
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 50 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 11 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.
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Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 05.
Texto 1

1

2

Eram cinco  horas  da  manhã  e  o  cortiço  acordava,
abrindo, não os olhos, mas a sua infinidade de portas e
janelas alinhadas.  Um acordar  alegre e  farto  de quem
dormiu de uma assentada sete horas de chumbo. Como
que se sentiam ainda na indolência de neblina as derra-
deiras notas da última guitarra da noite antecedente, dis-
solvendo-se à luz loura e tenra da aurora, que nem um
suspiro de saudade perdido em terra alheia.

[...]
Entretanto, das portas surgiam cabeças congestiona-

das de sono; ouviam-se amplos bocejos, fortes como ma-
rulhar das ondas; pigarreava-se grosso por toda a parte;
começavam as xícaras a tilintar; o cheiro quente do café
aquecia, suplantando todos os outros; trocavam-se de ja-
nela para janela as primeiras palavras, os bons-dias; rea-
tavam-se conversas interrompidas à noite; a pequenada
cá fora traquinava já, e lá de dentro das casas vinham
choros abafados de crianças que ainda não andam. No
confuso  rumor  que  se  formava,  destacavam-se  risos,
sons de vozes que altercavam, sem se saber onde, gras-
nar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas.
De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar
cá fora, na parede, a gaiola do papagaio, e os louros, à
semelhança  dos  donos,  cumprimentavam-se  ruidosa-
mente, espanejando-se à luz nova do dia.

AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. 3. ed. São Paulo: Scipione, 2004. p. 55. (Fragmento).

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No primeiro  parágrafo  do texto,  a  cena narrada mostra
que os moradores do cortiço tiveram um sono pesado de-
pois de uma noite agitada. As ocorrências discursivas do
texto que permitem essa inferência são, respectivamente: 

(A) “Eram cinco horas da manhã” e “suspiro de saudade”.

(B) “uma assentada sete horas” e “Um acordar alegre e
farto”.

(C) “sentiam ainda na indolência” e “à luz loura e tenra
da aurora”.

(D) “horas de chumbo” e “notas da última guitarra da noi-
te antecedente”. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acordar dos moradores é descrito de forma oposta ao
acordar do cortiço. O trecho do texto que demonstra essa
oposição, centrada nos moradores, é:

(A) “a pequenada cá fora traquinava já”.

(B) “pigarreava-se grosso por toda a parte”.

(C) “das portas surgiam cabeças congestionadas de sono”.

(D) “trocavam-se de janela para janela as primeiras pala-
vras”.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os principais recursos de sequencialidade textual empre-
gados no fragmento são: 

(A) dialogal-injuntivo.

(B) narrativo-descritivo.

(C) discursivo-imperativo.

(D) dissertativo-argumentativo.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os recursos que fazem progredir o tema do texto são as

(A) retomadas de personagens.

(B) expressões catafóricas.

(C) enumerações de fatos e ideias.

(D) correlações aspectuais.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Expressões como “o cortiço acordava” e “começavam as
xícaras a tilintar” conferem vida própria a seres inanima-
dos. Trata-se de um recurso empregado no gênero literá-
rio, denominado de:

(A) prosopopeia.

(B) sinestesia.

(C) onomatopeia.

(D) alegoria.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 2 para responder às questões de 06 a 09.

Texto 2

1

2

3

4

Com três voltas, destranco a fechadura de quatro fa-
ces. Destravo o pino superior de correntinha e o inferior
de tramela metálica. Abro a porta e brado com os cães,
para não me sujarem. Sigo pelo corredor com a pasta
usual do trabalho, sem me atentar para o sol matutino.
Paro no primeiro portão procurando a chave do outro, se-
parada. Passo pelo segundo portão, este de ferro, cami-
nhando até a garagem. Desligo o alarme sonoro do carro,
depois destranco a porta. Abro o capô e reponho o cabo
da bobina. Entro no carro para retirar as travas, primeiro
a do câmbio depois a do volante. A chave da ignição por
si mesma anula a trava do volante que vem de fábrica.
Puxo o afogador e dou partida para esquentar o motor,
enquanto desço para abrir o portão da garagem. Trava
dupla na vertical, cadeado do meio e a corrente de meia
polegada... pronto! Entro no carro, engreno a ré, saio de-
vagar levantando os vidros e travando a porta. Deixo à
minha esposa a tarefa de retrancar tudo.

No  engarrafamento  provocado  pelo  semáforo,  vejo,
pelo retrovisor externo, alguns garotos de rua se aproxi-
marem. Checo as travas da porta, ok. Um deles olha para
mim, através do vidro. Mostra-me um bilhetinho. Balanço
a cabeça em sinal negativo. Segue. O tráfego não demo-
ra. Agora vem um homem, com alguma coisa na mão sob
um jornal. Não. São dois homens. O carro à minha frente
começa a se deslocar lentamente. Acelero o meu, fazen-
do escândalo. Sobe o RPM no painel. Saio tão lentamen-
te quanto o carro da frente. Logo para de novo. Maldito
trânsito. Não tem guardas. Meia hora depois avisto o pré-
dio do escritório.

Na entrada da garagem do prédio o segurança confe-
re  minha  credencial  de  estacionamento.  “Pode  seguir,”
me diz. Estaciono na minha vaga e fecho o carro, confi-
ando no seguro do “Park way”. Entro no elevador e me
dou com o décimo terceiro andar. Toco a campainha ele-
trônica e a secretária pergunta quem é. “Sou eu”, respon-
do. Um sibilo metálico destrava a porta de vidro e outro a
de madeira. Eu entro, falo um bom-dia mecânico, des-
tranco minha sala, sento-me e respiro. “Ufa! Cheguei.”

