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90% dos municípios das regiões Norte e Nordeste têm
baixos índices de IDH em educação e renda.
(10)
O Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro
contém, além do IDH dos municípios brasileiros, outros 180
indicadores socioeconômicos, com base em dados do
Pnud, do Ipea, da Fundação João Pinheiro e do IBGE
(Censo 2010), levando em conta itens como demografia,
educação, renda, desigualdade social, e acesso a serviços
básicos.

Português
TEXTO 1
Apesar de avanços, educação ainda trava
desenvolvimento no Brasil
(1)
Os municípios do Brasil alcançaram, em média,
um índice de desenvolvimento humano alto, graças a
avanços em educação, renda e expectativa de vida nos
últimos 20 anos. Mas o país ainda registra consideráveis
atrasos educacionais, de acordo com dados divulgados
nesta segunda-feira pela ONU e pelo Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada).
(2)
O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil
2013 aponta que o IDHM (Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal) médio do país subiu de 0,493 em 1991
para 0,727 em 2010 – quanto mais próximo de 1, maior é o
desenvolvimento. Com isso, o Brasil passou de um patamar
“muito baixo” para um patamar “alto” de desenvolvimento
social.
(3)
O que mais contribuiu para esse índice foi o
aumento na longevidade (a expectativa de vida da
população subiu de 64,7 anos para 73,9 anos). Também
houve aumento na renda, de 14,2% ou (R$ 346,31) no
período. Mas os maiores desafios se concentram na
educação, o terceiro componente do IDHM. Apesar de ter
crescido de 0,279 para 0,637 em 20 anos, o IDHM
específico de educação é o mais distante da meta ideal, de
1.
(4)
Em 2010, pouco mais da metade dos brasileiros
com 18 anos ou mais havia concluído o ensino
fundamental; e só 57,2% dos jovens entre 15 e 17 anos
tinham o ensino fundamental completo. “O desafio de
colocar as crianças na escola foi superado”, disse Daniela
Gomes Pinto, do Pnud (Programa de Desenvolvimento da
ONU), ao apresentar o Atlas. “Agora, o desafio é manter as
crianças na escola e completando os ciclos (escolares) na
idade certa.”
(5)
A pesquisadora afirmou que é importante que, aos
5 anos de idade, as crianças já estejam na escola; aos 16,
tenham o ensino fundamental completo; e, aos 19,
concluam o ensino médio. Atualmente, segundo os dados
de 2010, apenas 41% dos jovens de até 20 anos têm o
ensino médio completo.
(6)
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante,
admitiu um “imenso desafio” na área, mas destacou que a
educação é o componente que, tendo partido de um
patamar mais baixo, registrou os maiores avanços, graças
ao aumento no fluxo de alunos matriculados nas escolas. O
índice de crianças de 5 e 6 anos que entraram no sistema
de ensino passou de 37,3% em 1991 para 91,1% em 2010.
(7)
Segundo o Atlas, dois terços dos 5.565 municípios
brasileiros estão na faixa de desenvolvimento humano
considerada alta ou média. Ao mesmo tempo, a
porcentagem de municípios na classificação “muito baixa”
caiu de 85,5% em 1991 para 0,6% em 2010.
(8)
As cidades com notas mais próximas de 1 no
IDHM são São Caetano (SP, com índice 0,862), Águas de
São Pedro (SP, com 0,854) e Florianópolis (SC, com
0,847). Os piores índices foram registrados em Melgaço
(PA, com 0,418) e Fernando Falcão (MA, com 0,443).
(9)
O relatório identificou, ainda, uma redução nas
disparidades sociais entre Norte e Sul do Brasil, mas
confirmou que elas continuam a existir. Um exemplo é que

Disponível em:
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/07/130722_idh_mun
icipios_pai.shtml. Acesso em 22/10/2013. Adaptado.

01. Com o Texto 1 seu autor pretendeu, principalmente:
A)
B)
C)
D)

E)

argumentar contra medidas do governo para
melhorar as condições de vida da população.
conclamar os leitores a aderirem a campanhas
em prol da melhoria da educação no país.
discordar de dados de pesquisa cujos resultados
apontam para um baixo IDHM no Brasil.
divulgar
uma
série
de
informações
socioeconômicas concernentes à realidade
brasileira.
propagar os altos valores do IDHM de algumas
cidades brasileiras, que são exemplos para as
demais.

