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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- Sobre o texto, assinale a alternativa correta: 

 

A. Introduz o assunto de maneira um tanto obscura para 

provocar curiosidade no leitor, que é levado a pensar que 

a taxa de mortes após uma cirurgia cardíaca é bem maior 

do que se pensa. 

B. Traz, logo na primeira frase, a afirmação que irá nortear 

todo o texto, permeado de argumentações que negam o 

que foi dito. 

C. Começa informando que os pacientes operados do 

coração podem ter uma vida normal, mas subordina essa 

afirmação a um objetivo maior: alertar que a normalidade 

só é possível após uma mudança de hábitos focada na 

melhoria da qualidade de vida. 

D. É um texto subjetivo, por isso só pessoas inteiradas sobre 

problemas cardíacos que levam a cirurgias podem 

compreendê-lo na sua totalidade, embora o autor abuse 

de argumentos simplificados na busca de ser 

compreendido pelos leitores leigos. 

E. O tema central é a melhora da qualidade de vida das 

pessoas em geral e o autor cita, de forma por vezes 

equivocada, os cuidados com o pós-operatório da cirurgia 

de coração, tornando a argumentação pífia e dissociada 

do contexto inicial pretendido. 

 

02- O autor: 

 

A. Faz afirmações gerais de modo que o leitor deve inferir 

suas intenções. 

B. Sustenta sua afirmação inicial a partir de exemplos. 

C. Sustenta com um único argumento sua posição inicial. 

D. Fez um texto cheio de menções gerais sem se ater a 

nenhum dado específico. 

E. Faz das estatísticas o ponto central da sua argumentação. 

 

03- Para sustentar a afirmação de que grande parte dos 

pacientes submetidos à cirurgia cardíaca realizou mudanças no 

estilo de vida e com isso alcançou redução nos riscos 

cardiovasculares, o autor recorre a que tipo de argumentação? 

 

A. Dados percentuais. 

B. Gráficos. 

C. Abordagem emocional. 

D. Depoimentos de especialistas. 

E. Relatos de pacientes. 

 

04- Assinale a alternativa correta quanto às regras de 

acentuação das palavras contidas no texto: 

 

A. „Cardíaca‟ e „substituídos‟ são acentuadas porque suas 
sílabas tônicas formam ditongo com a vogal posterior e 

anterior, respectivamente. 

B. „exercícios‟ é acentuada por ser proparoxítona. 
C. „saúde‟ é acentuada por se tratar de um vocábulo oxítono 

terminado em „e‟. 

D. Em „inevitável‟, ao formarmos o advérbio derivado, o 
novo vocábulo perde o acento devido à mudança da 

sílaba tônica. 

E. Em „porém‟, a acentuação se deve à regra de que todos 
os monossílabos tônicos terminados em „e‟ seguidos ou 

não de „m‟ recebem acento gráfico. 

Sempre afirmo a meus pacientes que deverão ter vida 

normal após a cirurgia cardíaca. Porém, diante de 

algumas sugestões no pós-operatório, tais como 

abandonar o tabagismo, realizar exercícios físicos, 

moderação na dieta, no estresse e no trabalho, 

freqüentar o consultório médico a cada 6 meses e 

realização de exames periódicos, o questionamento é 

inevitável no sentido de que a promessa não foi 

cumprida. Há a sensação de que os projetos de vida 

foram substituídos por estratégias de sobrevivência. 

Entretanto, a ausência destes cuidados configura uma 

forma anormal de viver. Desde nossa primeira leitura do 

O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, existe a questão 

do “Por que trabalhamos sempre como se algo 

superasse, em valor, a vida humana, mesmo sabendo 

que esta não tem preço?”.  

 Talvez, porque para muitos, boa qualidade de vida tem 

sido confundida com vida boa do ponto de vista 

material. Claro está que o conceito de qualidade de 

vida guarda forte componente subjetivo e individual, 

porém o termo qualidade de vida ligada à saúde baseia-

se em dados mensuráveis e mais fáceis de ser atingidos. 