Deschaveio minhas gavetas. “Não acredito! Esqueci a
senha do meu programa em casa.”

CASTRO, Cláudio de. O pão de cada dia. Goiânia: Grupo Educart, 2012. p.
79-80.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tema central do Texto 2 é a

(A) distração do personagem principal.

(B) preocupação com a segurança.

(C) observação do cenário local.

(D) obsessão pelo trabalho.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A progressão do Texto 2 é garantida pelo emprego reitera-
do de 

(A) verbos na primeira pessoa do singular.

(B) operadores argumentativos.

(C) marcadores discursivos.

(D) elementos dêiticos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao longo do texto, a palavra “trava” adquire duplo sentido.
Esses sentidos estão relacionados aos travamentos que
indicam, ao mesmo tempo,

(A) trancas de móveis e fechaduras de portas.

(B) equipamentos de trabalhos e transeuntes nas ruas. 

(C) utensílios domésticos e aparelhamento de portarias. 

(D) segurança e dificuldade de deslocamento no trânsito.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra “deschaveio”, no último parágrafo do texto, é um
uso incomum para significar “abrir gaveta”, embora apre-
sente um processo produtivo de formação de palavras da
língua portuguesa. Nesse caso, trata-se de

(A) neologismo.

(B) derivação imprópria.

(C) aglutinação.

(D) composição por justaposição.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Releia o Texto 2 e leia o Texto 3 a seguir para responder
à questão.

Texto 3 
Engarrafamento

Disponível em:
<http://blogs.diariodepernambuco.com.br/mobilidadeurbana/tag/engarrafa-
mento/page/2/>. Acesso em: 14 maio 2016.

O tema secundário do Texto 2 é a condição do trânsito
nas grandes cidades. Nesse sentido, o recurso linguístico
e a função considerados na composição do Texto 3 são,
respectivamente:

(A) eufemismo e paráfrase.

(B) aliteração e sinonímia.

(C) sinédoque e paródia.

(D) metáfora e síntese.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Programa Nacional de Imunização organiza toda a políti-
ca nacional de vacinação para a população brasileira. Esse
programa tem como missão o controle, a erradicação e a
eliminação de doenças imunopreveníveis. A gestão de suas
ações é compartilhada pela União, estados, Distrito Federal
e municípios, sendo responsabilidade da esfera federal 

(A) fornecer seringas e agulhas para aplicação das vacinas.

(B) prover imunobiológicos definidos pelo Programa Na-
cional de Imunizações.

(C) descartar frascos, seringas e agulhas utilizados nas
vacinações. 

(D) coletar e processar dados de vacinação provenientes
das unidades notificantes.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei  n.  8.142, de 28 de dezembro de
1990, o Conselho de Saúde, de caráter permanente e deli-
berativo, é composto de representantes do governo, pres-
tadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, na
seguinte proporção:

(A) 25% – representantes do governo, 25% – prestado-
res de serviço, 25% – profissionais de saúde e 25% –
usuários.

(B) 15% – representantes do governo, 35% –  prestado-
res  de  serviço  e  50%  –  profissionais  de  saúde  e
usuários.

(C) 80% – representantes do governo e prestadores de
serviço e 20% – profissionais de saúde e usuários.

(D) 50% – representantes do governo, prestadores de ser-
viço e profissionais de saúde e 50% – usuários.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No artigo 198 da Constituição Federal de 1988, as ações
e serviços públicos de saúde se conformam em uma rede
regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem um sistema
único, regido pelas seguintes diretrizes: 

(A) descentralização, atendimento integral e participação
da comunidade.

(B) universalização, equidade e controle social.

(C) municipalização, autonomia e igualdade.

(D) coordenação, racionalidade e intersetorialidade.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

Na semana passada, a menina F., de nove anos, teve que
sair mais cedo da escola porque ficou doente, apresentan-
do vômitos, dor abdominal e dor de cabeça, logo depois
de comer o lanche servido pela escola durante o recreio.
Quando F. melhorou e voltou às aulas, ficou sabendo que
muitos de seus coleguinhas também ficaram doentes com
os mesmos sintomas.

Esse evento, ocorrido na escola de F., é considerado

(A) uma pandemia.

(B) um surto epidêmico.

(C) uma epidemia lenta.

(D) uma endemia.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Portaria  n.  104,  de 25 de janeiro  de
2011, a Lista de Notificação Compulsória contempla doen-
ças, agravos e eventos de importância para a saúde públi-
ca de abrangência nacional em toda a rede de saúde pú-
blica e privada. Fazem parte dessa lista:

(A) febre amarela, anemia falciforme e acidente por ani-
mais peçonhentos.

(B) malária, hipertensão arterial e atendimento antirrábico.

(C) dengue, rubéola e intoxicação exógena.

(D) sarampo, diabetes e eventos adversos pós-vacinação.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os conceitos de transversalidade, indissociabilidade entre
gestão  e  atenção,  protagonismo,  corresponsabilidade  e
autonomia dos sujeitos e coletivos são princípios 

(A) do Pacto pela Vida.

(B) da Política Nacional de Promoção da Saúde.

(C) do Pacto em Defesa do SUS. 

