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CADERNO DE QUESTÕES 
 

 
 
 
 
 
INSTRUÇÕES 
 

• Este caderno contém 50 questões. 
 

• Leia cuidadosamente as questões e escolha a resposta que você considera correta. 
 

• Assinale, no local correspondente da folha definitiva de respostas, sua opção de resposta 
com caneta azul ou preta. 

 
• A duração máxima da prova é de três horas.  

 
• O candidato não poderá levar o caderno de questões. 

 
• É proibido qualquer tipo de consulta. 

 
• O candidato, no decorrer da prova, só poderá sair da sala acompanhado de um dos fiscais. 

 
 

 
AGUARDE A ORDEM PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES. 
 
 
 
 
 
 

Inscr.: ________       Nome: ____________________________________________________ 



LÍNGUA PORTUGUESA  

 
1. Assinale a alternativa em que todas as 
palavras são proparoxítonas: 
 
(A) aeródromo, crisântemo, idólatra, âmago . 
(B) anátema, refém, cânon, cáfila. 
(C) êxodo, harém, édito, fíbula.  
(D) látex, acórdão, aloés, álcool. 
(E) vândalo, critérios, próprio, prosódia. 
 
2. Assinale o uso correto do hífen: 
 
(A) anti-social, contra-senso, mini-saia, ante-
projeto 
(B) auto-aprendizagem, co-autor, extra-escolar, 
semi-aberto. 
(C) anti-histórico, macro-história, micro-ondas, 
inter-racial. 
(D) micro-computador, pseudo-professor, ultra-
moderno, geo-política. 
(E) micro-sistema, inter-estadual, super-
interessante, ultra-som. 
 
3. Em cada uma das seguintes sequencias de 
palavras, há uma que está escrita 
incorretamente, assinale-a: 
 
(A) cento, pressa, observação, natureza. 
(B) desaparecer, versos, posição, profecia. 
(C) conversação, absurdo, prolixidade, 
aspereza.  
(D) benção, surdez, possibilidade, exclusiva. 
(E) esdrúchulo, vasamento, excessão, quizer. 
 
4. Assinale qual alternativa apresenta 
substantivos terminados em -ão, que podem ter 
dois e até três plurais: 
 
(A) irmão, chão, alemão, pão. 
(B) aldeão, ancião, ermitão, guardião. 
(C) cão, escrivão, mão, catalão. 
(D) tabelião, cidadão, pagão, caminhão. 
(E) barracão, visão, ilusão, doação. 
 
5. Marque qual alternativa completa as frases 
corretamente: 
 

Sou a que chora sem saber _______.  
Contavam fatos da vida, incidentes perigosos 
_______ tinham passado. 
______ não me deixa em paz? 
Eu sem você não tenho ______. 
 

(A) porque, porquê, por quê, por que. 
(B) por quê, por que, por que, porquê. 
(C) porquê, porque, porquê, por quê. 
(D) por que, porque, por quê, por que. 
(E) porque, por quê, por que, porquê. 
 
6. Assinale a alternativa que apresenta o uso 
correto da crase: 
 
(A) Falou à qualquer pessoa. 
(B) Ali vai a mulher à quem disseste a notícia. 
(C) Quando estiveram face à face ficaram 

mudos. 
(D) Fui à cidade. 
(E) Irei à casa logo mais. 
 
7. Em qual alternativa apresenta o uso da oração 
coordenada aditiva: 
 
(A) Quando a cólera ou o amor nos visita, a 

razão se despede. 
(B) Acabou-se o tempo das ressurreições, mas 

continua o das insurreições. 
(C) Ele e, portanto, seu filho são responsáveis 

pela denúncia. 
(D) Remetemos dois convites ao Paulo, mas ou 

ele se mudou ou está doente. 
(E) A pobreza e a preguiça andam sempre em 

companhia. 
 
8. Quanto o uso de mal e mau, assinale a 
alternativa que completa, corretamente, a sua 
utilização: 
____ a equipe entrou em quadra foi 
delirantemente aplaudida. 
Quando a previsão diz tempo bom, isso é ____. 
Para se trilhar o caminho do ____ é 
indispensável não se importar com o 
congestionamento. (Fraga – humorista) 
 
(A) mal, mau, mal. 
(B) mau, mau, mal. 