02. O Texto 1 apresenta diversas ideias. Dentre elas, a
que se destaca como a mais relevante é:
A)
B)
C)

D)

E)

os municípios do Brasil alcançaram, em média,
um índice de desenvolvimento humano alto.
quanto mais próximo de 1 for o valor do IDHM,
maior será o desenvolvimento do município.
os maiores desafios se concentram na educação,
setor cujo índice de IDHM é o mais distante da
meta ideal.
é importante que, aos 5 anos de idade, as
crianças já estejam na escola; e, aos 19,
concluam o ensino médio.
o Atlas do Desenvolvimento Humano brasileiro
contém
mais
de
180
indicadores
socioeconômicos.

03. Considerando o gênero do Texto 1, são características
que nele se apresentam:
1)
2)
3)
4)

apresentação de diversos dados numéricos,
inclusive percentuais.
presença de trechos em discurso direto, que
trazem outras “vozes” para o texto.
grande quantidade de vocabulário técnico
especializado.
prevalência de linguagem em sentido conotativo,
o que confere ao texto um tom literário.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
2 e 4, apenas.
1, 2 e 3, apenas.
3 e 4, apenas.
1, 2, 3 e 4.
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TEXTO 2

04. Levando em conta os recursos coesivos utilizados no
Texto 1, analise as proposições abaixo.
1)

2)

3)

4)

O leitor deve compreender que, no trecho: “Mas o
país ainda registra consideráveis atrasos
educacionais” (1º parágrafo), a expressão
destacada retoma “o Brasil”, que aparece no
período anterior.
No trecho: “„O desafio de colocar as crianças na
escola foi superado‟, disse Daniela Gomes Pinto,
do Pnud” (4º parágrafo), a entrevistada faz uma
referência definida, acerca de crianças referidas
anteriormente no texto.
No trecho: “A pesquisadora afirmou que é
importante que, aos 5 anos de idade, as crianças
já estejam na escola;” (5º parágrafo), a expressão
destacada faz referência a Daniela Gomes Pinto.
No trecho: “Um exemplo é que 90% dos
municípios das regiões Norte e Nordeste têm
baixos índices de IDH em educação e renda.” (9º
parágrafo), o segmento destacado equivale a “um
exemplo de redução”.

Disponível em: http://www.iamar.org.br/site/blog/wpcontent/uploads/2011/02/Grafico_educacaoXsalario.jpg. Acesso em
22/10/2013.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
1 e 3, apenas.
2 e 3, apenas.
1, 2 e 4, apenas.
2, 3 e 4, apenas.

07. Com o Texto 2 se pretende mostrar que:
A)
B)

05. O título do Texto 1 se fundamenta em uma relação:
A)
B)
C)
D)
E)

C)

causal.
condicional.
proporcional.
conclusiva.
concessiva.

D)
E)

08. O Texto 2 permite ao leitor concluir que:

06. Analise as relações de sentido apresentadas a seguir
e assinale a única alternativa incorreta.
A)

B)

C)

D)

E)

uma educação de qualidade é fator „sine qua non‟
para manter-se no emprego.
os níveis de desemprego podem diminuir se o
brasileiro for mais estudioso.
a remuneração varia proporcionalmente ao nível
de escolaridade.
a Pós-Graduação deveria ser obrigatória para
todos os trabalhadores.
os níveis de escolaridade têm pouca interferência
na renda média do brasileiro.

A)

No trecho: “[...] graças a avanços em educação,
renda e expectativa de vida” (1º parágrafo), a
expressão destacada equivale semanticamente a
“devido a”.
No trecho: “O que mais contribuiu para esse
índice foi o aumento na longevidade” (3º
parágrafo), o termo destacado é sinônimo de
“colaborou”.
No trecho: “O ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, admitiu um “imenso desafio” na
área” (6º parágrafo), o termo destacado
corresponde a “reconheceu”.
O sentido do trecho: “[...], mas confirmou que elas
continuam a existir” (9º parágrafo), ficaria
inalterado se o termo destacado fosse substituído
por “ratificou”.
No trecho: “com base em dados [...], levando em
conta itens como demografia, educação, renda,
desigualdade social, e acesso a serviços
básicos.” (10º parágrafo), a expressão destacada
aproxima-se, semanticamente, de “relegando”.

B)
C)
D)
E)

finalizar um curso de nível superior é algo
totalmente dispensável em nosso país.
a educação é a única porta que garante uma
renda justa para os trabalhadores.
toda pessoa escolarizada terá oportunidade de
ganhar excelentes salários.
estudar ainda é o melhor caminho para quem
sonha com um bom salário.
ter um diploma de Pós-Graduação ainda é
privilégio de muito poucos, no Brasil.
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TEXTO 3

Conhecimentos Gerais de Saúde
11. Segundo a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990,
conhecida como Lei Orgânica da Saúde, o “conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade do sistema”
é denominado de:
A)
B)
C)
D)
E)

Integralidade.
regionalização.
hierarquização.
descentralização.
universalidade.

