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ENFERMEIRO

INSTRUÇÕES
Este Caderno contém 40 (quarenta ) questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D,
E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou defeitos, solicite
providências ao fiscal de sala.
Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de
Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de
preenchimento contidas nele.
Após o preenchimento do Cartão Resposta, o candidato deverá assinar o mesmo, sob
pena de invalidez do documento.
Durante a realização das provas é vedado:
a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou
equipamentos eletrônicos;
b) a comunicação entre os candidatos;
c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;
d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em
embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;
e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos
do seu início.
f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, quaisquer equipamentos
elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma.
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta,
somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma.
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de
Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens
especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Teste Seletivo Público.
O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para
preenchimento do Cartão Resposta.
Os 3 últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos em sala
para, juntamente com os fiscais assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o
lacre dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta.

Português
O texto a seguir servirá de base para as questões 01 a 05:
O CARIOCA E A ROUPA
[...] Deu-se comigo outro dia uma experiência engraçada: fui ao centro da cidade de
blusa, coisa que me aconteceu várias vezes, mas só então acrescida de um pormenor que
introduziu um caráter inédito à situação: levava debaixo do braço uma pasta de papéis,
feita de nylon.
Sim, pela primeira vez fui à cidade de blusa e pasta. Qualquer um desses fatores
quase nada significa isoladamente; reunidos, alteraram radicalmente o tratamento que
me deram todas as pessoas desconhecidas.
Quando tomei um táxi, vi que o motorista torceu a cara, mas não percebi o que se
passava, pois experimentei semelhante má vontade em outras circunstâncias. Reparei
também certa estranheza do motorista quando lhe dei de gorjeta o troco, mas
permaneci opaco ao fenômeno social que se realizava. Em um restaurante comum,
sentei-me para almoçar. O garçom, que até então eu não vira mais gordo, tratou-me com
uma intimidade surpreendente e, em vez de elogiar os pratos pelos quais eu indagava,
entrou a diminuí-los: “aqui a gororoba é uma coisa só; serve para encher o bandulho”.
Não sou de raciocínio rápido mas, em súbita iluminação, percebi, com todo o prazer da
novidade, que eu estava vestido de mensageiro: pasta e blusa. Ao longo da tarde, fui
compreendendo que, até hoje, não tinha a menor ideia do que é ser um mensageiro. Pois
eu lhes conto. Um mensageiro é, antes de tudo, um triste. Tratado com familiaridade
agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e “garotão”, o que há de afetivo nestes
nomes é apenas um disfarce, pois atrás deles o tom de voz é de comando. “Quer deixar
o papai trabalhar, garotão”, disse-me o faxineiro de um banco, cutucando-me os pés
com a ponta da vassoura.
Entendi muitas outras coisas humildes: o mensageiro não tem direito a réplica; é
barrado em elevadores de lotação ainda não atingida; posto a esperar sem oferecimento
de cadeira; atendido com um máximo de lentidão; olhado de cima para baixo; batem-lhe
com vigor no ombro para pedir passagem; ninguém lhe diz “obrigado” ou “por favor”;
prestam-lhe informações em relutância; as mulheres bonitas sentem-se ofendidas com o
olhar de homenagem do mensageiro; os vendedores lhe dizem “não tem” com
um deleite sádico.
Foi uma incursão involuntária à natureza de uma sociedade dividida em castas. Preso
à minha classe e a algumas roupas, dizia o poeta, vou de branco pela rua cinzenta. No
fim da tarde, eu já procedia como um mensageiro, só me aproximando dos outros com
precauções e humildade, recolhendo de meu rosto qualquer veleidade de um sorriso
inútil, jamais correspondido. Dentro de mim uma vontade de sofrer. Por todos os
mensageiros do mundo, meus irmãos. Por todos os meus irmãos para os quais a
humilhação de cada dia é certa como a própria morte. Porque o pior de tudo é que as
pessoas não sorriam. O pior é que ninguém sorri para os mensageiros.
CAMPOS, Paulo Mendes. Crônicas. São Paulo: Ática,1982.
01)Sobre o texto:
1-O mensageiro se sente ditoso pela forma como é tratado pelas pessoas.