(C) mal, mau, mau. 
(D) mal, mal, mau. 
(E) mau, mau, mau. 
 
9.  Assinale a alternativa que apresenta, apenas, 
pronomes demonstrativos: 
 
(A) meu, tuas, lhe, vossa alteza. 
(B) vossa senhoria, eles, minhas, os. 
(C) aquilo, isso, este, aquela. 
(D) ela, essa, minha, tuas. 
(E) vossa, isso, seus, teus. 
 
10. Tendo como base a charge publicada em 
2010, na Revista Veja, responda: 
 

 
Fonte da figura: Revista Veja. Disponível em : 
<http://www.betinaettrich.ntr.br/2010/07/obesidade-infantil.html> 

 
I – uma crítica quanto a temática obesidade 
infantil em diferentes fases da vida da criança; 
 
II – o excesso de açúcar na alimentação das 
crianças acarreta sérios danos à saúde, entre 
eles, a obesidade infantil;  
 
III – a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
impõe aos líderes mundiais que elevem, 
imediatamente, os impostos sobre de 
refrigerantes e sucos. 
 
Assinale as alternativa correta: 
 
(A) I e II estão corretas; 
(B) apenas a I está correta; 
(C) apenas a II está correta; 
(D) II e III estão corretas. 
(E) todas estão corretas. 
 

 

INFORMÁTICA 

 
11. Qual(is) protocolo(s) é utilizada pela WEB? 
 
(A) HTTP e HPPT 
(B) HTPP e IP 
(C) HTTP 
(D) PHP e HTML 
(E) Nenhum das alternativas 

 
12. Quantos bits possui um byte: 
 
(A) 8 
(B) 32 
(C) 64 
(D) 128 
(E) 256 
 
13. Constituem periféricos de entrada: 
 
(A) Monitor, CD, mouse 
(B) Impressora, monitor 
(C) Teclado, mouse, Impressora 
(D) Monitor, mouse, pen drive 
(E) Teclado, scanner, mouse 
 
14. O software que configura dispositivos de 
entrada e saída para comunicação com a placa 
mãe é o: 
 
(A) Boot 
(B) Drive 
(C) Driver 
(D) Firmware 
(E) Setup 
 
15. O SGBD gerencia: 
 
(A) A linguagem de programação Java. 
(B) A Internet. 
(C) Os sistemas de informação. 
(D) O Windows 10. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
16. Um software do tipo Keylogger: 
 
(A) Copia todas as teclas digitadas para um 
software invasor. 



(B) Criptografa informações digitadas. 
(C) Criptografa informações de Login  
(D) As alternativas A, B e C estão corretas. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
17. É uma característica de um sistema de 
informação: 
 
(A) Controlar o uso da internet, integrando 
tecnologias como a intranet. 
(B) Trabalhar com a estrutura de computadores 
de forma barata, mas com desempenho. 
(C) Ter um fluxo de procedimentos racional, 
integrado, rápido e de menor custo possível. 
(D) Utilizar um Banco de Dados, e assim, 
agregar um SGBD ao cotidiano da empresa. 
(E) Nenhuma das alternativas. 
 
18. No Microsoft Excel, sejam os seguintes 
valores contidos nas células A1=5, A2=10, B1=6, 
B2=6. O valor que resultaria na célula C3, se 
esta contivesse a fórmula =MEDIA(A1:B2), seria 
de: 
 
(A) 6,5  
(B) 6,75  
(C) 7,5  
(D) 7  
(E) 8,75 
 
19. A Sintaxe correta da função SE (IF) no MS 
Excel em português é: 
 
(A) =SE (valor se verdadeiro; teste lógico; valor 
se falso)  
(B) =SE (teste lógico; valor se verdadeiro; valor 
se falso)  
(C) =SE (teste lógico; valor se verdadeiro; valor 
a somar)  
(D) =SE (teste lógico; valor se falso; valor se 
verdadeiro) 
(E) Nenhuma das alternativas 
 