  

Deste modo, cabe informar que grande parte dos 

pacientes submetida à cirurgia cardíaca realizou 

mudanças, ainda que transitoriamente, em seu estilo de 

vida e com isto alcançou reduções ainda mais 

significativas em seus riscos cardiovasculares. Assim, na 

maioria dos estudos, no pós-operatório, a porcentagem 

dos pacientes que fumavam se reduziu de 24% para 12%, 

a proporção dos que realizavam exercícios físicos 

regularmente aumentou de 16% para 47% e a 

porcentagem dos que seguiram uma dieta pobre em 

gorduras saturadas aumentou de 34% para 72%. 

  

É ainda inquestionável a melhora da qualidade de vida 

do paciente operado que apresentava sintomas antes da 

cirurgia, já que esta proporciona condições de 

recuperação da capacidade e condicionamento físico 

com retorno precoce à vida profissional e social, alívio 

dos sintomas e sensação geral de bem-estar com 

melhora da auto-estima, redução do risco de novos 

eventos cardíacos e portanto maior segurança e 

confiança. 

 Ainda, se considerarmos que as doenças 

cardiovasculares não diagnosticadas e/ou não tratadas 

são a maior causa de mortalidade em nosso meio, o 

mito de que, se você foi operado do coração, está no 

final da vida deixa de existir e você vai ter que arranjar 

outra causa para viver mal ou morrer precocemente. 

Porém, não é preciso esperar pela cirurgia para 

modificar seu estilo de vida e procure lembrar-se que 

muitas vezes a vida que nós levamos não nos deixa 

viver. (Istoé. Dante Senra) 
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05- Analise as afirmações abaixo e de acordo com as regras que 

regem o emprego da vírgula, assinale a alternativa correta: 

 

A. “...tais como abandonar o tabagismo, realizar exercícios 
físicos, moderação na dieta, no estresse e no trabalho” – 

separar constituintes sintáticos idênticos em uma 

enumeração. 

B. “Desde nossa primeira leitura do O Pequeno Príncipe, de 

Saint-Exupéry, existe a questão do „Por que trabalhamos 

sempre como se algo...” – indicar um adjunto adverbial 

deslocado. 

C. “Talvez, porque para muitos, boa qualidade de vida tem 
sido confundida com vida boa do ponto de vista 

material.” – separar orações coordenadas assindéticas. 

D. “Deste modo, cabe informar que grande parte dos 
pacientes submetida à cirurgia cardíaca realizou 

mudanças...” – indicar um complemento verbal 

deslocado. 

E. “que as doenças cardiovasculares não diagnosticadas 

e/ou não tratadas são a maior causa de mortalidade em 

nosso meio, o mito de que, se você foi operado do 

coração...” – delimitar uma oração intercalada. 

 

06- Em qual dos trechos a seguir uma palavra teve sua grafia 

alterada ficando em desacordo com as regras da ortografia 

padrão? 

 

A. Em um dia normal, cerca de 400 mil pessoas utilizam as 

linhas Centro e Sul com destino a Camaragibe, Jaboatão 

e cajueiro Seco. 

B. O sistema funciona integrado o transporte coletivo que, 

por conta da paralização dos motoristas e cobradores, 

está comprometido. 

C. Dependendo da demanda, a operação dos trens terá o 

horário de pico, momento do dia em que o número de 

viagens é maior, estendido das 8h30 para ás 9h30 e das 

19 para as 21 horas. 

D. Isso significa que o intervalo entre os trens nas cerca de 

30 estações é de cinco minutos, em média. 

E. Os rodoviários acreditam numa grande adesão à greve 

que começa na manhã desta terça-feira (14) no Grande 

Recife. 

 

Quem utiliza o Tinder já deve ter passado pela situação de ficar 

indeciso em dar ou não “match” em algum usuário. Para essas 

pessoas, a agência de design T3 está desenvolvendo uma versão 

do aplicativo para relógios inteligentes que funciona da 

seguinte maneira: quando os batimentos cardíacos aceleram 

após ver a foto de uma pessoa, o app entende que ali está um 

pretendente e decide pelo usuário. A T3 quer lançar a novidade 

em breve, tanto para relógios com Apple Watch ou com 

Android.  

