
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições 
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova 
para entregar-lhe outro exemplar. 

2. Este caderno contém 40 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das 
quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta assinalada 
na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu preenchimento. 
Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, 
notifique-o ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA OU 
AZUL, preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de quatro horas, incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital, às 
instruções e à transcrição para o cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas duas horas de prova, e 
somente será permitido levar o caderno de prova a partir das 17 horas, desde que permaneça na sala até 
esse horário.

7. Quando apenas três candidatos permanecerem na sala para terminar a prova, estes deverão aguardar 
até que o último a entregue, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual aporão suas 
respectivas assinaturas. 

8. AO TERMINAR, DEVOLVA O CARTÃO-RESPOSTA  AO APLICADOR DE PROVA.

SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO FOR AUTORIZADO
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 06.

Texto 1 

Para Maria da Graça

Agora, que chegaste à idade avançada de quinze
anos, Maria da Graça, eu te dou este livro: Alice no País
das Maravilhas.

Este livro é doido, Maria. Isto é, o sentido dele está
em ti. Escuta: se não descobrires um sentido na loucura,
acabarás  louca.  Aprende,  pois,  logo  de  saída  para  a
grande vida, a ler este livro como um simples manual do
sentido evidente de todas as coisas, inclusive as loucas.
Aprende  isso  a  teu  modo,  pois  te  dou  apenas  umas
poucas chaves entre milhares que abrem as portas da
realidade.  A  realidade,  Maria,  é  louca.  Nem  o  papa,
ninguém no mundo,  pode responder  sem pestanejar  à
pergunta que Alice faz à gatinha: “Fala a verdade, Dinah,
já comeste um morcego?” 

Não  te  espantes  quando  o  mundo  amanhecer
irreconhecível. Para melhor ou pior, isso acontece muitas
vezes  por  ano.  “Quem  sou  eu  no  mundo?”  Essa
indagação perplexa é o lugar comum de cada história de
gente. Quantas vezes mais decifrastes essa charada, tão
entranhada em ti mesma como os teus ossos, mais forte
ficarás. Não importa qual seja a resposta; o importante é
dar ou inventar uma resposta. Ainda que seja mentira. 

A  sozinhez  (esquece  essa  palavra  feia  que
inventei agora sem querer) é inevitável. Foi o que Alice
falou no fundo do poço: “Estou tão cansada de estar aqui
sozinha!”  O  importante  é  que  conseguiu  sair  de  lá,
abrindo  a  porta.  A  porta  do  poço!  Só  as  criaturas
humanas (nem mesmo os grandes macacos e os cães
amestrados) conseguem abrir uma porta bem fechada, e
vice-versa, isto é, fechar uma porta bem aberta. [...] 

Os homens vivem apostando corrida,  Maria.  Nos
escritórios,  nos  negócios,  na  política,  nacional  e
internacional,  nos  clubes,  nos  bares,  nas  artes,  na
literatura, até amigos, até irmãos, até marido e mulher, até
namorados,  todos  vivem  apostando  corrida.  São
competições  tão  confusas,  tão  cheias  de  truques,  tão
desnecessárias,  tão  fingindo  que  não  é,  tão  ridículas,
muitas vezes, por caminhos escondidos, que, quando os
atletas  chegam  exaustos  a  um  ponto,  costumam
perguntar:  “A corrida  terminou!  Mas  quem  ganhou?”  É
bobice, Maria da Graça, disputar uma corrida se a gente
não sabe quem venceu. Se tiveres que ir a algum lugar,
não  te  preocupes  com  a  vaidade  fatigante  de  ser  a
primeira a chegar. Se chegares sempre aonde quiseres,
ganhaste. Disse o ratinho: “Minha historia é longa e triste!”
Ouvirás isso milhares de vezes. Como ouvirás a terrível
variante: “Minha vida daria um romance.” Ora, como todas
as vidas vividas até o fim são longas e tristes,  e como
todas as vidas dariam romances, pois o romance é só um
jeito de contar uma vida, foge, polida, mas energicamente,
dos homens e mulheres que  suspiram e dizem: “Minha
vida  daria  um  romance!”  Sobretudo  dos  homens.  Uns
chatos, irremediáveis, Maria. 

Os milagres acontecem sempre na vida de cada
um e  na  vida  de  todos.  Mas,  ao  contrário  do  que  se
pensa,  os  melhores  e  mais  fundos  milagres  não
acontecem  de  repente,  mas  devagar,  muito  devagar.