2-O narrador sofre preconceito pela forma de se vestir e, mostra-se solidário a todos os
que são desprestigiados socialmente.
3-O mensageiro teve empatia para com o motorista de táxi.
4-No fim da tarde o narrador se aproximava das pessoas com tenência.
a) Somente 2, 3 e 4 estão corretas.
b) Somente 1, 2 e 3 estão corretas.
c) Somente 3 e 4 estão corretas.
d) Somente 1 e 2 estão corretas.
e) Somente 2 e 4 estão corretas.
02) Em qual dos fragmentos retirados do texto o autor faz referência ao leitor:
a) “Porque o pior de tudo é que as pessoas não sorriam. O pior é que ninguém sorri
para os mensageiros.”
b) “Ao longo da tarde, fui compreendendo que, até hoje, não tinha a menor ideia do que
é ser um mensageiro. Pois eu lhes conto.”
c) “Tratado com familiaridade agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e
“garotão”, o que há de afetivo nestes nomes é apenas um disfarce, pois atrás deles o
tom de voz é de comando.”
d) “Reparei também certa estranheza do motorista quando lhe dei de gorjeta o troco,
mas permaneci opaco ao fenômeno social que se realizava. Em um restaurante comum,
sentei-me para almoçar.”
e) “Preso à minha classe e a algumas roupas, dizia o poeta, vou de branco pela rua
cinzenta.”
03) “...Tratado com familiaridade agressiva pelos epítetos de “amigo”, “chapa” e
“garotão...” Os termos em destaque podem ser substituídos sem acarretar prejuízo de
sentido ao texto, por:
a) pela ironia
b) pelo codinome
c) pela alcunha
d) pela epígrafe
e) pelo epitáfio
04) “Entendi muitas outras coisas humildes...” O superlativo absoluto sintético da
palavra em negrito é:
a) humeldíssimos
b) humilderríssimos
c) humildessíssimos
d) humildérrimos
e) humílimos
05) “... me aconteceu várias vezes, mas só então acrescida de um pormenor...” Assinale
a alternativa onde a conjunção não tem o mesmo valor da sublinhada no fragmento
anterior:
a) porém
b) portanto
c) todavia
d) contudo
e) entretanto

06)Qual grupo de palavras aponta pelo menos um vocábulo com erro de grafia:
a) gurisada - excepcional
b) excitação - catequese
c) frisar - exuberante
d) exercer - lousa
e) relativizar - ojeriza
07) Marque a frase que está no pretérito imperfeito:
a) O rapaz entrega as encomendas aos sábados.
b) Eles nunca tiveram problemas com a vizinha.
c) Antigamente, algumas mulheres não tinham trabalho para sobreviver.
d) O menino nunca tivera quarto para dormir.
e) Algumas famílias nunca terão casa própria.
08) O emprego de uma palavra parônima fora de seu contexto prejudica a coerência de
uma das sentenças abaixo:
a) Algumas palavras não possuem mais acento agudo.
b) Combinaram de assuar o prefeito no centro da cidade.
c) A janela foi cerrada, pois estava muito frio.
d) O presidiário reclamou que a sela estava fria.
e) O conserto do carro custou caro.
Imagem para a questão 09:

Post do Instagram Acesso:10/02/2020.

09) Sobre a frase acima está correta a informação contida na alternativa:
a)O verbo precisar deveria estar conjugado no Futuro do Pretérito (precisaria).
b) O emprego do porquê está correto, pois pode ser substituído pela palavra “motivo”.
c) O emprego do porquê está incorreto, pois deveria ser separado e sem o acento (por
que).

d) Para que a sentença esteja de acordo com a norma culta padrão deveria usar por quê
(separado), adequado para finais de frases.
e) A palavra buquê é dissílaba e paroxítona.
10)Analise as sentenças a seguir em relação ao emprego da vírgula:
1-Não, Dona Maria. Não posso ir até sua casa.
2-O poeta colocou a caneta, sobre o papel da mesa.
3-Minha escola, que fica próximo ao clube da cidade, está em reforma.
a) Somente 1 está correta.
b) Somente 3 está correta.
c) Somente 1 e 3 estão corretas.
d) Somente 2 e 3 estão corretas.
e) Somente 1 e 2 estão corretas.