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. „aplicativo‟ retoma „Tinder‟. 
B. „para essas pessoas‟ se refere a todos aqueles que já 

utilizaram o Tinder alguma vez na vida. 

C. „app‟ se refere a „T3‟. 
D. „usuário‟ retoma „pretendente‟. 
E. „novidade‟ retoma „T3‟. 

08- O texto tem alguns termos em inglês. Porém, pela leitura, 

podemos perceber o significado delas. Assinale a alternativa 

correta: 

 

A. „Tinder‟ é um tipo de smartphone. 
B. „dar match‟ indica compatibilidade, interesse. 
C. „design‟ significa „agência‟. 
D. „app‟ é o mesmo que „pretendente‟. 
E. „T3‟ é um relógio. 

 

09- Em: “quando os batimentos cardíacos aceleram após ver a 

foto de uma pessoa, o app entende que ali está um pretendente e 

decide pelo usuário.” 

Assinale a alternativa em que está corretamente definido o 

valor de coesão do termo sublinhado: 

 

A. Termo introdutório de uma relação de subordinação, 

indicando finalidade. 

B. Conjunção que introduz um período que retoma a ideia 

do anterior, estabelecendo relação de conclusão. 

C. Preposição com valor de tempo. 

D. Elemento coesivo introdutório de termo explicativo de 

sentido temporal. 

E. Conjunção que indica uma oração subordinada à outra, 

estabelecendo uma relação temporal. 

 

10- Em qual dos trechos uma palavra teve sua grafia alterada 

ficando em desacordo com a norma padrão da língua? 

 

A. “Servidores fazem ato na reitoria 

para reivindicar melhorias.” 

B. “Grupo hacker aposta em roubo de propiedade 
intelectual.” 

C. “Cruzeiro tenta Cícero, mas vê Felipe Melo como 
empecilho.”  

D. “E era isso, uma pessoa prazerosa de se conviver. É uma 

perda muita grande, uma pessoa com uma historia linda 

no Flamengo.” 

E. “A espontaneidade do subúrbio carioca está presente em 

Os Suburbanos. A nova série do Multishow, que estreia 

hoje, às 22 horas.” 

 

"Ela sabia que ia provocar os homens", "Ela quer mídia para 

sair na Playboy" "Está querendo aparecer e ainda posa de 

santa". Esses foram alguns dos comentários na matéria do UOL 

Esporte em que a saltadora Ingrid de Oliveira reclamava de 

comentários grosseiros em uma foto que postou no Instagram. 

Estava de maiô, de costas, e apontava para um placar. A 

imagem gera discussões: qual o limite entre o elogio ao corpo 

de uma mulher e o machismo que a vê como mero objeto? 

Como a repercussão de fotos interfere na vida do atleta? 

"Já aconteceu comigo (de não gostar da reação). Você faz 

posições no alongamento que o fotógrafo pode fazer uma foto 

superbonita, ou tirar uma pornográfica que nem aparece sua 

cara”, analisou Juliana Veloso. "Hoje, não estou nem aí. Só 

ouço opinião do meu marido e da minha filha." Mas ela entende 

que a exposição vai "da postura de cada um". (UOL Esporte) 
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11- Acerca dos processos de formação de palavras, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. „saltadora‟ e „apontava‟ são formadas pelo mesmo 
processo. 

B. O recurso ao processo de formação de palavras por 

derivação sufixal está exemplificado corretamente em 

„alongamento‟. 

C. „superbonita‟ passou por um processo de parassíntese em 
sua formação. 

D. „Machismo‟ é formado a partir do emprego de um 
morfema flexional colocado após o radical. 

E. „pornografia‟ é fruto do processo de abreviação, sendo 

reduzida de  modo que não prejudique o entendimento do 

vocábulo em sua forma completa. 