20. Não é um tipo de Backup: 
 
(A) Incremental 
(B) Diferencial 
(C) Completo 

(D) Nuvem 
(E) Todas incorretas 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

21. Paciente do sexo masculino, 59 anos, deu 
entrada no serviço de saúde com diagnóstico de 
Trombose Venosa Profunda (TVP). Uma das 
principais complicações dessa patologia é: 
 
(A) embolia pulmonar. 
(B) bronquite. 
(C) asma brônquica. 
(D) síndrome da angústia respiratória aguda. 
(E) enfisema pulmonar. 
 
22. Para um determinado paciente com 
pneumonia viral, foi prescrito 1500 ml de soro 
fisiológico a ser administrado em 12 horas. Qual 
deverá ser o gotejamento por minuto? 
 
(A) 21 gotas por minuto. 
(B) 42 gotas por minuto. 
(C) 24 gotas por minuto. 
(D) 36 gotas por minuto. 
(E) 40 gotas por minuto. 
 
23. São consideradas vias parenterais para 
administração de medicamentos, EXCETO: 
 
(A) Intradérmica. 
(B) Subcutânea. 
(C) Intramuscular. 
(D) Sublingual. 
(E) Intravenosa. 

 
24. Na administração de medicamentos pela 
sonda nasogástrica, o técnico de enfermagem 
deve:  
 
(A) Irrigar a sonda com solução salina isotônica.  
(B) Reposicionar a sonda e fixá-la novamente. 
(C) Checar o posicionamento da sonda.  
(D) Inserir a sonda por mais dois centímetros.  
(E) Fazer a ausculta pulmonar. 

 
25. De acordo com a prescrição médica, a 
paciente M.M.D.F. deve ser medicada de 12/12 



horas com gentamicina 60mg pela via IM. A 
farmácia só disponibilizou para a equipe de 
enfermagem frascos de 90 mg/3 ml. Assim 
sendo, o técnico de enfermagem sob supervisão 
do enfermeiro deve fazer o cálculo e administrar 
a seguinte quantidade em ml a cada 12 horas na 
referida paciente: 
 
(A) 2ml 
(B) 1ml 
(C) 3ml 
(D) 1,5ml 
(E) 2,5ml 
 
26. Assinale a alternativa que não apresenta um 
tecido que compõe a anatomia interna normal da 
mama feminina. 
 
(A) tecido adiposo 
(B) tecido fibroso 
(C) tecido glandular 
(D) tecido epitelial 
(E) ligamentos suspensores. 
 
27. A realização da higiene do paciente é uma 
prática diária e fundamental na rotina da equipe 
de enfermagem.  Com relação à técnica do 
banho no leito, analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa incorreta: 
 
I. Verificar as condições do ambiente e adequá-
las às necessidades da tarefa, bem como 
observar e avaliar alterações que o paciente 
possa apresentar.  
II. Ofereça o material para o paciente fazer sua 
higiene íntima. Caso não seja possível, proceda 
à higiene conforme técnica descrita.  
III. Calçar luva de procedimento, sendo este o 
único equipamento de proteção individual (EPI) 
preconizado para banho no leito. 
IV. Quando iniciar a higiene dos membros 
superiores, deve-se começar pelo membro 
proximal e, em seguida, o distal; seguir esse 
mesmo sentido para a higiene de cada membro 
(axila, braço e punho).  
V. Ao término do banho no leito, deve-se 
enxugar criteriosamente o paciente e colocar 
uma vestimenta limpa. 

 
(A) Somente as afirmativas I, III, estão 

incorretas. 
(B) Somente as afirmativas II, III, V, estão 

incorretas. 
(C) Somente as afirmativas III, IV, estão 

incorretas. 
(D) Somente as afirmativas I, V, estão 

incorretas. 
(E) Somente as afirmativas IV, V, estão 

incorretas. 
 