12. No âmbito do SUS, o acesso às ações e serviços de
saúde de alta complexidade deve ser:
A)

Disponível em:
http://palmas.ifto.edu.br/mostra_noticia.php?id_noticia=858. Acesso
em 22/10/2013.

B)
C)
D)

09. Do ponto de vista tipológico, é correto afirmar que o
Texto 3 é, privilegiadamente:
A)
B)
C)
D)
E)

E)

narrativo.
injuntivo.
descritivo.
expositivo.
dissertativo.

13. Sobre as Comissões Intergestores do SUS, é incorreto
afirmar que:
A)

10. Considerando os propósitos comunicativos do Texto 3,
é correto afirmar que ele circula, preferencialmente, no
universo:
A)
B)
C)
D)
E)

Viabilizado apenas para as pessoas sem planos
privados de saúde.
Destinado somente aos pobres e indigentes.
universal.
Garantido somente aos trabalhadores que pagam
a previdência social.
Garantido somente aos idosos.

B)

publicitário.
jurídico.
acadêmico.
religioso.
literário.

C)

D)

E)

A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) opera
no âmbito estadual e está vinculada à Secretaria
Estadual de Saúde para efeitos administrativos e
operacionais.
São de instâncias de pactuação consensual entre
os entes federativos para definição das regras da
gestão compartilhada do SUS.
os gestores públicos de saúde poderão ser
representados nessas instâncias pelo Conselho
Nacional de Secretários de Saúde - CONASS,
pelo
Conselho
Nacional de
Secretarias
Municipais de Saúde - CONASEMS e pelo
Conselho Estadual de Secretarias Municipais de
Saúde - COSEMS
essas instâncias pactuam diretrizes de âmbito
nacional, estadual, regional e interestadual, a
respeito da organização das redes de atenção à
saúde, principalmente no tocante à gestão
institucional e à integração das ações e serviços
dos entes federativos.
Essas instâncias pactuam referências das
regiões intraestaduais e interestaduais de
atenção à saúde para o atendimento da
integralidade da assistência.
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14. Sobre o Sistema Municipal de Auditoria (SMA),

Conhecimentos Gerais de
Arapiraca

instituído pelo Código Municipal de Saúde do
município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que:
A)

B)

C)

D)

E)

tem
como
objetivo
apurar
eventuais
irregularidades nos serviços e ações de saúde
praticadas somente por pessoa física ou jurídica
de natureza privada, que utilize ou administre, a
qualquer outro título, recursos financeiros do
Município de Arapiraca, alusivos ao Sistema
Único de Saúde.
é permitido a qualquer membro do SMA participar
de entidades que prestem serviços de saúde no
âmbito do SUS na qualidade de conselheiro,
administrador, dirigente, acionista, sócio-quotista
ou proprietário.
é permitido aos integrantes do SMA auditar
estabelecimentos com os quais possuam relação
ou vínculo empregatício, sob qualquer forma.
tem como competência o acompanhamento, a
fiscalização, o controle, as avaliações técnicas,
científicas, contábeis, financeiras e patrimoniais
das ações e serviços de saúde, implementadas
no âmbito do Município de Arapiraca.
somente os prestadores de serviços de natureza
privada, que de qualquer forma participam do
SUS, estão submetidos à fiscalização do Sistema
Municipal de Auditoria.

16. O surgimento do município de Arapiraca remonta ao
ano de 1848. Em relação à origem do nome da cidade,
identifique as explicações ditadas pela tradição
histórica e popular.
1)
2)
3)
4)

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

autoria da letra deste símbolo municipal é de:
A)
B)
C)
D)
E)

agravos, segundo o Código Municipal de Saúde do
município de Arapiraca (AL), é correto afirmar que:

C)
D)

E)

1 e 2.
1 e 3.
1 e 4.
2 e 3.
3 e 4.

17. O Hino Oficial de Arapiraca foi criado em 1961. A

15. Sobre a notificação compulsória de doenças e outros

A)
B)

Em língua indígena, a palavra significa “ramo que
arara visita”.
A denominação origina-se de uma vegetação
rasteira, típica do agreste.
Em idioma indígena, Arapiraca quer dizer “terra
fértil”.
Arapiraca representa o nome de árvore frondosa,
típica do agreste alagoano.

está restrita às doenças transmissíveis.
é obrigatória a notificação de epidemias, mesmo
em se tratando de doenças e outros agravos para
os quais não se exige a notificação de casos
individuais.
somente as doenças contagiosas são de
notificação compulsória.
o município não poderá instituir lista de doenças
para notificação compulsória além daquelas
determinadas pelas legislações federal e
estadual.
somente
as
doenças
que
apresentem
comportamento epidêmico são de notificação
compulsória.