 

12- Assinale a alternativa correta quanto ao termo sublinhado e 

sua função sintática no período: 

 

A. "Ela sabia que ia provocar os homens" 

ORAÇÃO SUBORDINADA OBJETIVA DIRETA 

 

B. "Está querendo aparecer e ainda posa de santa" 

ORAÇÃO SUBORDINADA ADVERBIAL 

TEMPORAL 

 

C. “ ou tirar uma pornográfica que nem aparece sua cara" 

CONJUNÇÃO COM VALOR SEMÂNTICO DE 

OPOSIÇÃO 

D. “Estava de maiô, de costas, e apontava para um placar.” 

ORAÇÃO SUBORDINADA ADJETIVA 

EXPLICATIVA 

E. " Mas ela entende que a exposição vai "da postura de 

cada um.” 

CONJUNÇÃO COM VALOR SEMÂNTICO DE 

ADIÇÃO 

 

13- Assinale a observação correta a respeito das relações de 

concordância no texto: 

 

A. "Ela quer mídia para sair na Playboy" 

Passando o sujeito para o plural, os dois verbos, 

obrigatoriamente devem concordar com ele em 

número. 

B. "Já aconteceu comigo (de não gostar da reação)”  
Ao substituir os parênteses por uma vírgula após o 

termo „comigo‟, não haveria prejuízo da correção 

gramatical, mas sim da compreensão do texto. 

C. Em “Estava de maiô, de costas, e apontava para um 
placar.” A supressão do termo „de costas‟ prejudicaria de 

forma definitiva o entendimento do texto. 

D. Em “limite entre o elogio ao corpo de uma mulher e o 
machismo que a vê como mero objeto?” a substituição de 

„vê‟ por „encara‟, mantém o sentido original da frase. 

E. “Hoje, não estou nem aí.” O advérbio „aí‟ pode ser 
substituído por „aqui‟, sem que a expressão perca seu 

sentido metafórico. 

 

 

 

14- Em qual das manchetes abaixo o sinal indicativo de crase 

foi erroneamente omitido? 

 

A. “Premiê tenta convencer a Grécia a aceitar medidas de 
aperto.” 

B. “A vitória por 1 a 0 em Porto Alegre foi ainda melhor do 

que aquele empate emblemático em 1991.” 

C. “A Câmara dos Deputados concluiu nesta terça 

(14) a votação do projeto de lei que 

complementa a proposta de emenda à Constituição” 

D. “Piloto usa mochila a jato para voar na China.” 
E. “Conheça os 14 pontos do novo acordo que mantém 

ajuda a Grécia.” 

 

15- Em qual das alternativas NÃO houve erro de concordância 

verbal? 

 

A. Fazem anos que as exigências em provas de concursos 

aumentaram. 

B. Isso parece tendências do mundo moderno. 

C. O município e o estado principalmente, deve propiciar ao 

cidadão condições de mobilidade satisfatórias. 

D. Coisas da mesma natureza ocorre em outras prefeituras. 

Naquele concurso, havia vagas disponíveis para todas as 

modalidades de ensino 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

16 - Qual definição de um pulso dicrótico? 

 

A. São os batimentos do pulso, onde, ao ser verificado, tem-

se a impressão de dois batimentos. 

B. São os batimentos do pulso abaixo do normal (lento). 

C. São os batimentos do pulso acima do normal (acelerado). 

D. São os batimentos cardíacos abaixo do normal, em 

número. 

E. São os batimentos cardíacos acima do normal, em 

número. 

 

17- Indique o procedimento no qual se utiliza a Sonda de 

Folley: 

 

A. Sondagem enteral. 

B. Sondagem vesical. 

C. Sondagem gástrica. 

D. Sondagem retal. 

E. Sondagem nasal. 

 

18 – São princípios doutrinários do SUS: 

 

A. Universalidade, Hierarquização e Descentralização. 

B. Equidade, Integralidade e Universalidade. 

C. Participação Popular, Equidade e Integralidade. 

D. Regionalização, Hierarquização, Comando Único, 

Descentralização e Participação Popular. 