Matemática
11) Um produto é adquirido por uma loja pela quantia de R$ 148,00 após aplicar uma
certa porcentagem é vendido por R$181,30. Que porcentagem a loja aplicou neste
produto?
(a) 33,3%

(b) 22,5%

(c) 11,1%

(d) 28%

(e) 19,5%

12) Gustavo tem 69 bolinhas de gude, enquanto seu irmão Leonardo tem 96. Leonardo
deu algumas bolinhas de gude para Gustavo. Depois dessa doação, é possível que
Gustavo e Leonardo fiquem, respectivamente, com as seguintes quantidades de bolinhas
de gude:
(a) 68 e 97.

(b) 72 e 94.

(c) 80 e 75.

(d) 81 e 84.

(e) 83 e 79.

13) A respeito dos produtos notáveis temos que
valor pode assumir positivamente
:
(a) 8.

(b) 12.

(c) 23.

14) A inequação
quadrática:
(a)

(d) 28.

(b)

(b) 10.

. Que

(e) 32.

qual o conjunto que melhor satisfaz a essa inequação

(c)

(d)

15) Uma das raízes da equação
assumido por
só pode ser:
(a) 23.

e que

(c) 8.

(e)
é 6. Nessas condições o valor

(d) 16.

(e) 14.

16) Marta pretende aplicar R$ 48.000,00 em um fundo de aplicação que rende 0,5% ao
mês de juro na modalidade de juro composto. Se Marta deixar aplicado esse valor por
um período de 3 meses qual o montante que poderá retirar aproximadamente:

(a) R$ 48.723,61.

(b) R$ 48.240,00.

(c) R$ 48.480,00.

(d) R$ 48.484,84.

(e) R$ 49.123,46.
17) Uma quadra de basquete foi construída por 6 pedreiros, que levaram 48 dias para
conclui-la numa jornada de 6 horas diárias. Se essa mesma quadra tivesse sido
construída por 8 pedreiros numa jornada de 8 horas diárias quantos dias teria sido
concluída:
(a) 35 dias.

(b) 33 dias.

(c) 31 dias.

(d) 28 dias.

(e) 27 dias.

18) Uma área de terra tem o formato retangular de modo que o comprimento é o
quádruplo da medida da largura e que seu perímetro é de 1250m. Essa área de terra
apresenta que área em metros quadrados:
(a) 82.350m².

(b) 70.200m².

(c) 62.500m².

(d) 58.750m².

(e) 44.400m².
19) Gustavo este empinando pipa em um terreno plano distante 45m de um edifício de
22,8m de altura supondo que a pipa se encontre exatamente no topo desse edifício e que
fio que segura a pipa está de tal maneira esticado que faz uma linha reta. Sabendo que o
menino segura o fio a 0,8m de altura em relação ao terreno, que medida aproximada
apresenta esse fio:
(a) 50m.

(b) 60m.

(c) 65m.

(d) 70m.

(e) 72m.

20) Supondo que uma máquina do tipo pega brinquedo de pelúcia receba algum tipo de
programa que libera o primeiro brinquedo após receber 64 moedas e que máquina
obedece a uma progressão aritmética decrescente, deste modo a razão aplicada pelo
programa é 3. Quantas moedas são necessárias para retirar 4 bichinhos de pelúcia. Logo
após a máquina ser instalada:
(a) 132 moedas.

(b) 144 moedas.

(c) 167 moedas.

(d) 186 moedas.

(e) 238 moedas.

Conhecimentos Específicos
21) A hiperglicemia é caracterizada por uma taxa muito alta de glicose no sangue.
São sinais e sintomas de hiperglicemia, exceto:
A) Diminuição do volume urinário.
B) Visão turva, borrada.
C) Fadiga, fraqueza.
D) Sede excessiva.
E) Tontura.