28. Um técnico de enfermagem encontra um 
adolescente de 17 anos em parada 
cardiorrespiratória em um ambiente extra 
hospitalar e realiza o Suporte Básico de Vida. De 
acordo com as Diretrizes da American Heart 
Association 2017 para Reanimação 
Cardiopulmonar – RCP, analise as afirmativas 
abaixo e assinale somente as alternativas 
correta: 
 
I. A relação compressão-ventilação sem via 
aérea avançada na presença de 1 socorrista é 
de 15:2. 
II. A frequência de compressão é de 100 a 
120/minuto. 
III. A profundidade da compressão é cerca de 5 
centímetros. 
IV. O posicionamento da mão na presença de 2 
ou mais socorristas é a técnica dos dois 
polegares no centro do tórax, logo abaixo da 
linha mamilar. 
 
(A) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Somente as afirmativas I, II e IV estão 

corretas. 
(C) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
(D) Somente as afirmativas II e III estão 

corretas. 
(E) Somente as afirmativas II, III e IV estão 

corretas. 
 

29. Para os adultos estão disponíveis as 
seguintes vacinas, na rotina da Rede Pública de 
Saúde, exceto:  
 
(A) Dupla Adulto 
(B) Hepatite B 
(C) Febre amarela 
(D) Pneumocócia 10 
(E) Tríplice Viral 



 
30. De acordo com a Coordenação Geral do 
Programa Nacional de Imunizações as gestantes 
devem receber uma dose da vacina Tríplice 
acelular (dTpa) preferencialmente, entre quais 
semanas de gestação? Aponte a alternativa 
correta: 
 
(A) entre a 19ª e 36 ª semanas de gestação. 
(B) entre a 20ª e 39 ª semanas de gestação. 
(C) entre a 20ª e 36 ª semanas de gestação. 
(D) entre a 25ª e 36 ª semanas de gestação. 
(E) entre a 27ª e 36 ª semanas de gestação. 
 
31. O eletrocardiograma (ECG) é o registro 
gráfico dos estímulos elétricos que se originam 
durante a atividade cardíaca. Assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) O posicionamento do eletrodo para 

derivação precordial V4 deve ser: 4º espaço 
intercostal à direita, próximo ao esterno. 

(B) O eletrocardiograma-padrão é composto por 
12 derivações, sendo seis periféricas (DI, 
DII, DIII, aVF,  aVL e aVR) e seis precordiais 
(V1, V2, V3, V4, V5 e V6). 

(C) O posicionamento do eletrodo para 
derivação precordial V2 deve ser: 5º espaço 
intercostal à esquerda, na linha 
hemiclavicular esquerda. 

(D) A onda T representa a despolarização atrial. 
(E) A onda P representa a repolarização dos 

ventrículos. 
 
32. O anticoagulante de escolha utilizado na 
coleta de sangue para os exames da coagulação 
de Tempo de Protrombina (TP ou TAP), Tempo 
de Tromboplastina Parcialmente Ativada (TTPA), 
Teste de Coagulação e Dosagem de 
Fibrinogênio é: 
 
(A) Fluoreto de Sódio. 
(B) Ácido etilenodiaminotetracético. 
(C) Citrato de Sódio. 
(D) Oxalato de Sódio. 
(E) Heparina. 

 

33. Em relação ao desenvolvimento de uma 
criança de 12 a 15 meses de vida, é correto 
afirmar que: 
 
(A) arrasta-se e engatinha, mas ainda não 

consegue andar sozinha. 
(B) possui a acuidade visual de um adulto. 
(C) reconhece-se no espelho e começa a 

brincar de faz de conta. 
(D) diz seu próprio nome e nomeia objetos como 

seus. 
(E) o bebê apresenta reações a pessoas 

estranhas. 
 
34. O perímetro cefálico é a medida da 
circunferência do crânio. Esta aumenta 
rapidamente no primeiro ano de vida, para se 
adaptar ao crescimento do cérebro. Quando o 
PC está muito abaixo ou muito acima do 
esperado, é indicativo da presença de alguma 
alteração, respectivamente: 
 
(A) anencefalia ou ausência de massa 

encefálica  
(B) desnutrição e microcefalia.  
(C) problemas neurológicos e hidrocefalia.  
(D) retardamento mental.  
(E) microcefalia e hidrocefalia. 
 