E. Participação Popular, Equidade e Integralidade, 

Regionalização, Hierarquização, Comando Único, 

Descentralização e Universalidade. 
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19 – A Portaria GM/MS n°373/02 que instrui a NOAS/SUS 

01/02, afirma que o fortalecimento das funções de controle e 

avaliação dos gestores do SUS deve se dar principalmente nas 

seguintes dimensões, EXCETO:  

 

A. Avaliação da organização do sistema e do modelo de 

gestão. 

B. Relação com os prestadores de serviços. 

C. Qualidade da assistência e satisfação dos usuários. 

D. Definição de fluxos e rotinas intramunicipais compatíveis 

com as estaduais. 

E. Resultados e impacto sobre a saúde da população.  

 

20 – Na determinação do Processo Saúde-Doença, refere-se ao 

processo de Diagnóstico e tratamento precoce, EXCETO: 

 

A. Rastreamento. 

B. Exame periódico de saúde. 

C. Auto-exame. 

D. Imunização. 

E. Intervenções médicas ou cirúrgicas precoces.  

 

21 – A enfermagem objetivando a integralidade do atendimento 

com ações educativas e clínica na assistência à saúde de mulher 

deve, EXCETO: 

 

A. Trabalhar com grupos de mulheres, com objetivos afins, 

nos quais haja troca de experiências e integração.  

B. Trabalhar com as informações, dúvidas e crenças que são 

veiculadas informalmente pelo grupo.  

C. Planejar e programar todo trabalho a ser desenvolvido 

nos grupos.  

D. Utilizar detalhes técnicos e linguagem científica com o 

paciente.  

E. Trabalhar em conjunto com todos os membros da equipe 

da saúde. 

 

22 – Na organização interna do refrigerador tipo doméstico 

rede de frios, são vacinas que NÃO devem ficar na primeira 

prateleira, EXCETO: 

 

A. DTP 

B. SRC 

C. VIP 

D. DTPa 

E. Contra raiva humana 

 

23 – TEXTO A - Os Recém nascidos de mães portadoras do 

vírus da hepatite   devem receber ao nascer, além da vacina 

contra hepatite  , imunoglobulina específica para hepatite   

(HBIG) na dose de 0,5 mL via intramuscular, logo após o 

nascimento, até, no máximo, o sétimo dia de vida.  

                             Onde, 

 

TE TO   - A vacina deve ser aplicada via IM na perna 

contralateral e a H IG no vasto lateral da coxa. Em função da 

menor resposta à vacina em bebês nascidos com menos de 

2.000 g, recomenda-se completar o esquema de quatro doses.  

 

 

 

Sobre o texto é possível afirmar: 

 

A. Os dois textos estão corretos. 

B. O texto A apresenta um erro quanto à dosagem da HBIG 

e o segundo texto está correto. 

C. O texto A está correto e o texto B apresenta erro quanto o 

local de aplicação da vacina e do HBIG. 

D. O texto A apresenta um erro quanto à dosagem da HBIG 

e o texto B apresenta erro quanto o local de aplicação da 

vacina e do HBIG. 

E. O texto A apresenta um erro, pois a HBIG pode ser 

aplicado até, no máximo, 30 dias de nascimento e o texto 

B apresenta um erro quanto ao esquema de dose para 

bebês com baixo peso. 

 

24 – O tipo de curativo a ser realizado varia de acordo com a 

natureza, a localização e o tamanho da ferida. Logo, na 

avaliação das bordas, tem-se como tipos de bordas, EXCETO: 

 

A. Perfundida. 

B. Macerada. 

C. Fibrótica. 

D. Desvitalizada. 

E. Hiperqueratose. 

 

25 - Este tipo de curativo é absorvente, e comumente utilizado 

em feridas cirúrgicas, drenos, feridas exsudativas, absorvendo o 

exsudato e isolando-o da pele adjacente saudável. 