Agripino Alexandre dos Santos.
Higino Vital da Silva.
Manoel André.
Nelson Palmeira.
Pedro de França Reis.

18. Arapiraca é considerada a segunda maior cidade do
estado de Alagoas. No censo do IBGE realizado no
ano de 2010, a população da cidade de Arapiraca foi
contabilizada em cerca de quantos habitantes?
A)
B)
C)
D)
E)

248 mil
237 mil
214 mil
202 mil
185 mil

19. Poucos edifícios em Arapiraca preservam os traços
originais da arquitetura do início do século XX.
Constitui exceção a essa regra:
A)
B)
C)
D)
E)

o Ginásio de Esportes João Paulo II.
o Estádio Coaracy da Mata Fonseca.
o prédio da Câmara Municipal de Arapiraca.
a casa onde fica o Centro de Referência em
Assistência Social.
o sobrado da esquina da R. Aníbal Lima com a R.
Manoel André.

20. O declínio da atividade fumageira, a partir da década
de 90, resultou:
A)
B)
C)
D)
E)

na criação de escolas agrícolas.
no surgimento da atividade turística.
na diversificação da atividade produtiva.
no desenvolvimento de defensivos agrícolas.
na transferência da tecnologia de cultivo do fumo.
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23. A mortalidade infantil no Brasil vem reduzindo ao longo

Conhecimentos Específicos

dos anos, embora ainda represente um desafio no
setor saúde, com destaque para a mortalidade
neonatal
que
mantém
as
taxas
elevadas.
Considerando os fatores de risco inerentes ao recémnascido no incremento da mortalidade infantil, assinale
a alternativa incorreta.

21. Sobre crescimento e desenvolvimento da criança,
analise as assertivas abaixo.
1)

2)

3)

4)
5)

O desenvolvimento infantil ocorre de forma
adequada, independentemente da estimulação
realizada pelos cuidadores, por isso a criança
não sofre prejuízo caso os pais não brinquem
com ela.
O desenvolvimento segue uma sequência lógica
e torna-se cada vez mais complexo, seguindo
nos sentidos céfalo-caudal e distal-proximal.
Vários fatores podem favorecer ou comprometer
o crescimento da criança, entre eles, destacamse a genética, a alimentação e o peso ao nascer.
A avaliação da altura para a idade representa um
importante indicador do crescimento infantil.
O índice de massa corporal pode ser utilizado
para a avalição da adiposidade corporal.

A)

B)
C)
D)

E)

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

24. Assinale a alternativa que corresponde aos eixos para
elaboração
dos
diagnósticos,
resultados
e
intervenções de enfermagem dentro da Classificação
Internacional para a Prática de Enfermagem ( CIPE).

2, 3 e 4.
2 e 5.
1, 2 e 5.
1 e 5.
3, 4 e 5.

A)
B)

22. Em relação à amamentação, analise as assertivas
abaixo.
1)

2)

3)

4)

C)

O leite de vaca apresenta maior teor de caseína,
responsável pela formação de um coalho mais
denso e que favorece o aparecimento de cólicas
e alergias.
A principal proteína do leite materno é a betalactoglobulina, que é de fácil digestão, por isso a
criança tem necessidade de mamar várias vezes
ao longo do dia.
A gordura do leite humano pode variar de acordo
com a alimentação da nutriz, bem como durante
a mesma mamada, estando mais presente no
leite anterior.
O leite materno apresenta diversos fatores de
proteção como lactoferrina, lisozima e S-IgA,
além de estar presente em sua composição a
lactase e a lactose, particularidade do leite
materno.

D)
E)

Foco,
julgamento,
meios,
ação,
tempo,
localização, cliente.
Julgamento, meios, finalidade, tempo, resultados,
cliente, localização.
Finalidade, foco, processo, ação, tempo,
resultados, julgamento.
Intervenção, foco, meios, tempo, resultados,
localização, cliente.
Foco, julgamento, processo, tempo, resultados,
meios, finalidade.