Quero  dizer  o  seguinte:  a  palavra  depressão  cairá  de
moda mais cedo ou mais tarde. Como talvez seja mais
tarde,  prepara-te  para  a  visita  do  monstro,  e  não  te
desesperes ao triste pensamento de Alice:  “Devo estar
diminuindo de novo”. Em algum lugar há cogumelos que
nos fazem crescer novamente.

MENDES CAMPOS, Paulo. O colunista do morro. Rio de Janeiro: Edito-
ra do Autor, p. 23. 1965.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao presentear Maria da Graça com o livro  Alice no País
das Maravilhas, o narrador

(A) incentiva Maria da Graça a adquirir o hábito da leitura
que poderá lhe ser útil na vida. 

(B) transmite a Maria da Graça alguns valores que pode-
rão lhe servir de escudo na vida.

(C) estimula a moça a enfrentar a realidade nua e crua
da vida revelando-lhe as ilusões. 

(D) transfere à recém-mulher os ensinamentos de suas
responsabilidades domésticas.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, o narrador apresenta a Maria da Graça a vida e
o ser humano como algo

(A) previsível e repetitivo.

(B) a ser descoberto.

(C) manipulável e controlável.

(D) a ser preservado.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto é predominantemente narrativo. Dentre suas ca-
racterísticas  narrativas,  a  que  o  singulariza  como  uma
crônica é:

(A) o enfoque nas peripécias da vida, fundamentado nas
impressões pessoais do narrador do texto.

(B) o emprego de traços tipológicos da fábula, como ao
mencionar a participação de seres não humanos.

(C) o uso de vocabulário estritamente culto e de um mer-
gulho introspectivo na personagem principal.

(D) a versatilidade nesse gênero, que, além de divertir e
fazer denúncias sociais, também apresenta reflexões
filosóficas.

língua_portuguesa_médio



UFG/CS                                                                                  CONCURSO PÚBLICO                                           PREF.CALDAS NOVAS - SAÚDE/2016

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  trecho  “Agora,  que  chegaste  à  idade  avançada  de
quinze anos, Maria da Graça”, na linha que inicia o texto,
o narrador emprega um recurso estilístico para criar o efei-
to de:

(A) continuidade.

(B) ênfase.

(C) ironia.

(D) polidez.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com relação ao estilo, predomina no texto uma linguagem

(A) subjetiva e conservadora.

(B) formal e elegante.

(C) introspectiva e erudita.

(D) prolixa e rebuscada.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Como forma de tratamento, predomina, no texto, o emprego da

(A) segunda pessoa do discurso.

(B) impessoalidade discursiva.

(C) neutralidade discursiva.

(D) pessoa histórica do discurso.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Releia o Texto 1 e leia o Texto 2 a seguir. 

Disponível em: <http://www.habbid.com.br/forum/tirinha-alice-no-pais-das-maravilhas/1073053/id/page/1>. Acesso em: 10 jun. 2016. 

Considerando a articulação entre as linguagens verbal e não verbal, no Texto 2, qual é o trecho do Texto 1, dentre os ci -
tados a seguir, que se relaciona com a mensagem da tirinha, no Texto 2?

(A) “Só as criaturas humanas conseguem abrir uma porta bem fechada”.

(B) “Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhecível”.

(C) “Ora, como todas as vidas vividas até o fim são longas e tristes”.

(D) “São competições tão confusas, tão cheias de truques”.

língua_portuguesa_médio
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Leia o Texto 3 para responder às questões 08 a 10. 

Texto 3

Perdigão perdeu a pena
Não há mal que lhe não venha.

Perdigão que o pensamento
Subiu a um alto lugar,
Perde a pena do voar,
Ganha a pena do tormento.
Não tem no ar nem no vento
Asas com que se sustenha:
Não há mal que lhe não venha.

Quis voar a uma alta torre,
Mas achou-se desasado;
E, vendo-se depenado,
De puro penado morre.
Se a queixumes se socorre,
Lança no fogo mais lenha:
Não há mal que lhe não venha.