(D) da Política Nacional de Humanização.

conhecimentos_gerais_saúde_pública_superior
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▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A sífilis  é  uma  doença  infectocontagiosa  sistêmica,  de
evolução  crônica,  causada  pelo  Treponema  pallidum.
Essa doença é transmitida de mãe para filho, resultando
na sífilis congênita. Como medida de prevenção e controle
da sífilis durante a gravidez, deve-se:

(A) tratar as parcerias sexuais de casos de sífilis primá-
ria, secundária ou latente precoce, mesmo que apre-
sentem testes sorológicos não reagentes.

(B) realizar  uma testagem para  sífilis  no  1º  trimestre
da gravidez ou na 1ª consulta, e outra, no início do
2º trimestre.

(C) tratar a gestante com penicilina de acordo com a fase
clínica da doença e finalizar o tratamento em até 60
dias antes do parto.

(D) vacinar a gestante contra hepatite C, de acordo com
o calendário de vacinação do PNI do Ministério da
Saúde.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o caso clínico a seguir.

A senhora R.,  mulher de 70 anos, estava sozinha em
casa quando sentiu-se mal com uma intensa dor de ca-
beça de início súbito. Resolveu ir até o posto de saúde
da família. Ao chegar lá, só conseguiu falar que estava
com uma dor muito forte na cabeça e desmaiou logo em
seguida. A equipe da Estratégia Saúde da Família a so-
correu prontamente e verificou que seus sinais vitais es-
tavam normais, porém a senhora R. continuava inconsci-
ente. O SAMU foi chamado e rapidamente a levou até a
UPA, onde foi monitorizada e submetida a exames clíni-
cos e laboratoriais. Logo depois, a senhora R. foi trans-
ferida, novamente pelo SAMU, para a UTI de um hospi-
tal de referência.

De acordo com a Portaria n. 1.600, de 7 de julho de 2011,
os pontos de atenção à saúde em que a senhora R. foi
atendida são componentes da

(A) rede de atenção às doenças crônicas.

(B) política de atenção à saúde da mulher.

(C) rede de atenção às urgências.

(D) política de atenção à pessoa idosa.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Rede de Atenção Psicossocial oferece atendimento para
pessoas com problemas mentais e decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas. A Atenção Básica incorpora
esta rede por meio de serviços e equipamentos como:

(A) unidade de acolhimento e iniciativas de geração de
trabalho e renda.

(B) consultório na rua e núcleo de apoio à saúde da família.

(C) serviço de atenção em regime residencial e progra-
ma de volta para casa.

(D) serviços residenciais terapêuticos e centro de aten-
ção psicossocial. 

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As doenças causadas por agentes infecciosos e parasitá-
rios e consideradas endêmicas em populações de baixa
renda são chamadas de doenças:

(A) degenerativas.

(B) emergentes.

(C) reemergentes.

(D) negligenciadas.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No processo histórico e social da organização da saúde
no Brasil, os temas saúde como direito, reformulação do
sistema nacional de saúde e financiamento do setor saúde
foram premissas da

(A) 5ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1975.

(B) 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986.

(C) 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992.

(D) 13ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2007.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O modelo médico-assistencial privatista tem como objetos
de seu trabalho:

(A) doença e doentes.

(B) condições de vida e trabalho.

(C) modos de transmissão e fatores de risco.

(D) determinantes e necessidades de saúde.

conhecimentos_gerais_saúde_pública_superior
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▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Prevenção em saúde pública corresponde à implementação
de ações antecipadas a fim de interromper ou anular a evolu-
ção de uma doença. A prevenção primária consiste em 

(A) diagnóstico precoce e reabilitação.

(B) tratamento imediato e recuperação.

(C) promoção da saúde e proteção específica.

(D) limitação de incapacidade e fisioterapia.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo  com a  Lei  n.  8.080,  de  19  de  setembro  de
1990, um dos princípios organizativos do Sistema Único
de Saúde é a 

(A) integralidade.

(B) equidade.

(C) coletividade.

(D) resolubilidade.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prática de atividade física, a alimentação saudável e o
combate ao tabagismo são medidas de prevenção e con-
trole de doenças

(A) crônicas.

(B) exantemáticas.

(C) transmissíveis.

(D) cromossômicas.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

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

Para o transporte, o preparo e a aplicação da insulina, re-
comenda-se que:

(A) as seringas devem ser reutilizadas pela própria pes-
soa até no máximo 12 vezes ou até causar descon-
forto, tendo-se o cuidado de higienizar a agulha com
álcool antes de cada aplicação.

(B) o rodízio dos locais de aplicação da insulina é indica-
do para prevenir lipodistrofia ou atrofia, sendo eles a
parte externa e superior dos braços, parte anterior e
lateral das coxas, região abdominal e região glútea.

(C) os frascos devem ser despachados com a bagagem,
em caso de viagem de avião, pois a temperatura no
compartimento de cargas é mais baixa e adequada
para o armazenamento.

(D) a combinação de dois tipos de insulina é muito co-
mum, mas exige que seja aspirada primeiro a insuli-
na de ação intermediária (NPH), para que o frasco
não se contamine com a insulina de ação curta (re-
gular).

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conhecimento do profissional  sobre o significado das
ondas no traçado eletrocardiográfico (ECG) pode ser de-
terminante para diagnóstico precoce da insuficiência coro-
nariana e desfecho positivo da situação. Desta forma, o
enfermeiro deve ter conhecimento de que: 

(A) a onda P é a primeira onda do ECG normal, repre-
senta a despolarização ventricular, precede todos os
complexos  QRS e  tem duração  normal  de  0,05  a
0,10 segundo.