25. Sr. José Luiz, 56 anos, está no 3º DPO de hemicolectomia por câncer de cólon. Foram identificados os
seguintes diagnósticos de enfermagem: dor na ferida
cirúrgica, não aceitação do estado de saúde, padrão
respiratório prejudicado. Assinale a alternativa que
corresponde, na mesma ordem, às intervenções de
enfermagem específicas para os diagnósticos
relacionados.
A)

B)
Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

Há uma desproporção entre o número de recémnascidos internados e o número de profissionais
de saúde.
O baixo peso ao nascer representa maior risco de
infecção hospitalar.
A realização de procedimentos invasivos e a
manipulação excessiva expõem o recém-nascido.
Durante o internamento hospitalar, ocorre a
colonização dos recém-nascidos por bactérias
hospitalares.
Recém-nascidos prematuros apresentam maior
risco de infecção devido à imaturidade humoral e
celular.

2, 3 e 4.
2 e 3.
1, 2 e 4.
1 e 4.
1 e 3.

C)

D)

E)

Favorecer repouso adequado, controlar a
ingestão hídrica, manter em decúbito dorsal
horizontal.
Monitorar a dor após administração de
medicamentos, oferecer informações sobre
diagnóstico,
tratamento
e
prognóstico,
demonstrar técnicas de relaxamento.
Controlar líquidos e eletrólitos, realizar atividades
no leito, controlar a administração e os efeitos da
medicação prescrita.
Avaliar a ferida quanto à presença de sinais de
infeção, esclarecer dúvidas do paciente, auscultar
respiração observando ruídos adventícios.
Observar a pele quanto a sinais de desidratação,
manter o ambiente calmo e tranquilo, avaliar
perfusão periférica.
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Estão corretas, apenas:

26. Em relação às atribuições privativas do enfermeiro
determinadas pela Lei do Exercício Profissional,
assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Prescrição de medicamentos.
Observação, reconhecimento e registro de sinais
e sintomas.
Prescrição da assistência de enfermagem.
Coleta de materiais para exames laboratoriais.
Participação em programas de educação em
saúde.

30. Entre os objetivos da avaliação de um paciente com
problemas neurológicos pelo enfermeiro não está
incluído:
A)

27. O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem
foi elaborado com base em diversos documentos
nacionais e internacionais como fundamento. Assinale
a alternativa cujo documento não serviu de referência
para essa elaboração.
A)
B)
C)
D)
E)

B)

C)

Declaração de Helsinque.
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Código de Ética da Associação Brasileira de
Enfermagem.
Relatório de Belmont.
Resolução 196/96 do Conselho Nacional de
Saúde.

D)
E)

abaixo.

técnico de enfermagem, o transporte de um paciente
grave em uso de ventilação mecânica para outra
unidade de saúde de maior complexidade. Durante o
transporte, ocorreu falta de oxigênio no cilindro, piora
no quadro respiratório do paciente e consequente
óbito. Pode-se afirmar que:

1)

A)

4)

C)
D)
E)

2)
3)

a enfermeira, ao delegar o transporte de paciente
grave, comete uma imprudência.
o técnico de enfermagem, quando acatou a
ordem da enfermeira, cometeu uma imprudência.
a enfermeira, ao delegar o transporte de paciente
grave, comete uma negligência.
a enfermeira pode ser notificada por imperícia.
o técnico de enfermagem recebe uma sanção
disciplinar.

5)

A)
B)
C)
D)
E)

assertivas a seguir.

2)

3)

4)

5)

A produção de calor deve igualar-se à perda de
calor para garantir a normalidade da temperatura
central do corpo.
O local que melhor representa a temperatura
central é a membrana timpânica.
O débito cardíaco é o resultado da pressão
sistólica somada a pressão diastólica.
Na
hiperventilação
as
respirações
são
anormalmente superficiais durante dois ou três
ciclos seguidos por período irregular de apneia.
Antes de qualquer procedimento invasivo é
essencial a aferição dos sinais vitais.

Está(ão) correta(s), apenas:

29. Sobre o Acidente Vascular Cerebral (AVC), analise as
1)

reunir dados sobre o funcionamento do sistema
nervoso de forma ordenada e objetiva.
desenvolver escala de graduação e terminologia
próprias, de forma que haja consistência
individual da enfermeira.
correlacionar os dados obtidos na avaliação com
o tempo de surgimento dos mesmos.
aplicar recursos disponíveis para minimizar as
possíveis sequelas.
determinar os efeitos da disfunção sobre a
capacidade do paciente de se cuidar.

31. Em relação aos sinais vitais analise as proposições

28. Sílvia, enfermeira de uma Policlínica, delega a Luiz,

B)

1, 2 e 4.
2 e 3.
1, 4 e 5.
1, 3 e, 4.
1, 2 e 5.