35. Criança menor de 1 ano de idade chega no 
Pronto Atendimento com quadro de diarreia 
aguda e desidratação. Os sinais que evidenciam 
que uma criança está gravemente desidratada 
são: 
 
(A) aumento da diurese, pele seca, prostração, 

olhos fundos e encovados, hipertonia.  
(B) aumento da diurese, urina turva e com odor 

fétido, prostração, irritabilidade, pele seca. 
(C) urina com odor fétido e volume diminuído, 

olhos fundos e encovados, hipotonia, língua 
seca.  

(D) diminuição da diurese, pele úmida, 
hipotonia, olhos brilhantes e secos, língua 
saburrosa.  

(E) diminuição da diurese, astenia, irritabilidade, 
pele seca, língua saburrosa, olhos fundos e 
encovados. 



 
36. A taquipnéia em crianças de 2 anos é 
caracterizada por frequência respiratória: 
 
(A) até 40 incursões/minuto. 
(B) >60 incursões/minuto.  
(C) até 30 incursões/minuto. 
(D) entre 35 e 45 incursões/minuto. 
(E) entre 25 a 60 incursões/minuto. 
 
37. No primeiro trimestre da gravidez o 
sangramento vaginal é relativamente comum, 
ocorrendo em, aproximadamente, 25% das 
gestantes. Em muitas pacientes, o sangramento 
é autolimitado e deve-se, provavelmente, à 
implantação ovular no endométrio decidualizado. 
Se o sangramento não for autolimitado e for 
acompanhado de dores fortes, quais as causas 
que podem provocar a hemorragia no primeiro 
trimestre de gravidez? 

 
(A) Placenta prévia e meningite. 
(B) Abortamento e placenta prévia. 
(C) Diabetes gestacional e infecção. 
(D) Abortamento e gravidez ectópica.  
(E) Gravidez ectópica e placenta prévia. 
 
38. Durante a avaliação de um paciente com 
trauma torácico, há possibilidade de identificação 
de pneumotórax aberto. O pneumotórax aberto 
exige um cuidado rápido de enfermagem para 
estabilização do paciente. Esse cuidado consiste 
na realização de: 
 
(A) ventilação de resgate- 10 por minuto. 
(B) curativo de três pontos. 
(C) descompressão pleural. 
(D) compressões torácicas de emergência. 
(E) radiografia de tórax de emergência. 
 

39. Entende-se por Nutrição Parenteral a 
administração de nutrientes como glicose e 
proteínas, além de água, eletrólitos, sais 
minerais e vitaminas através da via endovenosa, 
permitindo assim a manutenção da homeostase, 
já que as calorias e os aminoácidos necessários 
são supridos. Na via periférica pode ser recebida 
que tipo de solução? 

 
(A) soluções hipertônicas de glicose e proteínas, 

soluções hipoconcentradas e as gordurosas. 
(B) soluções hipoosmolares, hipoconcentradas 

e as gorduras. 
(C) soluções de glicose e proteínas, além de 

água, eletrólitos, sais minerais e vitaminas. 
(D) soluções hipoosmolares, vitaminas e 

proteínas. 
(E) eletrólitos: sódio, potássio, magnésio, 

soluções hipoconcentradas e as gordurosas 
e proteínas.  

 
40. O processamento de artigos hospitalares 
deve levar em consideração o risco potencial de 
transmissão de infecção, sendo assim é correto 
afirmar que: 
 

(A) A desinfecção é um processo físico ou 
químico que elimina a maioria dos 
microrganismos patogênicos de objetos 
inanimados e superfícies com exceção de 
esporos. 

(B) Os artigos termossensíveis devem ser 
prioritariamente esterilizados por meio de 
autoclave gravitacional. 

(C) Os produtos para saúde classificados como 
críticos devem ser submetidos ao processo 
de desinfecção de alto nível. 

(D) É permitido o uso de caixas metálicas sem 
furos para esterilização de produtos para 
saúde. 

(E) Desinfecção é a remoção de sujidade de um 
material, preparando-o para a esterilização. 