22) Os erros de medicação podem causar eventos adversos ao paciente, e a equipe de
enfermagem necessita ter conhecimento sobre todo o processo para contribuir com a
minimização das falhas, cuja meta deverá ser “erro zero”. (Cheregatti e Jerônimo, 2010)
Sobre a administração de medicamentos, é incorreto afirmar que:
A) As soluções de cloreto de sódio são as que se assemelham à composição do líquido
extracelular. Altas doses podem resultar em edema e efeitos adversos, principalmente
em pacientes com histórico de insuficiência renal.
B) O percentual de biodisponibilidade de cada medicamento dependerá de vários
fatores, entre eles, o grau e a velocidade de absorção desse medicamento e a fração que
é metabolizada pelo fígado (antes de atingir a circulação).
C) Na via de administração intradérmica o medicamento é injetado no tecido
subcutâneo. É pouco utilizada – somente para casos de testes alérgicos, vacinas e doses
pequenas de fármacos, como adrenalina.
D) Na via de administração intravenosa, o medicamento é injetado na veia, diretamente
na circulação sanguínea do paciente. A administração do medicamento pode ser
realizada por uma única dose até uma solução por infusão contínua.
E) A administração de medicamentos por via parenteral é a mais complexa de todas. Ela
engloba a administração pelas vias subcutânea, intradérmica, intramuscular, endovenosa
e intravenosa.
23) Apesar de todas as confirmações científicas provando a superioridade da
amamentação sobre outras formas de alimentar a criança pequena, e apesar dos
trabalhos de diversos organismos nacionais e internacionais, as taxas de aleitamento
materno no Brasil, em especial as de amamentação exclusiva, estão aquém do
recomendado, e o profissional de saúde tem um papel fundamental na reversão desse
quadro. (Bezutti e Giustina)
Sobre o aleitamento materno, é incorreto afirmar que:
A) É denominado de aleitamento materno misto ou parcial quando a criança recebe leite
materno e outros tipos de leite.
B) Não há contraindicação à amamentação no caso de criança portadora de
galactosemia, doença do xarope de bordo ou fenilcetonúria.
C) Recomenda-se a interrupção temporária da amamentação no caso de infecção
herpética, quando há vesículas localizadas na pele da mama. A amamentação deve ser
mantida na mama sadia.
D) A técnica de amamentação está adequada quando a cabeça do bebê está no mesmo
nível da mama da mãe e o queixo está tocando-a.
E) Quando o bebê tem uma boa pega, o mamilo fica em uma posição dentro da boca da
criança que o protege da fricção e compressão, prevenindo, assim, lesões mamilares.
24) Para um determinado paciente, o médico prescreveu como tratamento a
administração de 500 ml de soro fisiológico 0,9% a ser administrado na quantidade de
10 gotas por minuto.
Para cumprimento da prescrição médica, qual o tempo total de infusão para término do
tratamento proposto?
A) 12 horas e 30 minutos.
B) 16 horas e 36 minutos.
C) 17 horas e 14 minutos.
D) 18 horas.
E) 18 horas e 15 minutos.