(B) o complexo QRS é a segunda onda do ECG normal,
corresponde à despolarização atrial  e tem duração
normal de 0,10 a 0,12 segundo.

(C) o intervalo P-R representa a sístole ventricular e o in-
tervalo Q-T significa o tempo que o impulso cardíaco
leva para despolarizar os átrios.

(D) a onda T é a terceira onda do ECG normal, represen-
ta a repolarização ventricular, tem forma ligeiramente
arredondada e habitualmente não tem sua duração
medida.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A lavagem gástrica é um procedimento de urgência que
deve ser realizado pelas equipes de Atenção Primária à
Saúde o mais precoce possível, quando indicado nos ca-
sos de ingestão acidental  ou intencional de substâncias
tóxicas (medicamentos, plantas etc.).  O treinamento das
equipes para realizar esse procedimento inclui o conheci-
mento de que:

(A) a lavagem pode ser feita com sonda oro ou nasogás-
trica. A orogástrica é mais calibrosa e facilita a retira-
da das substâncias tóxicas,  mas é menos tolerada
pelos pacientes. A nasogástrica deve ser a mais fina
possível para facilitar a inserção e recuperação do to-
xicante. A posição ideal é o decúbito lateral direito.

(B) o processo de lavagem deve ser explicado ao paci-
ente, porém, caso ele esteja comatoso, não impede a
sondagem. Faz-se a estimativa do comprimento – ló-
bulo da orelha, ponta do nariz, apêndice xifoide – co-
loca-se lidocaína gel na extremidade proximal e na
narina  escolhida.  Durante a  colocação,  estica-se o
pescoço do paciente e pede-se para engolir.

(C) o procedimento é contraindicado em casos de pacien-
tes com Glasgow ≤ 8, exceto se estiverem intubados;
com ingestão de cáusticos ou corrosivos; com inges-
tão de solventes em geral; com varizes esofagianas
de grosso calibre; com hematêmese volumosa; com
cirurgia recente do trato gastrintestinal; com ingestão
de materiais  com pontas;  com ingestão de pacotes
contendo drogas.

(D) o posicionamento da sonda é confirmado insuflando-
se água por meio de uma seringa ao mesmo tempo
em que se ausculta a região hipogástrica. Em adul-
tos, a lavagem gástrica bem-sucedida necessita de
uma média de oito a dez litros de soro fisiológico ou
água. Em crianças, utilizam-se de 10 a 20 ml/kg até o
máximo de 500 ml/vez.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo as orientações do Calendário Nacional de Vaci-
nação da Criança (PNI, 2016), o esquema vacinal de cri-
anças para hepatite B inclui administrar:

(A) uma dose o mais precocemente possível em recém-
nascidos, nas primeiras 24 horas, preferencialmente
nas primeiras 12 horas após o nascimento, ainda na
maternidade. Esta dose pode ser administrada até 30
dias após o nascimento. Quando a mãe é portadora
da hepatite B também deve ser administrada a imu-
noglobulina humana anti-hepatite B, em até sete dias
de vida. 

(B) duas doses aos dois e quatro meses de idade, com in-
tervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias,
em crianças menores de um ano de idade. Administrar
reforço  preferencialmente  aos  12  meses  de  idade,
considerando o intervalo de seis meses após o esque-
ma básico, intervalo mínimo de 60 dias após a última
dose, podendo ser administrado até quatro anos, onze
meses e 29 dias.

(C) duas doses, aos dois e quatro meses de idade. A pri-
meira dose pode ser administrada a partir de um mês
e 15 dias até três meses e 15 dias. A segunda dose
pode ser administrada a partir  de três meses e 15
dias até sete meses e 29 dias. Manter intervalo míni-
mo de 30 dias entre as doses. Se a criança regurgi-
tar,  cuspir  ou  vomitar  após  a  vacinação,  repetir  a
dose.

(D) três doses, aos dois, quatro e seis meses de idade,
com intervalo de 60 dias entre as doses. Considerar
o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses apenas
para as crianças acima de seis meses de idade. Em
crianças de até quatro anos,  onze meses e 29 dias,
iniciando  esquema  vacinal,  administrar  três  doses
com intervalo de 60 dias.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para administrar seis frascos de 500 ml de soro glicosado
a 5% em 24 horas, o gotejamento deverá ser de, aproxi-
madamente, 

(A) 53 gotas/min.

(B) 42 gotas/min.

(C) 35 gotas/min.

(D) 28 gotas/min.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as Resoluções n. 306/2004 da ANVISA e
n.  358/2005  do  CONAMA,  que  classificam os  resíduos
provenientes dos serviços de saúde  em função de suas
características e consequentes riscos que podem acarre-
tar ao meio ambiente e à saúde, o Grupo E

(A) é  formado pelas  substâncias  químicas  que  podem
apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambien-
te, tais como medicamentos apreendidos, reagentes
de  laboratório,  resíduos  contendo  metais  pesados,
dentre outros.

(B) engloba os componentes com possível presença de
agentes biológicos que, por suas características de
maior virulência ou concentração, podem apresentar
risco de infecção, tais como peças anatômicas, bol-
sas de sangue e lâminas de laboratório.

(C) inclui materiais que não apresentam risco biológico,
químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente,
tais como resíduos das áreas administrativas, sobras
de alimentos e do preparo de alimentos.