O AVC é caracterizado pela perda súbita da
função cerebral decorrente da interrupção do
fluxo sanguíneo para determinada área do
encéfalo.
Os transtornos cerebrovasculares têm diferentes
etiologias: trombose, embolia, isquemia e
hemorragia.
Os
quadros
trombóticos
ou
embólicos
apresentam-se de forma súbita, com rápida
evolução clínica e de prognóstico favorável.
Os sinais e sintomas que caracterizam os
quadros
hemorrágicos
incluem:
diplopia,
náuseas, cefaleia moderada, perda localizada de
movimentos.
As disfagias e as disartrias são disfunções
motoras de grande repercussão emocional para
os pacientes acometidos de AVC

2, 3 e 4.
1 e 4.
4 e 5.
1, 2 e 5.
1, 2 e 3.

32. A verificação da Pressão Arterial (PA) de forma
incorreta pode atribuir a pessoas normotensas o
diagnóstico de hipertensão arterial. Sobre a aferição
da PA, avalie as assertivas abaixo.
1)

2)
3)

A largura do manguito a ser utilizado está na
dependência da circunferência do braço do
paciente.
Caso o manguito fique frouxo, acarretará leitura
de níveis tensionais falsamente elevados.
O manguito deverá ser firmemente posicionado
de 2 a 3 cm acima da fossa anticubital, com a
bolsa centralizada sobre a artéria braquial.

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 2, apenas.
3, apenas.
2 e 3, apenas
1, apenas.
1, 2 e 3.
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33. Durante os primeiros socorros a uma vítima inconsciente encontrada na comunidade, a primeira ação do enfermeiro é:
A)
B)
C)
D)
E)

chamar o médico da unidade de saúde mais próxima.
pedir ajuda através do serviço público de urgência (SAMU 192).
realizar ventilações de resgate.
lateralizar o paciente.
iniciar compressões torácicas.

34. Sobre os componentes da anamnese, enumere corretamente a segunda coluna de acordo com a primeira.
1)

Identificação.

(

)

Dados sobre início de atividade sexual; número de gestações,
abortamento
e
paridade;
alergias;
cirurgias
anteriores;
hemotransfusão; doenças da infância; doenças crônicas atuais.

2)

Queixa Principal.

(

)

Condições da habitação (tipo de casa); saneamento (água para
consumo, destino das excretas); coleta de lixo.

3)

História da Doença Atual (HDA).

(

)

Dados gerais do paciente, tais como: nome, idade, sexo, endereço,
cor, raça.

4)

Antecedentes
Pessoais
Antecedentes Familiares.

e

(

)

Descrição do problema do paciente

5)

Hábitos de Vida e Condições
Socioeconômicas e Culturais.

(

)

O problema que levou o paciente a procurar o serviço de saúde.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

4, 5, 1, 3, 2.
4, 5, 3, 1, 2.
5, 1, 2, 3, 4.
3, 2, 5, 1, 4.
1, 2, 3, 4, 5.

35. De acordo com o comprometimento das camadas de tecido, as úlceras de pressão são classificadas em estágios.
Enumere corretamente a 2ª coluna de acordo com a 1ª.
1)

Estágio 1

(

)

Perda cutânea de espessura parcial envolvendo epiderme ou derme. A úlcera é superficial
e manifesta-se clinicamente por abrasão, flictema ou cratera rasa.

2)

Estágio 2

(

)

Perda cutânea de espessura total com destruição extensa, necrose tecidual ou lesão
muscular, óssea ou das estruturas de suporte.

3)

Estágio 3

(

)

A úlcera manifesta-se como uma área definida de hiperemia persistente. É uma alteração
observável relacionada com pressão na pele íntegra.

4)

Estágio 4

(

)

Perda cutânea de espessura total que envolve lesão ou necrose do tecido subcutâneo, que
pode se estender até a fáscia subjacente, sem atravessá-la.

A sequência correta, de cima para baixo, é:
A)
B)
C)
D)
E)

2, 1, 3, 4.
1, 2, 4, 3.
2, 3, 1, 4.
2, 4, 1, 3.
3, 4, 2, 1.

36. Um paciente desidratado deve receber 2000 mL de soro fisiológico nas primeiras 12 horas. Quantas gotas por minuto,
aproximadamente, devem ser infundidas?
A)
B)
C)
D)
E)

40 gts/min.
70 gts/min.
55 gts/min.
35 gts/min.
125gts/min.
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37. As feridas cirúrgicas são consideradas feridas

41. O acolhimento com classificação de risco é um dos

intencionais e agudas que podem cicatrizar sem
maiores complicações. Sobre o tema, assinale a
alternativa correta.

dispositivos utilizados
Humanização. Sobre
afirmativas abaixo.

