências.
e) envelhecimento ativo e saudável, atenção
integral e integrada à saúde da pessoa idosa,
estimulo às ações intersetoriais, fortalecimento
do controle social, garantia de orçamento,
incentivo a estudos e pesquisas.

30. Dentre as principais ações de promoção da saúde
para o controle das doenças crônicas não
transmissíveis, são recomendados os seguintes
focos de atuação:
a) medicamentos gratuitos, programa saúde na
escola, atenção domiciliar.
b) espaços urbanos saudáveis , 10 mil passos por
dia, diagnóstico precoce e
tratamento dos
cânceres do colo, de útero e de mama.
c) protocolos clínicos e diretrizes t
erapêuticas,
Vigilância,
informação,
avaliação e
monitoramento, deter o crescimento da
obesidade em adultos.
d) cobertura de exames diagnóstico, Programa
Academia
da Saúde
,
campanhas
de
comunicação.
e) atividade
física,
alimentação
saudável,
envelhecimento ativo, tabagismo e álcool.
31. As lesões por esforço repetitivo podem estar
associadas aos seguintes fatores:
a) Estímulo à competitividade exacerbada, vibração
e frio intenso, fadiga muscular
b) Ausência de controle sobre a execução das
tarefas, ritmo intenso de trabalho, trabalho
muscular dinâmico
c) Pressão
por
produção,
atividades
com
movimentos repetitivos, posturas adequadas
d) Ritmo intenso de trabalho, pressão por
produção, relações conflituosas com as chefias
e) Estímulo à competitividade exacerbada, trabalho
muscular estático, alterações dos tendões

34. A Influenza é uma infecção viral com manifestações
sistêmicas, causada por vírus da família
Orthomyxoviridae. A vacinação em adultos antiinfluenza tem potencial de proteção específico, já
que a vacina é apresentada de forma conjugada em
diversos tipos. A respeito da especificidade de
proteção, correlacione a coluna da direita com a
coluna da esquerda:
1. Influenza tipo A

( )

Associada a
epidemias regionais.

2. Influenza tipo B

( )

3. Influenza tipo C

( )

A magnitude dos
sintomas respiratórios
é diminuída quando a
cepa viral circulante é
similar às cepas
vacinais, levando à
redução da incidência
da doença em mais de
60%.
Associa-se a um
aumento da
morbidade e
mortalidade em
pacientes portadores
de doenças crônicas.

32. Analise as afirmativas, identificando com V as
verdadeiras e com F as falsas, sobre o aleitamento
materno, segundo o que o Ministério da Saúde
recomenda:

( ) Amamentação até os dois anos de idade ou
mais.

( ) Durante os primeiros 6 meses o bebê deve
receber aleitamento materno exclusivo.

( ) O aleitamento materno exclusivo permite o
uso de chá e água somente.

( ) Depois dos seis meses, a amamentação
deve ser complementada com outros
alimentos saudáveis e de hábitos da família.

( ) Depois

dos
seis
meses,
parar
a
amamentação e oferecer outros alimentos
saudáveis e de hábitos da família.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem
CORRETA, de cima para baixo:
7

4. Gripe, causada
( )
pelo vírus influenza
dos tipos A e B

Está associada a
pandemias e à doença
de maior gravidade.

5. Vacinas inativadas

Associa-se a surtos
pequenos e isolados,
com pouca relevância
clínica em humanos.

( )
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Assinale a alternativa que possui a sequência
CORRETA, de cima para baixo:
a) 1 – 3 – 2 – 5 – 4
b) 2 – 5 – 4 – 1 – 3
c) 3 – 5 – 2 – 1 – 4
d) 5 – 3 – 2 – 4 – 1
e) 5 – 4 – 3 – 2 – 1

risco de pneumonia. Apesar disso, não existem
fortes evidências que justifiquem a utilização da
sonda na posição pós-pilórica, a não ser em
casos especiais.
IV. O desenvolvimento do biofilme bucal é um
processo natural, devendo ser removido na
higiene oral.
V. Não existe diferença na incidência de PAV entre
traqueostomia precoce e tardia. Não se
recomenda a traqueostomia precoce na
prevenção de PAV.