(D) é constituído por materiais perfurocortantes ou esca-
rificantes,  tais  como  lâminas  de  barbear,  agulhas,
ampolas de vidro, lâminas de bisturi, lancetas, espá-
tulas e outros similares.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação ao processo de esterilização de produtos usa-
dos em estabelecimentos de assistência à saúde, o enfer-
meiro deve ter conhecimento de que: 

(A) os materiais resistentes ao calor e incompatíveis com
o processo de autoclavação podem ser esterilizados
em estufa, se garantida a temperatura recomendada.

(B) a esterilização química manual por imersão de instru-
mental cirúrgico e produtos para a saúde está proibi-
da no Brasil desde 2009.

(C) a esterilização por óxido de etileno tem a vantagem
de não apresentar  toxicidade nem para o paciente
nem para os profissionais e o ambiente.

(D) a esterilização por vapor saturado sob pressão deve
ser realizada com a câmara do equipamento preenchi-
da, no máximo, em até 50% de sua capacidade total.
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▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os critérios de inclusão de usuários e as características
de cada uma das modalidades de Atenção Domiciliar no
âmbito do Sistema Único de Saúde - Atenção Domiciliar
tipo 1 - AD1; Atenção Domiciliar tipo 2 - AD2; e Atenção
Domiciliar tipo 3 - AD3 estabelecem que:

(A) o usuário não será incluído em casos de necessidade
de pelo menos uma das situações: monitorização con-
tínua; assistência contínua de enfermagem; demanda
para a realização de vários procedimentos diagnósti-
cos; tratamento cirúrgico em caráter de urgência ou
uso de ventilação mecânica invasiva contínua.

(B) AD1  é  responsabilidade  das  equipes  de  atenção
básica, por meio de visitas regulares em domicílio, no
mínimo, uma vez a cada três meses;  destina-se a
usuários que necessitem de recuperação nutricional,
curativos complexos e drenagem de abscesso; reabi-
litação de pessoas com deficiência  permanente ou
transitória.

(C) AD2 inclui monitoramento de sinais vitais; adaptação
ao  uso  de  traqueostomia,  de  órteses/próteses,  de
sondas  e  ostomias;  atendimento  contínuo,  até  ter
condições de frequentar outros serviços de reabilita-
ção;  diálise  peritoneal;  paracentese;  aspirador  de
vias  aéreas;  medicação  endovenosa,  muscular  ou
subcutânea.

(D) AD3  destina-se  aos  usuários  com necessidade  de
maior frequência de cuidado, como o uso de suporte
ventilatório não invasivo; acompanhamento de ganho
ponderal de recém-nascidos de baixo peso; necessi-
dade de atenção nutricional permanente ou transitó-
ria; necessidade de cuidados paliativos.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É muito importante o enfermeiro conhecer e utilizar as de-
finições de aleitamento materno adotadas pela Organiza-
ção Mundial da Saúde e reconhecidas no mundo inteiro. O
aleitamento materno predominante é quando a criança re-
cebe:

(A) além do leite materno, outros tipos de leite e qual-
quer alimento sólido ou semissólido com a finalidade
de complementá-lo, e não de substituí-lo.

(B) leite materno, direto da mama ou ordenhado, e ou-
tros tipos de leite, independentemente de receber ou
não outros alimentos.

(C) além do leite materno, água ou bebidas à base de
água (água adocicada, chás, infusões, sucos de fru-
tas e fluidos rituais).

(D) somente leite materno, direto da mama ou ordenha-
do, ou leite humano de outra fonte, sem outros líqui-
dos ou sólidos.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No manejo clínico das crises hipertensivas, é necessário
que o socorrista tenha, além de bom senso, conhecimen-
tos gerais sobre as drogas usadas para controle da pres-
são arterial, incluindo o tipo da droga, o tempo de ação e
os efeitos adversos das drogas utilizadas no tratamento.
Cada droga tem seu tempo de ação e pode determinar
efeitos esperados mas indesejáveis, a saber:

(A) a nitroglicerina é vasodilatadora, com ação entre 2-5
minutos e pode causar cefaleia e vômitos.

(B) o nitroprussiato é betabloqueador, tem ação imediata
e  pode  causar  bradicardia,  broncoespasmo  e  blo-
queio atrioventricular.

(C) o propanolol é vasodilatador, tem ação entre 15-20
minutos e pode causar piora da função renal,  náu-
seas, vômitos e convulsões. 

(D) a nifedipina é diurética, com ação entre 5-10 minutos
e pode causar depleção de volume, bradicardia, hi-
pocalemia e sonolência.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em relação às principais  coberturas primárias utilizadas
para o tratamento de feridas agudas e crônicas nas Unida-
des Básicas de Saúde, as indicações e os cuidados espe-
cíficos determinam que:

(A) o hidrocoloide placa e pasta é indicado para queima-
duras e lesões infectadas ou com tecido necrótico. A
troca deve ser feita no máximo a cada 24 horas ou
quando a cobertura secundária estiver saturada.

(B) os ácidos graxos essenciais são indicados para pre-
venção  de  úlceras  de  pressão  e  lesões  fechadas,
sem infecção. Trocar curativo, no máximo, a cada 12
horas,  sempre com cobertura secundária,  pois não
pode secar no leito da ferida.

(C) a sulfadiazina de prata a 1% é indicada para preven-
ção e tratamento de feridas abertas não infectadas,
de leve a moderada. Deve ser trocada sempre que o
gel extravasar ou, no máximo, a cada sete dias.