A)

1)

B)
C)
D)

E)

A hemorragia intermediária ocorre no pósoperatório imediato decorrente de hemostasia
insuficiente no transoperatório.
A deiscência é a complicação que ocorre com
maior frequência nas feridas operatórias.
A fístula é um exsudato drenado da ferida através
de um ponto de sutura rompido na incisão.
O sinus é um tipo de dreno a ser colocado nas
cirurgias classificadas como potencialmente
infectadas.
A cicatrização por terceira intenção ocorre após
um processo infeccioso e a lesão se fecha por
mecanismo natural de granulação.

2)

3)

A)
B)
C)
D)
E)

intramuscular, analise as assertivas abaixo:

2)
3)

Utilizam-se soluções hipotônicas, pois a pressão
osmótica é inferior à do plasma.
O uso da técnica em „Z‟ minimiza a irritação local
da pele.
Os músculos comumente utilizados para
administração são o vasto lateral, o ventro-glúteo
e o deltoide.

1, apenas.
1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
1, 2 e 3.

1)

2)

3)

perda progressiva e irreversível da função renal.
Referente a essa patologia, assinale a alternativa
correta.

B)

C)

D)

E)

O principal determinante etiológico de perda da
função renal é a hipertensão arterial.
A IRC é provocada por lesão isquêmica e/ou
nefrotóxica, cuja reversão é imediata após a
remoção da causa inicial.
O tratamento imediato da insuficiência renal é a
hemodiálise
após
confecção
de
fístula
arteriovenosa.
Na IRC ocorre queda dos níveis séricos de ureia
e creatinina, retenção de água, anemia e
desequilíbrio ácido-básico.
As afecções renais atingem prioritariamente a
população masculina, diabética e com sobrepeso
e/ou obesidade.

4)

5)

A)
B)
C)
D)
E)

As ações de saúde são desenvolvidas em um
território adstrito, próximo à realidade de saúde
da população, com alto grau de centralização.
O desenvolvimento de ações de vínculos mantém
a relação de afetividade entre o usuário e o
trabalhador de saúde, permitindo um processo de
corresponsabilização pela saúde.
Um dos fundamentos é a integração de ações
programáticas
e
demanda
espontânea,
articulando as ações de promoção à saúde,
prevenção de agravos, vigilância à saúde,
tratamento e reabilitação.
As ações de saúde devem promover a
universalidade, acessibilidade, continuidade do
cuidado, integralidade da atenção, equidade e
participação social.
A Estratégia de Saúde da Família é prioritária na
expansão e consolidação da atenção básica,
sendo a porta de entrada na rede de atenção à
saúde.

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

40. A modalidade de oxigenioterapia que promove uma
mistura de ar e oxigênio para fornecer
concentração de oxigênio inspirado constante é:

1 e 2, apenas.
2 e 3, apenas.
1 e 3, apenas.
3, apenas.
1, 2 e 3.

resultado da construção, em conjunto, de vários atores
sociais comprometidos com o desenvolvimento e a
consolidação do Sistema Único de Saúde, pautados
em fundamentos e diretrizes importantes. Em relação
aos fundamentos e diretrizes da Atenção Básica,
analise as proposições abaixo.

39. A Insuficiência Renal Crônica (IRC) caracteriza-se pela

A)

A classificação de risco é um processo dinâmico
de identificação dos pacientes de acordo com a
ordem de chegada à unidade.
O acolhimento constitui-se em uma postura ética
que deve ocorrer em todos os locais e momentos
em uma unidade de saúde.
A classificação de risco objetiva reduzir o tempo
de atendimento médico, fazendo com que o
paciente seja visto precocemente de acordo com
a gravidade de seu estado.

42. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é o

Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

de
as

Está(ão) correta(s):

38. Sobre a administração de medicamentos por via
1)

pela Política Nacional
esse assunto, avalie

1 e 4.
1, 2 e 3.
4 e 5.
2, 3, 4 e 5.
1, 2, 3 e 5.

uma

cânula nasal.
cateter nasal.
máscara de Venturi.
cateter nasofaríngeo.
máscara facial simples.
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43. Em relação à Política Nacional de Atenção Básica, não

46. A Organização Mundial de Saúde propôs o Plano

é responsabilidade comum a todas as esferas de
governo:

Global para Combate à Tuberculose. Sobre o tema,
analise as proposições abaixo.

A)

1)

B)

C)
D)
E)

apoiar a implantação da Estratégia de Saúde da
Família pelos municípios com a finalidade de
consolidação e qualificação da Atenção Básica à
Saúde.
organizar, executar e gerenciar os serviços e
ações de atenção básica, de forma universal,
dentro do seu território, incluindo as unidades
próprias e as cedidas pelo Estado e pela União.
planejar, apoiar, monitorar e avaliar a atenção
básica.
estimular a participação popular e o controle
social.
implantar os sistemas de informações da atenção
básica de acordo com as suas responsabilidades.