35. O algoritmo de Suporte Avançado de Vida em
Cardiologia (SAVC), a parada cadiorrespiratória
(PCR) e o algoritmo circular de SAVC para PCR em
Adultos foram atualizados em 2018. Assinale a
alternativa que apresenta uma atualização
CORRETA do algoritmo:
a) Primeiro acoplar o monitor/desfibrilador antes do
primeiro ciclo da Ressuscitação Cardiopulmonar
(RCP).
b) Não houve alteração na utilização da lidocaína
na PCR.
c) A recomendação atual reafirma que o magnésio
deve ser usado para PCR e observa que ele
pode ser considerado para o tratamento de
torsades de pointes (ou seja, TV polimórfica
associada ao intervalo QT longo).
d) Inclusão da Atividade Elétrica Sem pulso (AESP)
como ritmo chocável.
e) Inclusão da lidocaína como antiarrítmico
alternativo à amiodarona para tratamento de
Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular
sem pulso (FV/TVSP) refratária ao choque.

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Somente os itens I e III estão corretos.
Somente os itens II e III estão corretos.
Somente os itens II e IV estão corretos.
Somente os itens III, IV e V estão corretos.
Somente os itens I, II III e IV estão corretos.
o

38. A Resolução Cofen n 571/2018 trata sobre o
Enfermeiro do Trabalho inscrito, reconhecido e
registrado como especialista no respectivo
Conselho Regional de Enfermagem. Segundo ela,
compete ao Enfermeiro:
a) preencher, emitir e assinar o Laudo de
Monitorização Biológica previsto no Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP).
b) preencher o Perfil Profissiográfico Previdenciário
(PPP) nas situações em que haja risco ao
trabalhador.
c) optar pela não realização da Sistematização da
Assistência de Enfermagem (SAE) nos casos de
atendimento ao trabalhador em risco químico.
d) eximir-se de se inscrever como especialista em
saúde do trabalhador no respectivo Conselho.
e) realizar registros no prontuário do trabalhador,
em caráter facultativo.

36. As Lesões por Pressão (LP) são foco da segurança
do paciente e consideradas eventos adversos. A
escala de Braden é comumente utilizada na
prevenção LP. Sobre ela é CORRETO afirmar que:
a) a aplicação da escala de Braden deve ser
restrita aos cuidados intensivos.
b) é composta apenas por quatro subclasses que
refletem o grau de percepção sensorial,
umidade, atividade física e nutrição.
c) se pode dizer que, quanto menor a pontuação,
maior o risco para o desenvolvimento da LP.
d) quanto maior a pontuação, maior é o risco de LP.
e) deve ser aplicada apenas em acamados

39. Os Enfermeiros lidam com respostas a problemas
de saúde/processos da vida entre indivíduos,
famílias, grupos e comunidades. Essas respostas
são a preocupação central dos cuidados de
Enfermagem. A Taxonomia NANDA apresenta os
focos para os diagnósticos de Enfermagem de
acordo com as respostas e problemas de saúde.
Das afirmativas a seguir, assinale a alternativa
CORRETA sobre os três focos dos Diagnósticos da
NANDA 2018-2020:

37. A Pneumonia Relacionada à Assistência à Saúde,
pode trazer grave repercussão para o paciente. É
uma infecção que apresenta múltiplas causas e tem
grande impacto nas taxas de morbimortalidade,
tempo de internação hospitalar e aumento dos
custos assistenciais. Sobre a prevenção da
Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica
(PAV), afirma-se:
I. Os
inspirômetros
devem
ser
trocados
diariamente, quando utilizados pelo mesmo
paciente, enquanto possuir indicação de uso.
II. Os produtos de assistência respiratória
classificados como semicríticos devem ser
submetidos à esterilização após adequada
limpeza.
III. O refluxo gastroesofágico pode contribuir para a
aspiração de conteúdo colonizado para vias
aéreas inferiores e consequente aumento no

a) Diagnóstico com foco no problema, diagnóstico
de risco e diagnóstico de promoção da saúde
b) Diagnóstico de risco, diagnóstico de síndrome e
diagnóstico de bem-estar
c) Diagnóstico com foco no problema, diagnóstico
de conforto e diagnóstico de segurança e
proteção
d) Diagnóstico com foco na promoção da saúde,
diagnóstico de enfrentamento e diagnóstico de
risco
e) Diagnóstico com foco no problema, diagnóstico
de resposta de enfrentamento e diagnóstico de
bem-estar
8
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40. A RESOLUÇÃO RDC Nº. 222, de 28 de março de
2018,
regulamenta
as
boas
práticas
de
gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e
dá outras providências. Correlacione a coluna da
direita com a coluna da esquerda:
1. Resíduos de
serviços de
saúde do
Grupo A

( ) Rejeitos radioativos,

2. Resíduos de
serviços de
saúde do
Grupo B

( ) Resíduos com a possível

3. Resíduos de
serviços de
saúde do
Grupo C

41. Sobre a Prática de Enfermagem, nas afirmativas a
seguir, atribua “1” para sistematização da
assistência de enfermagem e “2” para processo de
enfermagem:

( ) Organiza-se em cinco etapas interrelacionadas, interdependentes e recorrentes.

elencados no Anexo I da
Resolução RDC Nº. 222.

( ) É um instrumento metodológico que orienta o
cuidado profissional de Enfermagem e a
documentação da prática profissional.

presença de agentes
biológicos que, por suas
características, podem
apresentar risco de infecção,
elencados no Anexo I da
Resolução RDC Nº. 222.
( ) Resíduos perfurocortantes
ou escarificantes, tais como:
lâminas de barbear, agulhas,
escalpes, ampolas de vidro,
brocas, limas endodônticas,
fios ortodônticos cortados,
próteses bucais metálicas
inutilizadas, pontas
diamantadas, lâminas de
bisturi, lancetas, tubos
capilares, micropipetas,
lâminas e lamínulas,
espátulas e todos os
utensílios de vidro
quebrados no laboratório
(pipetas, tubos de coleta
sanguínea e placas de
Petri).

4. Resíduos de
serviços de
saúde do
Grupo D

( ) Resíduos contendo produtos

5. Resíduos de
serviços de
saúde do
Grupo E

( ) Resíduos que não

( ) Organiza o trabalho profissional quanto ao
método, pessoal e instrumento.

( ) A operacionalização e documentação,
evidencia a contribuição da Enfermagem na
atenção à saúde da população, aumentando a
visibilidade e reconhecimento profissional.

( ) Deve ser realizado de modo deliberado e
sistemático em todos os ambientes públicos ou
privados em que ocorre o cuidado profissional
de Enfermagem.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem
CORRETA de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

42. Sobre a Esterilização nos Centros de Material e
Esterilização – CME dos serviços de saúde públicos
e privados, civis e militares, e as empresas
processadoras envolvidas no processamento de
produtos para saúde, é CORRETO afirmar:

químicos que podem
apresentar risco à saúde
pública ou ao meio
ambiente, dependendo de
suas características de
inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e
toxicidade, elencados no
Anexo I da RESOLUÇÃO
RDC Nº. 222.

a) É proibido o uso de autoclave gravitacional de
capacidade superior a 100 litros.
b) É permitido o uso de estufas para a esterilização
de produtos para a saúde.
c) É permitida a alteração dos parâmetros
estabelecidos na qualificação de operação e de
desempenho
de
qualquer
ciclo
dos
equipamentos de esterilização.
d) O ciclo de esterilização a vapor para uso
imediato só pode ocorrer em caso de materiais
metálicos.
e) É obrigatório a realização de teste para avaliar o
desempenho do sistema de remoção de ar
(Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba
de vácuo, a cada troca de ciclo no mesmo dia.

apresentam risco biológico,
químico ou radiológico à
saúde ou ao meio ambiente,
podendo ser equiparados
aos resíduos domiciliares,
elencados no Anexo I da
RESOLUÇÃO RDC Nº. 222.