(D) o alginato de cálcio é indicado para feridas exsudati-
vas,  com ou sem sangramento,  cavitárias,  com ou
sem infecção. Trocar o curativo de feridas infectadas
no máximo a cada 24h e de feridas limpas com san-
gramento a cada 48h ou quando saturado.
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A fluoração da água, a escovação dos dentes com cremes
dentais fluoretados e o hábito alimentar saudável constitu-
em as melhores medidas para prevenção de cárie e ou-
tros problemas bucais nas crianças. Em relação à higiene
e à saúde bucal são orientações para os pais: 

(A) até os quatro anos, a higiene oral pode ser feita pe-
los pais com fralda ou gaze, mas, a partir daí, é im-
portante que a criança seja ensinada e supervisiona-
da  na  realização  desse  procedimento  com escova
para a formação de hábito saudável e prevenção das
cáries. 

(B) a partir da erupção do primeiro dente decíduo, a  hi-
giene da cavidade bucal do bebê deve ser feita com
fralda de pano ou gaze limpa ou com uma escova de
dente umedecida em água filtrada ou fervida.

(C) enquanto a  criança mamar,  a limpeza noturna dos
dentes deve ser realizada, mas pode ser dispensada
em caso de a criança dormir antes que ela seja reali-
zada, para não interferir no seu sono. Nesse caso, a
limpeza feita logo ao amanhecer substitui a noturna.

(D) a partir dos quatro anos, é indispensável realizar a hi-
giene bucal, nos dentes e no dorso da língua, com
uma escova dental de cabeça pequena, cabo longo e
cerdas macias, usando creme dental.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  Diretrizes  2015  para  Ressuscitação  Cardiopulmonar
estabelecem que:

(A) a frequência recomendada para compressões toráci-
cas é de no mínimo 100/min com profundidade de
até cinco centímetros.

(B) a sequência recomendada para único socorrista deve
ser  de  15  compressões torácicas  antes  de  aplicar
duas ventilações de resgate.

(C) a frequência recomendada para compressões toráci-
cas é de 100 a 120/min com profundidade de, pelo
menos, cinco, e não superior a seis centímetros.

(D) a sequência recomendada para único socorrista é ini-
ciar com duas ventilações de resgate, seguidas por
30 compressões torácicas.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de En-
fermagem,

(A) é direito do profissional abster-se de revelar informa-
ções confidenciais  de que tenha conhecimento em
razão de seu exercício profissional, exceto a pessoas
próximas ou a outros profissionais de saúde.

(B) é proibido ao profissional franquear o acesso a infor-
mações e documentos para pessoas que não estão
diretamente envolvidas na prestação da assistência,
exceto para profissionais da saúde e por ordem judi-
cial.

(C) é dever  do profissional  manter segredo profissional
referente ao menor de idade, mesmo nos casos em
que ele possa sofrer danos ou riscos, exceto quando
a revelação for solicitada por pais ou responsáveis.

(D) é  responsabilidade  do  profissional  manter  segredo
sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em
razão de sua atividade profissional, exceto por ordem
judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa
envolvida ou de seu representante legal.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As técnicas de higienização das mãos dos profissionais
que atuam em serviços de saúde podem ser divididas em
higienização simples, higienização antisséptica, fricção de
antisséptico, antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operató-
rio das mãos. A fricção das mãos com antisséptico, com o
emprego de preparações alcoólicas, tem a finalidade de:

(A) remover os micro-organismos que colonizam as ca-
madas superficiais da pele, assim como o suor, a ole-
osidade e as células mortas, retirando a sujidade pro-
pícia à permanência e à proliferação de micro-orga-
nismos. Deve durar de 60 a 120 segundos. Secar ini-
cialmente  as  mãos  sempre  com tecido  estéril,  se-
guindo para os punhos. Para torneiras de fechamen-
to manual, usar o tecido estéril.

(B) eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a mi-
crobiota residente, que proporciona efeito residual na
pele do profissional. Deve durar de 60 a 100 segun-
dos. A técnica é igual àquela utilizada para a higieniza-
ção simples das mãos, substituindo-se o sabonete co-
mum por um associado a antisséptico. Friccionar as
mãos até secar.

(C) reduzir a carga microbiana das mãos – não há remo-
ção de sujidades. Deve durar de 20 a 30 segundos. A
utilização de gel alcoólico, preferencialmente a 70%
ou de solução alcoólica a 70% com 1%-3% de gliceri-
na, pode substituir a higienização com água e sabo-
nete quando as mãos não estiverem visivelmente su-
jas. Friccionar as mãos até secar.

(D) promover a remoção de sujidades e de micro-orga-
nismos,  reduzindo  a  carga  microbiana  das  mãos,
com auxílio de um antisséptico. Deve durar de oito a
dez minutos para a primeira cirurgia e de três a cinco
minutos para as cirurgias subsequentes. Enxugar as
mãos em tecido estéril,  iniciando pelas mãos e se-
guindo para antebraços e cotovelos.
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▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A correta verificação da pressão arterial é muito útil para o
diagnóstico, prognóstico e tratamento, mas exige conheci-
mentos específicos do profissional de saúde. O método in-
direto, apesar de falho, é o mais comumente realizado por
não ser invasivo, mas o enfermeiro deve ter conhecimento
de que: 

(A) na posição deitada, os níveis pressóricos são sempre
mais baixos do que na posição sentada ou de pé,
pois não há estímulo para os barorreceptores.

(B) o manguito deve ser posicionado 2 cm acima da fossa
cubital e inflado até o desaparecimento do pulso radial;
em seguida, lentamente desinflado.

(C) os níveis  pressóricos obtidos no início  da consulta
médica frequentemente são inferiores aos obtidos no
final do encontro.