CAMÕES. Luís Vaz de. Lírica: redondilhas e sonetos. In:  Seleção e no-
tas. MOISÉS, Massaud. Rio de Janeiro: Ediouro/São Paulo: Publifolha,
1997, p.66.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O poema de Camões é construído por meio do recurso da
comparação entre um elemento concreto e um abstrato. Os
elementos comparados pelo autor são, respectivamente,

(A) asas e ideias.

(B) pássaro e pensamento.

(C) saltos e mentalizações.

(D) voos e vagares.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Da comparação estabelecida no texto, infere-se que:

(A) a ambição é o mal maior que acomete o ser humano.

(B) o amor material leva o ser humano a cometer loucu-
ras.

(C) a vida é efêmera e justifica todas as sandices huma-
nas.

(D) o ser humano é humilde e aceita conviver com suas
limitações.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nos versos “Perde a pena do voar/Ganha a pena do tor-
mento”,  os sentidos do termo  pena se opõem. Os dois
sentidos são, respectivamente: 

(A) lamento e dor.

(B) asa e clamor.

(C) castigo e piedade.

(D) pluma e punição.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_médio
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir mostra o número de tentativas e de arre-
messos convertidos em cestas de três pontos, no primeiro
jogo de basquete dos quatro times que disputam as finais
do campeonato.

Time
Cestas de 3 pontos

Arremessadas Convertidas

K 15 3

L 18 4

M 30 3

N 20 5

Dentre  os  times  listados  na  tabela,  o  que  teve  melhor
aproveitamento, no que se refere à quantidade de cestas
convertidas em relação às arremessadas, foi o time 

(A) K

(B) L

(C) M

(D) N

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um vidraceiro foi incumbido de realizar o corte de algumas
peças retangulares de vidro que seriam usadas para fazer
um aquário, em forma de bloco retangular, tendo 20 cm x
40 cm de base e 25 cm de altura. Sabendo que não será
necessário fazer a tampa do aquário, o vidraceiro terá que
cortar  retângulos  com  as  seguintes  dimensões  e
quantidades: 

(A) dois de 25 cm x 40 cm, dois de 20 cm x 25 cm e um
de 40 cm x 20 cm.

(B) um de 25 cm x 40 cm, dois de 25 cm x 25 cm e dois
de 40 cm x 20 cm.

(C) quatro de 25 cm x 40 cm e dois de 20 cm x 25 cm.

(D) quatro de 20 cm x 25 cm e dois de 40 cm x 20 cm.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a tabela a seguir.

Tabela: Custo do plano de internet (banda larga fixa),
em porcentagem, em relação ao salário mínimo, em
diferentes países.

País
Salário mínimo

(em R$)*

Plano de internet, em rela-
ção ao salário mínimo

(%)**

Brasil 880,00 15

Austrália 5.992,00 3,7

Portugal 1.540,00 8

Chile 940,00 7

EUA 3.297,00 5,4

*CURY, Anay. Veja o valor do salário-mínimo em 2015 no Brasil e em outros
países.  G1. Disponível em: <http://g1.globo.com>. Acesso em: 22 jan. 2015.
(Adaptado). 

**DRUMOND, Carlos. Tartaruga por lebre. Carta Capital, 4 maio 2016. p. 37.
(Adaptado).

Considerando essas informações,  o  valor,  em reais,  do
plano de internet banda larga fixa no Brasil,  em relação
aos outros países, é aproximadamente igual

(A) ao quádruplo do valor da Austrália.

(B) à metade do valor de Portugal.

(C) ao dobro do valor do Chile.

(D) a um terço do valor dos EUA.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma casa de esfirras oferece aos seus clientes a seguinte
promoção:

Monte o seu combo de esfirras, escolhendo dois dentre
os nove sabores do cardápio.

Nessas condições, a quantidade de modos diferentes que
um cliente pode montar o seu combo é:

(A) 18

(B) 36

(C) 72

(D) 81

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela a seguir mostra o número de casos de tuberculo-
se em alguns estados brasileiros,  referentes ao ano de
2013.

Estado Nº de casos

Alagoas 32

Amapá 24

Amazonas 70

Bahia 30

Roraima 29

Tocantins 1

BOLETIM  EPIDEMIOLÓGICO,  v.  44,  n.  02,  2104.  Disponível  em:
<http://www.funed.mg.gov.br/>. Acesso em: 23 maio 2016. (Adaptado).

De acordo com os dados da tabela, a moda dos dados
apresentados ocorre no estado de

(A) Alagoas.

(B) Amazonas.

(C) Bahia.