Assinale a alternativa que possui a sequência
CORRETA, de cima para baixo:
a)
b)
c)
d)
e)

2–2–1–2–1
2–2–2–1–2
2–2–1–2–2
1–1–2–2–1
1–2–2–1–2

1–3–2–5–4
3–5–2–1–4
3–1–5–2–4
4–3–1–5–2
5–3–2–4–1
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43. Analise as afirmativas a seguir, sobre a dose de
medicamentos que o Protocolo de segurança na
prescrição, uso e administração de medicamentos,
do Ministério da Saúde, recomenda:

45. Sobre o preparo de dois tipos de insulina, NPH e
Regular, na mesma seringa, é CORRETO afirmar
que:
a) se deve usar agulhas diferentes para aspirar as
insulinas.
b) se a dose aspirada na seringa for maior que a
soma das doses prescritas, o excesso não deve
ser devolvido ao frasco.
c) se deve posicionar o frasco de insulina NPH
com a tampa para baixo, introduzir a agulha da
seringa que já está com a insulina regular e
aspirar a dose correspondente à insulina NPH.
d) se deve aguardar, no mínimo, 10 segundos
para aspirar a insulina NPH na seringa que já
está com a insulina regular.
e) jamais se deve preparar os dois tipos de
insulina, NPH e Regular, em uma mesma
seringa.

( ) A expressão "uso contínuo" ou “usar sem
parar”, sem prazo para o paciente ser
reavaliado, deverá ser utilizada em
prescrições ambulatoriais.

( ) Recomenda-se que as doses prescritas sejam
conferidas pelo prescritor antes da assinatura
da prescrição, tendo como referência o
melhor nível de evidência científica
disponível.

( ) Para medicamentos cujas doses são
dependentes de peso, superfície corporal e
clearance de creatinina, recomenda-se que o
prescritor anote tais informações na
prescrição, para facilitar a análise
farmacêutica e a assistência de enfermagem.

( ) Deve-se implantar a dupla checagem (na
farmácia e no momento do recebimento pelo
profissional de enfermagem) das doses
prescritas somente para medicamentos
potencialmente perigosos/alta vigilância.

( ) A prescrição ambulatorial deverá trazer a
quantidade total de unidades farmacêuticas
do medicamento prescrito, que deverá ser
dispensada para o tratamento proposto.
Assinale a alternativa que apresenta a ordem
CORRETA, de cima para baixo, atribuindo V para
verdadeiro ou F para falso:
a)
b)
c)
d)
e)

V–V–F–V–F
V–F–F–V–F
V–V–V–F–V
F–V–V–F–V
F–V–F–F–F

44. A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial
estabelece que a Pressão Arterial (PA) deve ser
medida em toda avaliação por médicos de qualquer
especialidade e demais profissionais da saúde
devidamente capacitados. Sobre a realização da
medição da PA é CORRETO afirmar que se deve:
a) determinar a circunferência do braço no ponto
médio entre o acrômio e o olécrano.
b) determinar a Pressão Arterial Sistólica (PAS)
pela ausculta do primeiro som (fase V de
Korotkoff) e, após, aumentar ligeiramente a
velocidade de deflação.
c) determinar a Pressão Arterial Diastólica (PAD)
no desaparecimento dos sons (fase I de
Korotkoff).
d) medir a pressão em ambos os braços na
primeira consulta e usar o valor do braço onde
foi obtida a menor pressão como referência.
e) estimar o nível da PAD pela palpação do pulso
radial.
10

REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO

COMPEC/UFAM