25) A paciente S.W.L, 40 anos compareceu à Unidade Básica de Saúde para a sua
primeira consulta de pré natal. Durante a consulta, o Enfermeiro informou à paciente
que a sua Data Provável do Parto (DPP) seria em 30/10/ 2020.
A Data da Última Menstruação de S.W.L foi em:
A) 10/01/2020.
B) 01/02/2020
C) 14/01/2020.
D) 21/01/2020.
E) 23/01/2020.
26) O câncer de mama é o tipo da doença mais comum entre as mulheres no mundo e no
Brasil, depois do de pele não melanoma, correspondendo a cerca de 25% dos casos
novos a cada ano. No Brasil, esse percentual é de 29%. (INCA)
Sobre a doença, é incorreto afirmar que:
A) O câncer de mama não tem somente uma causa. A idade é um dos mais importantes
fatores de risco para a doença.
B) O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia de rastreamento (exame
realizado quando não há sinais nem sintomas suspeitos) seja ofertada para mulheres
entre 40 e 70 anos, a cada dois anos.
C) A primeira gravidez após os 30 anos de idade é um dos fatores de risco para o
desenvolvimento da doença.
D) Amamentar o máximo de tempo possível é um fator de proteção para o câncer de
mama.
E) O tratamento do câncer de mama depende da fase em que a doença se encontra
(estadiamento) e do tipo do tumor. Pode incluir cirurgia, radioterapia, quimioterapia,
hormonioterapia e terapia biológica (terapia alvo).
27) Em relação às Hepatites Virais, analise os itens abaixo:
I- Na Hepatite A, geralmente, após 3 meses o paciente está recuperado. Apesar de não
haver forma crônica da doença, há a possibilidade de formas prolongadas e recorrentes,
com manutenção das aminotransferases em níveis elevados, por vários meses.
II-As hepatites virais são doenças de notificação compulsória regular (em até 7 dias).
Portanto, todos os casos confirmados e surtos devem ser notificados e registrados no
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), utilizando-se a Ficha de
Investigação das Hepatites Virais.
III- Os vírus A e E são os que costumam causar doença crônica (persistência do vírus
após 6 meses), e esta pode cursar de forma oligo/assintomática ou sintomática. Nesses
casos, os indivíduos apresentam sinais histológicos de lesão hepática (in"amação, com
ou sem !brose) e marcadores sorológicos ou virológicos de replicação viral.
São corretos os itens:
A) Apenas I e III.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I e II.
D Apenas III.
E) I, II e III.

28) A anamnese, a identificação das diferentes vulnerabilidades e o exame físico são
importantes elementos na abordagem das pessoas com infecções sexualmente
transmissíveis (IST).
Sobre as infecções sexualmente transmissíveis (IST), é incorreto afirmar que:
A) A maioria das pessoas com sífilis são assintomáticas; quando apresentam sinais e
sintomas, muitas vezes não os percebem ou valorizam, e podem, sem saber, transmitir a
infecção às suas parcerias sexuais.
B) O cancroide é uma afecção de transmissão sexual e parenteral, provocada pelo H.
ducreyi,mais frequente nas regiões de clima temperado. Caracteriza-se por lesão única,
habitualmente dolorosa, mais frequentes no sexo feminino.
C) Os sinais e sintomas da uretrite gonocócica são determinados pelos locais primários
de infecção: as membranas mucosas da uretra (uretrite), endocérvice (cervivite), reto
(proctite), faringe (faringite) e conjuntiva (conjuntivite).
D) A gonorréia pode apresentar formas diferentes da enfermidade, abrangendo regiões
não-genitais (faringite, osteoartrite, conjuntivite, periepatite etc.).
E) O corrimento vaginal é uma queixa comum, que ocorre principalmente na idade
reprodutiva. A mulher pode apresentar concomitantemente mais de uma infecção,
ocasionando assim corrimento de aspecto inespecífico.
29) O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento faz parte da avaliação
integral à saúde da criança, propiciando o desenvolvimento de ações de promoção da
saúde, de hábitos de vida saudáveis, vacinação, prevenção de problemas e agravos à
saúde e cuidados em tempo oportuno.
Em relação à Saúde da criança, é incorreto afirmar que:
A) Visitas domiciliares são recomendadas às famílias de gestantes e de crianças na
primeira
semana pós-parto e, posteriormente a esse período, a periodicidade deve ser pactuada
com a
família a partir das necessidades evidenciadas e considerando-se os fatores de risco e de
proteção.
B) Na avaliação de uma criança de 12 meses de idade, é esperada uma freqüência
respiratória normal até 20 mrm.
C) Deve-se examinar as fontanelas. Não devem estar túrgidas, abauladas ou deprimidas
D) Na avaliação do reflexo fotomotor projeta-se um feixe de luz em posição
ligeiramente lateral a um olho. A pupila deve se contrair rapidamente.
E) O perímetro cefálico com medidas acima ou abaixo de dois desvios-padrão pode
estar relacionado a doenças neurológicas, como microcefalia (de causa genética ou
ambiental) e hidrocefalia, o que exige, portanto, melhor avaliação e encaminhamento
30) O desenvolvimento de uma vacina segue altos padrões de exigência e qualidade em
todas as suas fases, o que inclui a pesquisa inicial, os testes em animais e humanos sob
rigoroso protocolo de procedimentos éticos, até o processo de avaliação de resultados
pelas agências reguladoras governamentais. (Sociedade Brasileira de Imunizações,
2017)
Sobre as vacinas disponíveis no Programa Nacional de Imunizações (PNI), é incorreto
afirmar que:
A) A vacina febre amarela é produzida com vírus vivo atenuado (enfraquecido), e
propicia o desenvolvimento de níveis protetores de anticorpos contra a doença por
toda a vida