(D) Tocantins.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

matemática_médio
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Sistema Único de Saúde, a descentralização político-
administrativa, com direção única em cada esfera de go-
verno, se dá por meio da

(A) regionalização e hierarquização da rede de serviços
de saúde.

(B) integração das ações de saúde e participação da co-
munidade.

(C) conjugação de recursos financeiros nas três esferas
e no controle social.

(D) formulação e organização de políticas nos serviços
públicos de saúde. 

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  monitoramento  de  fatores  de  risco  biológicos,  como
hospedeiros, reservatórios, vetores e animais peçonhen-
tos, é de responsabilidade da vigilância

(A) epidemiológica.

(B) de doenças transmissíveis.

(C) ambiental em saúde.

(D) sanitária.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A saúde do trabalhador no Sistema Único de Saúde con-
templa a identificação e notificação de acidentes de traba-
lho, bem como o tratamento e a recuperação do trabalha-
dor.  Considerando  este  contexto,  denomina-se  acidente
de trajeto aquele que é:

(A) produzido pelo exercício do trabalho próprio de uma
determinada atividade.

(B) decorrido da característica da atividade profissional
desempenhada.

(C) ocorrido no percurso entre a residência e o local de
trabalho e vice-versa.

(D) desencadeado pelas condições especiais em que o
trabalho é realizado.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O fortalecimento das ações de promoção da saúde e dos
sistemas de vigilância em saúde, a reorientação dos siste-
mas de saúde e seu monitoramento e avaliação são dire-
trizes que visam ao

(A) controle de doenças transmissíveis.

(B) acompanhamento de doenças negligenciadas.

(C) cuidado básico de doenças emergentes e reemergentes.

(D) cuidado integral de doenças crônicas não transmissíveis.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O envolvimento de trabalhadores, gestores e usuários do
SUS na produção e gestão do cuidado em saúde é prerro-
gativa da Política Nacional de

(A) Humanização.

(B) Saúde Ocupacional.

(C) Atenção Básica.

(D) Urgência.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A ordenação da formação de recursos humanos na área
de saúde é atribuição direta

(A) do Ministério da Educação.

(B) do Sistema Único de Saúde.

(C) do Ministério da Saúde.

(D) da Política de Educação.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Programa Nacional  de  Imunizações desenvolve-se  um
processo logístico para conservação dos imunobiológicos ter-
molábeis com o objetivo de assegurar suas características ori-
ginais, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as
etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e trans-
porte, de forma oportuna e eficiente. Esse processo  deno-
mina-se:

(A) rede de controle.

(B) rede de gestão.

(C) cadeia de manutenção.

(D) cadeia de frio.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é prioritária para ex-
pansão e consolidação da atenção básica nas Redes de
Atenção  à  Saúde.  Um  dos  profissionais  que  integra  a
equipe da ESF é o

(A) técnico de laboratório.

(B) agente de combate a endemias.

(C) agente comunitário de saúde.

(D) técnico em radiologia.

conhecimentos_gerais_saúde_pública_médio
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▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os determinantes sociais da saúde, a equidade e o res-
peito à diversidade, o desenvolvimento sustentável, a pro-
dução de saúde e cuidado, os ambientes e territórios sau-
dáveis, a vida no trabalho, a cultura da paz e os direitos
humanos compõem a Política Nacional de Promoção da
Saúde como 

(A) valores.

(B) temas transversais.

(C) princípios.

(D) eixos operacionais.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Portaria n. 1.820, de 13 de agosto de
2009, a premissa de que toda pessoa tem responsabilida-
de para que seu tratamento e sua recuperação sejam ade-
quados e sem interrupção faz parte 

(A) da rede de atenção psicossocial.

(B) do Pacto pela Vida.

(C) da rede de atenção à saúde.

(D) dos direitos dos usuários do SUS.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na assistência ao portador de diabetes mellitus, a orienta-
ção sobre cuidados com o armazenamento da insulina é
fundamental. Nesse sentido, o Ministério da saúde alerta:

(A) antes de serem abertos, os frascos podem ser manti-
dos em temperatura ambiente e, depois de abertos,
devem ser guardados refrigerados entre 2 ºC e 8 ºC.

(B) um mês após a abertura do frasco, a insulina perde
sua potência, especialmente quando mantida sem re-
frigeração.