(D) se for necessário repetir a medida, pode-se desinflar o
manguito totalmente, aguardando pelo menos de 15 a
20 minutos antes da nova medida.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  estratégias  para  a  detecção  precoce  do  câncer  de
mama são o diagnóstico precoce e o rastreamento de ca-
sos. Para atuar nesse sentido, o enfermeiro deve ter co-
nhecimento de que:

(A) entre  os fatores de risco associados ao câncer de
mama incluem-se excesso de peso corporal, consu-
mo de álcool e terapia de reposição hormonal.

(B) a realização de mamografia de rotina para mulheres
de 40 a 59 anos é recomendada anualmente.

(C) o risco elevado do câncer de mama inclui história fa-
miliar da doença em parente até terceiro grau antes
dos 30 anos ou doença de ovário antes dos 50 anos.

(D) a ultrassonografia mamária é o método preconizado
para  rastreamento  na  rotina  da  atenção  integral  à
saúde da mulher.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A prova tuberculínica evidencia a reação de hipersensibili-
dade do organismo diante das proteínas do bacilo da tu-
berculose.  Para  realização  dessa  prova,  o  enfermeiro
deve ter conhecimento de que a

(A) prova tuberculínica, quando aplicada adequadamen-
te, provoca a formação de uma pápula de 1 a 2 mm
de diâmetro, com limites precisos, pálida e de aspec-
to pontilhado como casca de laranja.

(B) tuberculina deve ser conservada entre 2 ºC e 8 ºC na
geladeira, mas, após a abertura do lacre do frasco,
caso não haja contaminação durante a retirada do
produto para a injeção, este poderá ficar estável, no
máximo, de dois a três dias.

(C) prova tuberculínica deve ser aplicada por meio de in-
jeção intradérmica, na dose de 0,1 ml (0,04 mcg) de
PPD (Purified Protein Derivatite), no terço médio da
face anterior do antebraço esquerdo, em ângulo de 5
a 15 graus.

(D) tuberculina  deve  ser  conservada  em congelador  e
mantida em temperatura ambiente por  duas a  três
horas antes do uso. Depois de aberto o frasco, ela
deve ser aspirada e aplicada imediatamente.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para atuar corretamente na aplicação dos primeiros socor-
ros, enfermeiros e leigos devem ter conhecimento de que a

(A) manobra de Heimlich (impulso abdominal) eleva o di-
afragma e aumenta a pressão na via aérea e permite
expelir água da via aérea.

(B) síncope é a perda transitória da consciência, acom-
panhada do aumento do tônus postural, causada por
excesso de fluxo cerebral.

(C) escala de Glasgow permite identificar a ocorrência de
acidente vascular encefálico por meio de três acha-
dos: abertura ocular espontânea, resposta motora e
anormalidades da fala.

(D) escala de Cincinnatti permite identificar a ocorrência
de  acidente  vascular  encefálico  por  meio  de  três
achados: desvio de rima labial, fraqueza em um dos
membros superiores e anormalidades da fala.
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▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incidência  atual  de  doenças  transmitidas  pelo  Aedes
aegypti impôs a necessidade de se fortalecer a assistên-
cia à saúde, sendo primordial o conhecimento dos profissi-
onais sobre o assunto para orientar a população e triar os
atendimentos. Em relação à febre chikungunya, o profissi-
onal de saúde deve ter conhecimento de que:

(A) a infecção pode ser assintomática, leve ou grave, le-
vando à morte. Normalmente, a primeira manifesta-
ção é a febre alta (39 a 40 ºC), de início abrupto, que
geralmente dura de dois a sete dias. A forma grave
da doença inclui dor abdominal intensa e contínua,
vômitos persistentes, sangramento de mucosas, en-
tre outros sintomas.

(B) cerca de 80% das pessoas infectadas não desenvol-
vem manifestações clínicas.  Os principais sintomas
são dor de cabeça, febre baixa, dores leves nas arti-
culações, manchas vermelhas na pele, coceira e ver-
melhidão nos olhos. No geral, a evolução da doença
é benigna e os sintomas desaparecem espontanea-
mente de três a sete dias.

(C) é transmitida pelos mosquitos  Aedes aegypti  e Aedes
albopictus, caracterizada por febre alta de início rápido,
dores intensas nas articulações dos pés e das mãos,
além de dedos, tornozelos e pulsos. Pode ocorrer ainda
dor de cabeça, dores nos músculos e manchas verme-
lhas na pele. Não é possível ter chikungunya mais de
uma vez.

(D) o período de incubação no homem varia de três a
seis dias, e o quadro clínico inicial caracteriza-se por
início  súbito  e  sintomas inespecíficos,  como febre,
calafrios, dor de cabeça, lombalgia, mialgias genera-
lizadas,  prostração,  náuseas e  vômitos.  Depois  de
um a dois dias, reaparece a febre e a diarreia, en-
quanto os vômitos têm aspecto de borra de café. 

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A maioria dos exames laboratoriais exige do enfermeiro
conhecimento específico para o preparo do paciente e co-
leta  do  material  para  envio  ao  laboratório.  Para  tanto,
deve-se levar em conta que:

(A) para glicemia de jejum a coleta de sangue deve res-
peitar, no mínimo, jejum noturno e é permitida a in-
gestão de água. Pacientes em uso de hipoglicemian-
tes orais e ou insulina devem colher o sangue antes
da administração do medicamento.