 
41. A respeito da promoção de saúde, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) refere às ações sobre os condicionantes e 

determinantes sociais da saúde, dirigidas a 
impactar favoravelmente a qualidade de 
vida.  

(B) é um modo de levar informações científicas 
exatas ao indivíduo e a coletividade, inibindo 
nestes a criatividade e originalidade, pois 
assim não há risco de errar. 

(C) cria comportamentos ideais, de forma que, 
de posse das informações necessárias, o 



indivíduo e a coletividade adquiram hábitos 
deletérios. 

(D) trabalha com orientações selecionadas para 
que se saiba das indicações do tratamento 
pretendido. 

(E) deve ser praticada junto às camadas sociais 
que têm maior poder de absorção de 
conhecimentos.  

 

42. Assinale a alternativa correta a respeito dos 
direitos do paciente: 
 
(A) Assistência adequada mesmo durante 

greves profissionais, menos em períodos 
festivos e feriados. 

(B) O paciente tem direito a resguardo de seus 
segredos, através da manutenção do sigilo 
profissional, desde que não acarrete riscos a 
terceiros ou à saúde pública. Os segredos 
do paciente correspondem a tudo aquilo 
que, mesmo desconhecido pelo próprio 
cliente, possa o profissional de saúde ter 
acesso visando o plano de tratamento que o 
paciente necessite. 

(C) O paciente tem o direito de ter seu 
prontuário médico elaborado de forma 
legível e de consultá-lo a qualquer momento. 
Este prontuário não deve conter 
obrigatoriamente um conjunto de 
documentos padronizados do histórico do 
paciente, princípio e evolução da doença, 
raciocínio clínico, exames, conduta 
terapêutica e demais relatórios e anotações 
clínicas sendo estes itens facultativos.  

(D) Confidencialidade denomina-se como uma 
não limitação do acesso às informações de 
uma dada pessoa, do acesso à própria 
pessoa, à sua intimidade, anonimato, sigilo, 
afastamento ou solidão. 

(E) Nenhuma das alternativas 
 

43. Define-se como Metodologia participativa no 
SUS: 
 
(A) A reorganização do modelo de atenção à 

saúde.    

(B) O usuário do sistema enquadra-se como 
ator e sujeito ativo no processo de 
prevenção e tratamento das doenças. 

(C) O emprego de novas metodologias de 
atuação no SUS.    

(D) A oportunidade de uma prática 
multidisciplinar. 

(E) Nenhuma das alternativas. 
 
44. O Ministério da Saúde definiu a Lista 
Nacional de Notificação Compulsória de 
doenças, agravos e eventos de saúde pública 
nos serviços de saúde públicos e privados em 
todo o território nacional, por meio da Portaria n° 
204, de 17 de fevereiro de 2016. Com base 
nesta lista, assinale a alternativa que contenha 
somente doenças, agravos e eventos de saúde 
pública de notificação compulsória imediata (até 
24 horas). 
 
(A) Raiva humana, Leishmaniose Visceral, 

Esquistossomose e Violência doméstica 
e/ou outras violências. 

(B) Acidente de trabalho com exposição a 
material biológico, Esquistossomose, 
hepatites virais, HIV. 

(C) Óbito com suspeita de Febre de 
Chikungunya, febre maculosa, cólera e febre 
amarela. 

(D) HIV, Leishmaniose Visceral, Doença de 
Creutzfeldt-Jakob, febre maculosa. 

(E) Toxoplasmose gestacional e congênita, 
sífilis, tuberculose e meningite. 

 
45. A Lei que estabelece os parâmetros para o 
controle social no Sistema Único de Saúde é: 
 
(A) 8.080/90 
(B) 8.142/90 
(C) 5.081/66 
(D) 10.083/88 
(E) 8.078/90 
 
46. Em relação à Lei 8.080/90 assinale a 
alternativa correta:  
 
(A) É conhecida como a Lei de Criação dos 

Conselhos de Saúde e dispõe sobre a 



participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 
transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde e dá 
outras providências. 