(C) frascos  lacrados  podem  ser  armazenados  por  até
doze meses quando congelados à temperatura entre
-4 ºC e -8 ºC.

(D) mesmo  refrigerada  entre  2  ºC  e  8  ºC,  a  insulina
torna-se inativa dez dias depois de aberto o frasco,
devendo ser descartada.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As Diretrizes 2015 da Associação Americana de Cardiolo-
gia para Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) de vítimas
adultas recomendam que:

(A) o profissional sozinho e sem acesso a um telefone
celular deve deixar a vítima e acionar o serviço de
emergência, antes de iniciar a RCP.

(B) a  relação  compressão-ventilação,  sem  via  aérea
avançada instalada e com dois ou mais socorristas,
deve ser de 15 compressões para duas ventilações.

(C) a frequência das compressões torácicas deve ser de,
no mínimo, 100/minuto, garantindo que sejam admi-
nistradas duas ventilações a cada oito segundos.

(D) os socorristas devem apoiar-se sobre o tórax entre
as compressões, evitando o retorno total da parede
do tórax, para aumentar a eficiência.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a gestação, a mulher deve realizar consultas de
pré-natal  com regularidade,  de acordo com os períodos
gestacionais que determinam maior risco materno e pré-
natal. A recomendação do Ministério da Saúde é que

(A) o número total de consultas deve ser de, no mínimo,
nove.

(B) até a 36ª semana, as consultas devem ser mensais.

(C) da 24ª até a 36ª semana, as consultas devem ser
quinzenais.

(D) da 36ª até a 41ª semana, as consultas devem ser se-
manais.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
das crianças, o profissional de enfermagem deve identifi-
car  aspectos  do desenvolvimento  infantil  esperados em
cada fase de sua vida, como: 

(A) entre dois e quatro meses, o bebê é capaz de ficar
de bruços, levantar a cabeça e os ombros.

(B) em torno dos oito meses, a criança é capaz de virar a
cabeça na direção de uma voz ou de outro som.

(C) entre quatro e cinco anos, a criança reconhece-se no
espelho e começa a brincar de faz-de-conta.

(D) a partir dos sete anos, começam as mudanças relacio-
nadas à puberdade e há o estirão de crescimento.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O diagnóstico precoce e o acompanhamento efetivo dos
casos de hipertensão arterial são fundamentais para evitar
ou reduzir as complicações dela decorrentes. O Ministério
da Saúde recomenda que:

(A) adultos com valores da pressão arterial  entre  120-
139/80-89 mmHg, sem outros fatores de risco para
doenças cardiovasculares,  devem ser  orientados a
comparecer à unidade de saúde a cada dois anos
para nova medida.

(B) pessoas com pressão arterial maior ou igual a 140/90
mmHg  devem  ser  submetidas  a  nova  medida  da
pressão a cada dois anos, desde que não haja outros
fatores de risco associados para doenças cardiovas-
culares. 

(C) indivíduos cujos valores da pressão arterial estejam
entre 120-139/80-89 mmHg e tiverem outros fatores
de  risco  cardiovasculares  associados  devem  ser
submetidos a nova medida de pressão a cada doze
meses.

(D) todo adulto com 18 anos ou mais de idade que com-
parecer à unidade de saúde para consulta, procedi-
mento ou outra atividade e não tiver registro de pelo
menos uma medida da pressão arterial nos últimos
dois anos, deve tê-la verificada e registrada.
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▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Calendário Nacional de Imunização da criança tem so-
frido diversas alterações,  exigindo atualização constante
dos profissionais. O calendário de 2016 para os primeiros
seis meses de vida define que:

(A) preferencialmente,  nas  primeiras  12  horas  após  o
nascimento, a criança deve receber a dose única da
vacina BCG e a primeira dose da vacina hepatite B.

(B) aos dois meses, devem ser administradas a primeira
dose da vacina pentavalente (DTP + HB + Hib) e a
dose única da vacina meningocócica C.

(C) aos quatro  meses,  devem ser  administradas a pri-
meira dose da vacina inativada poliomielite (VIP), a
tríplice viral (SRC) e a vacina hepatite A.

(D) aos seis meses, devem ser administradas a dose ini-
cial da vacina contra febre amarela e a segunda dose
da vacina pentavalente (DTP + HB + Hib).