 

O texto descreve um: 

 

A. Curativo compressivo. 

B. Curativo oclusivo. 

C. Curativo semi-oclusivo. 

D. Curativo aberto. 

E. Curativo granulado. 

 

26 – Um curativo é classificado como grande quando é 

realizado em ferida grande, variando de: 

 

A. 16,5 a 25 cm² 

B. 16,5 a 36 cm² 

C. 36,5 a 80 cm² 

D. Acima de 50 cm² 

E. Acima de 80 cm² 

 

27 – São características dos principais produtos e soluções 

utilizados no curativo papaína, EXCETO: 

 

A. Para melhor ação, deve ser usado junto com PVP- I. 

B. É insolúvel em álcool éter e clorofórmio.  

C. É fotossensível. 

D. São afetadas por metais pesados. 

E. Diluir papaína em pó em água bidestilada. 
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28 – São cuidados essenciais no procedimento de cateterismo 

vesical com a finalidade de minimizar as possíveis 

complicações da instrumentação sobre os quais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Antissepsia rigorosa da genitália externa, utilizando um 

triclosan. 

B. Utilização de luvas esterelizadas pelo instrumentador. 

C. Cateteres estéreis e de calibre adequado. 

D. Boa lubrificação da uretra. 

E. Manipulação cuidadosa. 

 

29 – Refere-se à assistência de enfermagem no pós-cateterismo 

cardíaco no membro superior, EXCETO: 

 

A. Realizar curativo compressivo. 

B. Checar pulso radial e verificar pressão arterial. 

C. Manter paciente hidratado para rápida eliminação do 

contraste. 

D. Oferecer dieta leve. 

E. Manter o membro cateterizado 12 horas sem fletir e sete 

dias sem fazer força. 

 

30 – Agulhas mais utilizadas para as vias subcutânea, 

intramuscular e endovenosa: 

 

A. 10 x 5,0 

B. 13 x 4,5 

C. 25 x 7 ou 25 x 8 

D. 30 x 7 ou 30 x 8 

E. 40 x 10 ou 40 x 12 

 

31 – Sobre a via sublingual (SL) é INCORRETO afirmar: 

 

A. É uma via segura e não requer técnica estéril na sua 

preparação. 

B. Deve-se solicitar que o paciente abra a boca, repouse a 

língua no palato; a seguir, coloca-se o medicamento sob a 

língua permanecendo até sua absorção total. 

C. No período de absorção, o paciente não deve conversar 

nem ingerir líquido ou alimentos.  

D. Estas medicações administradas por via sublingual não 

apresentam efeito de primeira passagem. 

E. É uma via utilizada para aplicar medicações em algumas 

urgências, como, por exemplo: medicações para 

precordialgia e para hipertensão como imipramina. 

 

32 – Sobre a via subcutânea é INCORRETO afirmar: 

 

A. Usada para administração de vacinas (anti-rábica e anti-

sarampo), anticoagulantes (heparina) e hipoglicemiantes 

(insulina). 

B. As regiões de injeção SC incluem regiões superiores 

externas dos braços, o abdome (entre os rebordos costais 

e as cristas ilíacas), a região anterior das coxas e a região 

superior do dorso. 

C. Essa via não deve ser utilizada quando o paciente tem 

doença vascular oclusiva e má perfusão tecidual, pois a 

circulação periférica diminuída retarda a absorção da 

medicação. 

D. Os locais de administração nesta via devem ser 

alternados com rigor, evitando iatrogenias. 

E. Não realizar aspiração, no caso de insulina, pois pode 

ocorrer a formação de hematomas no local da aplicação. 

 

33 – A administração de vitamina K para prevenção da doença 

hemorrágica do recém-nascido é de: 

 

A. 3mg por via oral ou 2 mg por via IM no vasto 

lateral/coxa. 

B. 4mg por via oral ou 2 mg por via IM no vasto 

lateral/coxa. 

C. 2mg por via oral ou 1 mg por via IM no vasto 

lateral/coxa. 

D. 2mg por via oral ou 0,5 mg por via IM no vasto 

lateral/coxa. 

E. 1mg por via oral ou 0,5 mg por via IM no vasto 

lateral/coxa. 