B) A vacina rotavírus é contraindicada para crianças que tenham histórico de
invaginação intestinal ou com malformação congênita não corrigida do trato
gastrointestinal.
C) A vacina influenza trivalente (fragmentada e inativada) deve ser administrada por via
intramuscular ou subcutânea profunda. Recomenda-se a administração da vacina por via
subcutânea em pessoas que apresentam discrasias sanguíneas ou estejam utilizando
anticoagulantes orais.
D) A vacina Hepatite A pode ser administrada concomitantemente com qualquer vacina
do calendário nacional.
E) A vacina tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e Hepatite B) substituiu a vacina
tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) para as crianças de 15 meses de idade.
31) Um paciente internado apresenta-se com os sintomas abaixo:
I- Visão dupla dos objetos devido aos transtornos da coordenação dos músculos motores
oculares.
II- Supressão total da secreção urinária.
Ao registrar o estado deste paciente no prontuário, são termos técnicos que serão
utilizados pelo profissional de enfermagem:
A) Disfagia e Disúria.
B) Diplopia e Anúria.
C) Diplegia e Nictúria.
D) Disartria e Anúria.
E) Dispepsia e Poliúria.
32) Em uma Unidade Básica de Saúde do Município foram atendidos pacientes com os
seguintes agravos:
1Adolescente, 15 anos: Febre amarela.
2Homem, 43 anos : Gonorreia.
3Criança, 8 anos: Escabiose.
Com base nas disposições da Portaria Nacional que normatiza a notificação de doenças,
agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde, é correto afirmar que:
A) A Escabiose é doença de notificação compulsória semanal.
B) As três doenças são de notificação compulsória nacional.
C) A febre amarela e a Escabiose são doenças de notificação compulsória imediatas.
D) Nenhuma das três doenças são de notificação compulsória.
E) A Gonorreia e a Escabiose não são doenças de notificação compulsória.
33) O Enfermeiro irá realizar uma ação educativa sobre “a higienização das mãos como
medida principal para a prevenção de infecções”.
Neste treinamento, o Enfermeiro deverá enfatizar que a higienização simples das mãos
deve ter duração mínima de:
A) 15 segundos.
B) 30 segundos.
C) 40 a 60 segundos.
D) 60 a 75 segundos.
E) 90 segundos.
34) O Processo de Enfermagem organiza-se em:
A) seis etapas inter-relacionadas e recorrentes