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Primeiros socorros são cuidados que podem ser iniciados
por qualquer pessoa, em qualquer situação. As Diretrizes
2015  da  Associação  Americana  de  Cardiologia para
ressuscitação cardiopulmonar e atendimento cardiovascu-
lar de emergência recomendam:

(A) evitar o uso de aspirina em casos de dor torácica, por-
que pode acarretar danos em causas não cardíacas e
porque só faz efeito se for com revestimento entérico.

(B) aplicar curativo ou dispositivo oclusivo em casos de
atendimento a indivíduos com lesões torácicas aber-
tas, para evitar a formação de pneumotórax.

(C) armazenar dente avulsionado, sem possibilidade de
reimplante imediato, em clara de ovo, água de coco,
leite integral ou própolis por 30 a 120 minutos.

(D) aplicar rotineiramente colar cervical em caso de sus-
peita de lesão na coluna para estabilizar a coluna e
minimizar movimentos da cabeça e do pescoço.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os contatos intradomiciliares de pacientes com hansenía-
se oferecem risco significativamente maior de disseminar
a doença. Quando um caso novo é diagnosticado, seus
contatos intradomiciliares devem ser examinados em bus-
ca de sinais da doença, tais como:

(A) manchas  vermelho-escuro  ou  arroxeadas  na  pele,
com diminuição de sensibilidade no local.

(B) lesões de pele hipocrômicas ou avermelhadas, com
perda ou diminuição da sensibilidade.

(C) lesões cutâneas de aspecto úmido e descamativas,
com coloração esbranquiçada ou avermelhada.

(D) edema e formigamento nas extremidades, principal-
mente dedos das mãos e dos pés, com cianose un-
gueal.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Entre os direitos e deveres previstos no Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem, inclui-se:

(A) é dever do profissional executar atividades que não
sejam de sua competência técnica, científica, ética e
legal, desde que seja para garantir a saúde e o bem-
estar do paciente, da família e da coletividade.

(B) é  direito  do  profissional  negar-se  a  comunicar  ao
Conselho Regional de Enfermagem, visando garantir
o sigilo, fatos que infrinjam dispositivos legais e pos-
sam prejudicar o exercício profissional.

(C) é direito do profissional aceitar cargo, função ou em-
prego vago por recusa ou demissão motivada pela
necessidade do profissional em cumprir o código e a
legislação do exercício profissional.

(D) é dever do profissional respeitar o pudor, a privaci-
dade e a intimidade do ser humano, em todo seu
ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-
morte.
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para o registro da atividade elétrica do coração, deve-se
ter conhecimento das regras internacionais sobre o local
de colocação dos eletrodos e as cores dos cabos, sendo
que as

(A) cores preta e verde são colocadas à esquerda, en-
quanto as cores vermelha e amarela devem ser colo-
cadas à direita, sendo que as cores mais escuras de-
vem ser colocadas nos membros inferiores.

(B) derivações  precordiais  devem ser  posicionadas  no
tórax,  sendo V1 colocada no 2o espaço intercostal
esquerdo, na linha paraesternal, e V4 no 4o espaço
intercostal esquerdo, na linha axilar anterior.

(C) derivações precordiais V4, V5 e V6 devem ser posicio-
nadas no 5º espaço intercostal  esquerdo,  nas linhas
hemiclavicular, axilar anterior e axilar média, respectiva-
mente.

(D) derivações precordiais V2, V3 e V4 são colocadas no
4o espaço intercostal esquerdo, nas linhas paraester-
nal, hemiclavicular e axilar anterior, respectivamente.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Foram prescritos 4 mg do medicamento X para serem ad-
ministrados a cada seis horas, por via endovenosa. A far-
mácia da unidade dispõe de frascos de 10 mg em frascos
com volume de 2,5 mL. Quantos frascos devem haver no
estoque para 24 horas e quantos mL devem ser adminis-
trados em cada dose?

(A) É necessário um frasco, e a dose a ser administrada
será de 0,5 mL.

(B) São necessários dois frascos, e a dose a ser admi-
nistrada será de 1,0 mL.

(C) São necessários três frascos, e a dose a ser adminis-
trada será de 1,5 mL.

(D) São necessários quatro frascos, e a dose a ser admi-
nistrada será de 2,0 mL.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  atendimento  a  vítimas  de  traumatismos  superficiais
constitui parte significativa dos serviços de emergência. O
objetivo  principal  do  tratamento  desses  traumatismos  é
restabelecer a integridade anatômica e funcional dos teci-
dos. No atendimento a essas vítimas, o profissional de en-
fermagem deve-se lembrar que:

(A) os antissépticos devem ser utilizados somente para a
limpeza da pele íntegra ao redor da ferida, não sendo
recomendada sua aplicação no leito da ferida.