2)

3)

4)

Estão corretas, apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

44. A humanização é uma das dimensões fundamentais
na construção de uma política que visa à qualificação
do Sistema Único de Saúde (SUS), devendo ser
entendida como uma política transversal com
princípios e diretrizes. Em relação aos princípios
norteadores da Política de Humanização no Sistema
Único de Saúde, assinale a alternativa incorreta.
A)

B)
C)

D)

E)

referencial os Centros de Atenção Psicossocial –
CAPS, os quais têm como função básica:

Compromisso com os direitos fundamentais do
cidadão, respeitando as questões de gênero,
etnia, raça, orientação sexual e populações
específicas.
Fortalecimento do trabalho individual, de cada
profissional.
Estímulo e fortalecimento do controle social, com
participação popular, em todas as instâncias
gestoras do Sistema Único de Saúde.
Democratização das relações de trabalho e
valorização dos profissionais de Saúde,
estimulando a educação permanente.
Corresponsabilização dos sujeitos nos processos
de gestão e atenção.

A)
B)
C)
D)
E)

C)

D)

E)

complementar
as
ações
dos
hospitais
psiquiátricos.
prestar atendimento clínico, multiprofissional, em
regime de diária.
retirar os pacientes psiquiátricos em situação de
abandono das ruas.
permitir tratamento ao doente mental de forma
autônoma sem influência familiar.
criar espaço para atendimento ao doente mental
sem vínculo com o PSF.

48. Os períodos do parto compreendem: dilatação,
expulsão e dequitação. Relacionados a esses períodos
assinale a alternativa correta.
A)

não consta a proposição:

B)

1, 2 e 3.
2, 3 e 4.
2 e 3.
1 e 4.
3 e 4.

47. A Reforma Psiquiátrica no Brasil teve como grande

45. Do cuidado integral à saúde de adolescentes e jovens
A)

O Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (Sinan) é o órgão responsável pelo
controle da doença no Brasil.
A baciloscopia de escarro e o histopatológico de
pulmão são os principais métodos de diagnóstico
da patologia.
O tratamento diretamente observado consiste no
acompanhamento da tomada de medicamento na
primeira quinzena.
O paciente é considerado não infectante após 15
dias de tratamento e baciloscopia negativa.

B)

considerar os projetos de vida e o contexto
sociocultural e econômico onde estão inseridos.
apoiar e valorizar iniciativas de participação
juvenil, atividades culturais e esportivas.
incorporar
reflexões
sobre
desigualdades
relacionadas à raça, etnia, gênero e orientação
sexual.
abordar a ética e a cidadania aplicando princípios
éticos em bases universais e plurais, sem
fundamentalismos.
formar grupos mais vulneráveis – adolescentes
gestantes, grupos soropositivos – distintos dos
demais, como forma de protegê-los de
preconceitos.

C)
D)

E)

O apagamento do canal cervical se completa com
a dequitação.
As
contrações
de
Braxton-Ricks
são
características do período de expulsão.
A dequitação ou delivramento é o período de
maior risco de complicações hemorrágicas.
No segundo período do trabalho de parto, a ação
primordial da enfermeira obstétrica é a
episiotomia.
O clampeamento imediato do cordão umbilical
reduz os riscos de hemorragia na dequitação.
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49. Quanto ao acompanhamento no período pré-natal,
analise as assertivas abaixo.
1)

2)
3)
4)

5)

Tipagem sanguínea e fator Rh, sorologia para
rubéola, toxoplasmose, sífilis, hemograma são
exames solicitados na primeira consulta.
A suplementação do acido fólico deve ser feita
nos primeiros seis meses de gestação
As ações de enfermagem sobre educação para o
parto são fundamentais neste período
As imunizações contra sarampo, poliomielite,
hepatite A e B e tétano são preconizadas neste
período.
O Ministério da Saúde preconiza o mínimo de
seis consultas: uma no primeiro trimestre, duas
no segundo e três no terceiro trimestre da
gestação.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 4.
2, 3 e 4.
1, 3 e 5.
2, 4 e 5.
1, 2 e 3.

50. Uma puérpera que está em amamentação exclusiva
deve ser orientada
contraceptivo:
A)
B)
C)
D)
E)

para

usar

como

método

coito interrompido.
minipílula.
diafragma.
pílula combinada.
temperatura basal.
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