B) quatro etapas não relacionadas, interdependentes e recorrentes.
C) quatro etapas não relacionadas e independentes.
D) cinco etapas inter-relacionadas, interdependentes e recorrentes.
E) seis etapas autônomas entre si.
35) Um paciente em choque hipovolêmico com perda de 1.200 ml de sangue, freqüência
cardíaca de 100bpm, freqüência respiratória de 25 respirações por minuto , pressão
arterial normal e apresentando ansiedade leve pode ser classificado como:
A) classe I.
B) classe II.
C) classe III.
D) classe IV.
E) classe V.
36) A Tuberculose (TB) é uma doença que pode ser prevenida e curada, mas ainda
prevalece em condições de pobreza e contribui para perpetuação da desigualdade social
(BRASIL, 2010).
Em relação à Tuberculose (TB), é incorreto afirmar que:
A) Os sinais, sintomas e as manifestações radiológicas dependem do tipo de
apresentação da
TB. Classicamente, as principais formas de apresentação são a forma primária, a pósprimária
(ou secundária) e a miliar.
B) As apresentações extrapulmonares da TB têm seus sinais e sintomas dependentes dos
órgãos ou sistemas acometidos. Sua ocorrência aumenta em pacientes coinfectados pelo
HIV, especialmente entre aqueles com imunocomprometimento grave.
C) Considera-se caso novo, a tuberculose ativa que nunca utilizou medicamento
antituberculose ou o utilizou por até 90 dias.
D) O termo “bacilífero” refere-se a pessoas com Tuberculose pulmonar ou laríngea que
tem baciloscopia positiva no escarro.
E) A infecção prévia pelo M. tuberculosis não evita o adoecimento, ou seja, o
adoecimento não
confere imunidade e recidivas podem ocorrer.
37) No Brasil, em 2016 foram notificados 25.218 casos novos, perfazendo uma taxa de
detecção de 12,2/100 mil hab. Esses parâmetros classificam o país como de alta carga
para a doença, sendo o segundo com o maior número de casos novos registrados no
mundo. (Ministério da Saúde, 2018)
Sobre a Hanseníase, é incorreto afirmar que:
A) É transmitida por meio de contato próximo e prolongado de uma pessoa suscetível
(com maior probabilidade de adoecer) com um doente com hanseníase que não está
sendo tratado.
B) É uma doença de evolução crônica, mas durante seu curso podem ocorrer de forma
abrupta complicações das reações como: febre alta, dor no trajeto dos nervos,
surgimento de lesões da pele (placas ou nódulos) e piora do aspecto de lesões
preexistentes.
C) A Hanseníase indeterminada (paucibacilar) geralmente não afeta crianças menores
de 10 anos. O grupo mais comumente afetado são adolescentes e adultos que foram
contatos de pacientes com hanseníase.

D) A hanseníase pode levar a alteração da função sudoral (suor), que pode ser percebida
pelo achado de áreas secas, que geralmente tornam-se mais evidentes porque não
permitem o acumular de poeira.
E) O diagnóstico de hanseníase não deve ser baseado apenas na história de evolução da
lesão, epidemiologia e no exame físico. Obrigatoriamente são necessários exames
subsidiários (baciloscopia e biópsia de pele) para o diagnóstico conclusivo da doença.
38) Com base na Lei 8080/90, analise as afirmativas abaixo e marque Verdadeiro (V)
ou Falso (F):
( ) A definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e de fiscalização
das ações e serviços de saúde é atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
( ) As populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de
formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho
Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso.
( ) Os Conselhos de Saúde terão a finalidade de articular políticas e programas de
interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS).
A sequência correta é:
A) V F F,
B) F V V.
C) F F V.
D) V V V.
E) V V F.
39) Considera-se infração ética e disciplinar a ação, omissão ou conivência que
implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, bem como a inobservância das normas do Sistema
Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem.
Na graduação da penalidade e respectiva imposição são consideradas circunstâncias
agravantes, exceto;
A) Ter maus antecedentes profissionais.
B) Cometer infração culposamente.
C) Ser reincidente.
D) Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra
infração.
E) Causar danos irreparáveis.
40) O profissional de Enfermagem atua com autonomia e em consonância com os
preceitos éticos e legais, técnico-científico e teórico-filosófico
Com base no Código de Ética de Enfermagem, estabelecido pela Resolução Cofen
564/2017, é incorreto afirmar que:
A) A infração ao Código de Ética de Enfermagem é apurada em processo instaurado e
conduzido nos termos do Código de Processo Ético-Disciplinar vigente, aprovado pelo
Conselho Federal de Enfermagem.

B) A pena de cassação do direito ao exercício profissional é de competência do
Conselho Federal de Enfermagem.
C) São consideradas infrações graves as que provoquem debilidade temporária de
membro, sentido ou função na pessoa ou ainda as que causem danos mentais, morais,
patrimoniais ou financeiros.
D) Cometer a infração ao Código de Ética de Enfermagem com abuso de autoridade ou
violação do dever inerente ao cargo ou função ou exercício profissional é considerada
uma circunstância agravante.
E) É dever do profissional de enfermagem somente aceitar encargos ou atribuições
quando se julgar técnica, científica e legalmente apto para o desempenho seguro para si
e para outrem.