(B) a tricotomia deve ser realizada antes da reparação, in-
dependentemente  da  área  traumatizada  e  especial-
mente em regiões pilosas, como sobrancelhas, supercí-
lios e cílios.

(C) a limpeza da ferida deve ser realizada friccionando-a
com gazes estéreis embebidas em soro fisiológico,
até que todo o sangue e a sujidade sejam removidos.

(D) todo paciente deve receber imunização ativa com o to-
xoide  tetânico  intramuscular  no  momento  do  atendi-
mento, a menos que ele tenha sido vacinado, no máxi-
mo, há 10 anos.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando a alimentação pela boca é insuficiente ou impossí-
vel de ser realizada, as necessidades nutricionais do paci-
ente podem ser satisfeitas por meio da nutrição enteral. A
nutrição enteral pode ser feita por sonda posicionada ou im-
plantada no estômago, no duodeno ou no jejuno. Na assis-
tência a uma pessoa que está recebendo esse suporte nu-
tricional, o profissional de enfermagem deve estar ciente de
que:

(A) a administração da dieta deve ser suspensa pelo me-
nos duas horas antes de qualquer procedimento que
exija o posicionamento do paciente em decúbito dorsal
horizontal, para diminuir o risco de broncoaspiração.

(B) o gotejamento da dieta deve ser mais rápido quando a
sonda está em posição pós-pilórica, pois o escoamento
muito  lento  pode  produzir  fermentação,  provocando
cólicas, diarreia e consequente prejuízo do aproveita-
mento nutricional.

(C) a administração da dieta por infusão contínua é a mais
indicada para pacientes gravemente enfermos, por di-
minuir o risco de broncoaspiração e permitir maior tem-
po para absorção de nutrientes no intestino.

(D) a administração intermitente da dieta é indicada para
desnutridos graves e pacientes com retardo no esvazia-
mento gástrico, pois o intervalo entre as dietas permite
maior tempo para a absorção dos nutrientes no estô-
mago.
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▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os inúmeros casos de dengue, zika e chikungunya ge-
ram dúvidas  na  população,  exigindo  dos  profissionais
de  saúde  conhecimentos  específicos.  Sobre  a  febre
pelo vírus zika, o profissional de saúde deve ter conhe-
cimento de que:

(A) alguns vírus parecidos com o zika geram imunidade
pela vida inteira, como o da dengue pelo vírus 1, per-
mitindo afirmar que isso também acontece com o ví-
rus zika.

(B) inexiste vacina contra o vírus zika, nem tratamento-
específico para a infecção, sendo indicados apenas
analgésicos e antipiréticos sem ácido acetilsalicílico.

(C) o  principal  modo de  transmissão  descrito  do  vírus
zika é pela picada do macho do Aedes aegypti, que
precisa de sangue para gerar gametas e fecundar a
fêmea.

(D) a transmissão do vírus pelo leite materno, pela urina,
pela saliva e pelo sêmen já está cientificamente com-
provada, estando a vacina em fase de teste em hu-
manos.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processamento de produtos para a saúde exige do pro-
fissional de enfermagem capacidade para estabelecer as
diferenças e indicações de cada procedimento, de acordo
com cada produto. Assim, é importante que o profissional
de enfermagem tenha conhecimento de que:

(A) artigos não críticos (que entram em contato com a
pele  íntegra)  podem ser  submetidos à  desinfecção
ou esterilização diretamente,  sem passar pelo  pro-
cesso de limpeza.

(B) artigos críticos (destinados a procedimentos invasi-
vos)  devem  ser  esterilizados  por  métodos  físicos
(materiais termorresistentes) ou por imersão do ma-
terial em produto químico (artigos termossensíveis).

(C) artigos não críticos, semicríticos e críticos devem so-
frer esterilização, que é o processo de destruição de
todas as formas de vida, exceto as esporuladas.

(D) artigos semicríticos (que entram em contato com pele
não íntegra e mucosas colonizadas) devem ser subme-
tidos a desinfecção, que é o processo de eliminação de
micro-organismos nos produtos. 
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