(B) para uranálise, deve ser colhida a primeira urina da
manhã, após higiene íntima com água e sabão, des-
prezando-se o primeiro jato e coletando o jato inter-
mediário em recipiente estéril contendo conservante
antioxidante.

(C) para a pesquisa de patógenos entéricos, as fezes de-
vem ser coletadas antes do início da antibioticotera-
pia e o mais cedo possível na evolução da doença.
As fezes devem ser recém-eliminadas e colhidas di-
retamente em frasco de boca larga esterilizado.

(D) para exame do escarro, o material deve ser coletado
no início da manhã, antes da realização de higiene
oral e em jejum, sendo colocado em frasco limpo e
seco  contendo  conservante  apropriado,  se  for  o
caso.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao realizar o exame físico e a ausculta de um paciente é
importante que o enfermeiro consiga identificar e distinguir
os  sons  audíveis  tanto  nas  situações  fisiológicas  como
nas patológicas, e ter o conhecimento de que:

(A) murmúrios  vesiculares  resultam das  vibrações  das
paredes  bronquiolares  e  de  seu  conteúdo  gasoso,
ocorrem  predominantemente  na  expiração  e  são
achados comuns em pacientes asmáticos.

(B) roncos são constituídos por sons graves, originam-se
nas vibrações das paredes brônquicas e do seu con-
teúdo gasoso quando há estreitamento desses duc-
tos,  são  mutáveis,  surgindo  e  desaparecendo  em
curto período de tempo.

(C) estertores são sons anormais descontínuos, audíveis
apenas na inspiração, superpondo-se aos sons respi-
ratórios normais. Podem ser finos – alta frequência e
duração curta, ou grossos – frequência menor e du-
ração maior que os finos.

(D) sibilos são sons originados pela passagem do ar nas
vias  respiratórias  estreitadas,  ocorrendo  exclusiva-
mente na expiração. Podem ser restritos a uma área
pulmonar afetada por neoplasia ou corpo estranho,
ou disseminados pelo tórax, como na bronquite.
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▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A escolha do método para organizar o cuidado dos paci-
entes nas instituições de saúde deve levar em conta as
características  da  unidade,  bem  como  as  vantagens  e
desvantagens de cada método. No método de cuidado to-
tal do paciente ou de enfermagem pelo método de casos,

(A) os enfermeiros assumem total responsabilidade pela
satisfação de todas as necessidades dos pacientes
durante seu turno de trabalho, proporcionando mais
autonomia ao profissional, mas exige preparo/treina-
mento muito mais abrangente.

(B) os cuidados de enfermagem aos pacientes são distri-
buídos de acordo com o funcionamento dos diferen-
tes sistemas que mantêm a vida do indivíduo, caben-
do a cada membro da equipe os cuidados relaciona-
dos a uma ou mais funções vitais, sempre sob a su-
pervisão direta do enfermeiro líder da equipe.

(C) a assistência de enfermagem é organizada de acor-
do com a habilitação dos profissionais, cabendo as
tarefas  mais  simples  a  funcionários  relativamente
não habilitados, que adquiriram proficiência pela re-
petição.

(D) o enfermeiro realiza os procedimentos mais comple-
xos da assistência aos pacientes, enquanto aos de-
mais membros da equipe cabem os cuidados de higi-
ene e conforto, exigindo menor número de profissio-
nais  qualificados  e,  consequentemente,  diminuindo
os custos com pessoal.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Portaria n. 1.271/2014, do Ministério da Saúde, trata da
notificação compulsória diante da suspeita ou confirmação
de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos ser-
viços de saúde públicos e privados em todo o território na-
cional. De acordo com essa portaria,

(A) a notificação compulsória semanal deve ser realizada
em até 24 horas, a partir do conhecimento da ocor-
rência, pelo meio de comunicação mais rápido dispo-
nível.

(B) a notificação compulsória imediata deve ser realizada
pelo  profissional  de  saúde  que  prestar  o  primeiro
atendimento  ao  paciente,  em  até  48  horas  desse
atendimento, pelo meio mais rápido disponível.

(C) a  autoridade  de  saúde  que  receber  a  notificação
compulsória  imediata deverá informá-la,  em até  72
horas do recebimento, às demais esferas de gestão
do SUS.

(D) a comunicação de doença, agravo ou evento de saú-
de pública de notificação compulsória pode ser reali-
zada  à  autoridade  de  saúde por  qualquer  cidadão
que deles tenha conhecimento.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O processo de enfermagem deve ser realizado, de modo
deliberado e sistemático, em todos os ambientes, públicos
ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de en-
fermagem,  seguindo  o  que  determina  a  Resolução  n.
358/2009, do  COFEN. O processo é organizado em eta-
pas  inter-relacionadas,  interdependentes  e  recorrentes,
cuja sequência deve ser:

(A) Coleta  de  Dados  de  Enfermagem;  Diagnóstico  de
Enfermagem; Planejamento de Enfermagem; Imple-
mentação; Avaliação de Enfermagem.

(B) Diagnóstico de Enfermagem; Planejamento de Enfer-
magem;  Coleta  de  Dados  de  Enfermagem;  Imple-
mentação; Avaliação de Enfermagem.

(C) Planejamento de Enfermagem; Coleta de Dados de
Enfermagem;  Diagnóstico  de  Enfermagem;  Imple-
mentação; Avaliação de Enfermagem.

(D) Avaliação de Enfermagem; Planejamento de Enfer-
magem; Coleta de Dados de Enfermagem; Diagnósti-
co de Enfermagem; Implementação.
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