 

34 – São assistências de enfermagem na icterícia fisiológica do 

recém-nascido, EXCETO: 

 

A. Nos banhos de luz, a criança deve ficar completamente 

despida, com proteção ocular (máscaras ou óculos 

negros) cuidadosamente posicionada. 

B. Deve-se controlar a temperatura e o estado de hidratação, 

verificando a temperatura a cada 3 horas e oferecer água 

ou leite materno por meio do estímulo à amamentação, 

nos intervalos das mamadas. 

C. Deve-se mudar sempre de decúbito, para expor maior 

superfície corpórea possível. 

D. Deve-se conservar o aparelho (fototerapia) a uma 

distância de 20 cm, quando na incubadora, e de 40 cm, 

quando no berço. 

E. Deve-se estimular a alimentação objetivando a prevenção 

da hiperbilirrubinemia. 

 

35 – Na anotação de enfermagem no prontuário há algumas 

indicações que devem ser tomadas buscando um registro 

minucioso e de fácil leitura e compreensão. Estão entre elas, 

EXCETO: 

 

A. Anotações de serviços diurnos normalmente com a cor 

azul e noturnos normalmente com a cor vermelha. 

B. A cada intercorrência, a anotação deve ser imediatamente 

relatada por escrita no prontuário. 

C. Não deixar linhas em branco. 

D. Assinar no prontuário. 

E. Nunca rasurar ou rabiscar um erro, se for necessário, 

utilizar um corretivo líquido e esperar secar para 

transcrever. 

 

36 – Foi a fundadora da enfermagem moderna no mundo: 

 

A. Hildegard E. Peplau. 

B. Florence Nightingale. 

C. Anna Nery. 

D. Dorothea Orem. 

E. Martha Elizabeth. 
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37 – É uma responsabilidade e dever do profissional de 

enfermagem, estabelecida pela Resolução COFEN 311/2007: 

 

A. Exercer a profissão com justiça, compromisso, eqüidade, 

resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, 

honestidade e lealdade. 

B. Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento 

profissional e à defesa dos direitos e interesses da 

categoria e da sociedade. 

C. Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser 

tratado segundo os pressupostos e princípios legais, 

éticos e dos direitos humanos. 

D. Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e 

culturais que dão sustentação à sua prática profissional. 

E. Obter desagravo público por ofensa que atinja a 

profissão, por meio do Conselho Regional de 

Enfermagem. 

 

38 – Na Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Wanda 

Horta, classifica-se como necessidade psicossocial: 

 

A. Eliminação. 

B. Sono e repouso. 

C. Exercícios e atividades físicas. 

D. Gregária. 

E. Abrigo. 

 

39 – A NOB-SUS 1996 apresentou as seguintes redefinições, 

EXCETO: 

A. Os papéis de cada esfera de governo e, em especial, no 

tocante à direção descentralizada. 

B. Os instrumentos gerenciais para que municípios e estados 

superem o papel exclusivo de prestadores de serviços e 

assumam seus respectivos papéis de gestores do SUS. 

C. Os mecanismos e fluxos de financiamento, reduzindo 

progressiva e continuamente a remuneração por produção 

de serviços e ampliando as transferências de caráter 

global, fundo a fundo, com base em programações 

ascendentes, pactuadas e integradas. 

D. A prática do acompanhamento, controle e avaliação no 

SUS, superando os mecanismos tradicionais, centrados 

no faturamento de serviços produzidos, e valorizando os 

resultados advindos de programações com critérios 

epidemiológicos e desempenho com qualidade. 

E. Os vínculos dos serviços com os seus usuários, 

privilegiando os núcleos familiares e comunitários, 

criando, assim, condições para uma efetiva participação e 

controle social. 

40 - É a capacidade patogênica de um agente biológico, medida 

pela mortalidade que ele produz e/ou por seu poder de invadir 

tecidos do hospedeiro. 

 

A. Virulência. 

B. Estabilidade. 

C. Infectividade.  

D. Letalidade. 

E. Gravidade. 

 

 

 

 