(B) É conhecida como Lei Orgânica da Saúde e 
dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 

(C) É conhecida como Lei da Atenção Básica da 
Saúde e dispõe sobre os aspectos 
referentes à implantação dos postos de 
saúde em municípios de até 100 mil 
habitantes e dá outras providências. 

(D) É conhecida como Lei Cidadã e trata dos 
direitos da população em relação ao 
atendimento de saúde no Sistema Único de 
Saúde (SUS) e dá outras providências 

(E) Trata dos direitos e deveres dos usuários 
em relação ao atendimento das equipes de 
saúde da família e dá outras providências. 

 
47. Um paciente está internado e foi 
diagnosticado com meningite meningocócica 
por Neisseria meningitidis, e está no período de 
transmissão. Para evitar que a doença se 
dissemine, o enfermeiro deve explicar que os 
profissionais de enfermagem, ao prestarem os 
cuidados a este paciente, devem utilizar: 
 
(A) máscara com capacidade para filtrar 

partículas com diâmetro de 0,3 micron, 
indicada como precaução para gotículas. 

(B) luvas estéreis ao prestar cuidados de 
higiene, como precaução específica de 
contato com secreções respiratórias. 

(C) máscara N 95, tendo como finalidade a 
precaução para medicamentos aerossóis. 

(D) avental descartável de mangas longas, 
como precaução específica de contato. 

(E) máscara comum, objetivando precaução 
com gotículas. 

 
48. Um técnico de enfermagem responde a 
processo ético perante seu conselho profissional, 
em razão de suposta prática de infração 
disciplinar que, se comprovada, poderá sujeitá-lo 

à sanção de exclusão. Sobre tal situação, 
assinale a afirmativa correta. 
 
(A) A infração é apurada em processo 

instaurado e conduzido fora dos termos do 
Código de Processo Ético das Autarquias 
Profissionais de Enfermagem. 

(B) A cassação profissional consiste na perda 
do direito ao exercício da enfermagem 
porem não será divulgada nas publicações 
dos Conselhos Federal e Regional de 
Enfermagem e em jornais de grande 
circulação. 

(C) As penalidades, referentes à advertência 
verbal, multa, censura e suspensão do 
exercício profissional, não são da alçada do 
Conselho Regional de Enfermagem, 

(D) São consideradas infrações gravíssimas as 
que provoquem morte, deformidade 
permanente, perda ou inutilização de 
membro, sentido, função ou ainda, dano 
moral irremediável em qualquer pessoa 

(E) São consideradas infrações médias as que 
ofendam a integridade física, mental ou 
moral de qualquer pessoa, sem causar 
debilidade ou aquelas que venham a difamar 
organizações da categoria ou instituições. 

 
49. Assinale a alternativa incorreta com relação 
ao Código de Ética dos Profissionais da 
Enfermagem: 
 
(A) É permitido ao profissional da enfermagem 

prescrever medicamentos e praticar ato 
cirúrgico, nos casos previstos na legislação 
vigente e em situação de emergência. 

(B) É dever do profissional da enfermagem 
garantir a continuidade da assistência de 
enfermagem em condições que ofereçam 
segurança, mesmo em caso de suspensão 
das atividades profissionais decorrentes de 
movimentos reivindicatórios da categoria. 

(C) É direito do profissional da enfermagem 
recusar-se a executar atividades que não 
sejam de sua competência técnica, 
científica, ética e legal ou que não ofereçam 
segurança ao profissional, à pessoa, família 
e coletividade. 



(D) É responsabilidade do profissional da 
enfermagem fundamentar suas relações no 
direito, na prudência, no respeito, na 
solidariedade e na diversidade de opinião e 
posição ideológica. 

(E) É direito do profissional da enfermagem 
aprimorar seus conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais que dão sustentação a 
sua prática profissional. 

 
50. São caracterizadas como doenças 
sexualmente transmissíveis: 
 
(A) gripe, herpes, tétano. 
(B) caxumba, herpes, sífilis. 
(C) poliomielite, AIDS, sífilis. 
(D) candidíase, herpes, AIDS. 
(E) câncer, sífilis, AIDS. 
  



 


