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Caderno de Provas
Questões Objetivas
ENFERMEIRO-ÁREA
Instruções
1 Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2 Após a autorização para o início da prova, confira-a, com a máxima atenção, observando
se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua
compreensão.
3 A prova terá duração máxima de 4 (quatro) horas, não podendo o candidato retirar-se
com a prova antes que transcorram 2 (duas) horas do seu início.
4 A prova é composta de 50 (cinquenta) questões objetivas.
5 As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no Cartão Resposta a ser
entregue ao candidato. Lembre-se de que para cada questão objetiva há APENAS UMA
resposta.
6 O cartão-resposta deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica (tinta
azul ou preta).
7 A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem,
portanto, esclarecimentos.
8 O CANDIDATO deverá devolver ao FISCAL o Cartão Resposta, ao término de sua prova.

PORTUGUÊS
O texto a seguir serve de referência para as questões 01 a 06.
Pessoas reconhecem mais nomes do que rostos
01 Está no senso comum que somos terríveis para lembrar nomes. As festas de Natal, por exemplo,
comprovam isso: todo ano acontece a experiência constrangedora de esquecer o nome daquela
prima de segundo grau. E aí sempre vem a desculpa “sou péssimo com nomes”.
Mas cientistas da Universidade de York, na Inglaterra, afirmam que essa impressão é falsa:
05 segundo eles, lembramos muito mais de nomes do que de rostos. O problema está em
confundirmos duas coisas: reconhecimento e recordação. Segundo os pesquisadores, os
seres humanos são, por natureza, melhores em reconhecer do que em lembrar.
Os psicólogos fazem uma distinção entre esses dois tipos de recuperação da memória.
Segundo eles, o reconhecimento refere-se à nossa simples capacidade de tratar um evento
10 ou informação como sendo familiar, enquanto a recordação exige a recuperação de detalhes
específicos. Isso mostra por que é fácil esquecer o nome daquela prima de segundo grau:
como você já a viu em várias festas de Natal, sua mente a reconhece como familiar. Mas o
nome dela, algo que exige mais da sua memória, é mais difícil recordar.
Agora, e se rostos e nomes fossem colocados no mesmo patamar de memória? Foi isso que os
15 cientistas fizeram: projetaram um “teste justo”, colocando demandas iguais na capacidade
dos participantes de reconhecer rostos e nomes.
Para o estudo, os participantes tiveram um período de tempo específico para memorizar
rostos e nomes desconhecidos. Num segundo momento, os nomes e os rostos apareciam
novamente – e os voluntários tinham de dizer quais já tinham visto.
20 Depois disso, os pesquisadores repetiram o teste, mas desta vez complicando um pouco:
eles mostraram aos participantes diferentes imagens dos mesmos rostos e os nomes em
diferentes tipos de letra. Isso, segundo os cientistas, era para tornar o teste o mais realista
possível, já que os rostos reais aparecem de formas relativamente diferentes (por conta de
ângulos, iluminação e penteado, por exemplo) cada vez que você os vê.
25 Resultado: os participantes reconheceram 73% dos rostos e 85% dos nomes. Quando o
experimento foi dificultado, a diferença foi maior: as pessoas reconheceram 64% dos rostos
e 83% dos nomes.
“Nosso estudo sugere que, enquanto muitas pessoas podem ser ruins em lembrar nomes, elas
provavelmente serão ainda piores em lembrar rostos. Isso irá surpreender muitas pessoas”,
30 diz Rob Jenkins, coautor do estudo. “Nossas experiências de vida com nomes e rostos nos
enganaram sobre como nossas mentes funcionam, mas se julgarmos os dois nos mesmos
patamares de memória, começamos a ver uma imagem diferente.”
Fonte: LUISA, Ingrid. Pessoas reconhecem mais nomes do que rostos. Superinteressante. Disponível em: <https://
super.abril.com.br/ciencia/pessoas-reconhecem-mais-nomes-do-que-rostos/>. Acesso em: 09 jan. 2019 (adaptado).
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01. A partir da leitura do texto sob análise, NÃO é possível afirmar que:
a) os resultados da pesquisa comprovaram que os seres humanos são melhores em reconhecer
que em lembrar.
b) o reconhecimento de um rosto é uma tarefa mais fácil para a memória humana que a recordação
de um nome.
c) segundo a pesquisa, a memória humana tem mais dificuldade em reconhecer um rosto porque
isso demanda a recuperação de detalhes mais específicos.
d) se colocados no mesmo nível de memória, é comprovável que um ser humano reconhece mais
os nomes que os rostos das pessoas.
e) o teste realizado confirmou que a impressão de que o ser humano é melhor em reconhecer
rostos que nomes é um mito.

02. Em relação ao uso do acento indicativo de crase no excerto “[...] o reconhecimento refere-

se à nossa simples capacidade de tratar um evento ou informação como sendo familiar [...]”
(linhas 9-10), assinale a alternativa INCORRETA:
a) O uso do acento grave, em parte, justifica-se devido à regência do verbo “referir-se”, que exige
como complemento um objeto indireto regido pela preposição “a”.
b) Deveria ser retirado o acento grave se o vocábulo “capacidade” fosse substituído pela
palavra “talento”.
c) O acento grave poderia ser retirado sem prejuízo para a correção gramatical do texto, visto
que seu emprego é facultativo para o contexto em questão.
d) Retirando-se o acento indicativo da crase desse enunciado, o “a” deve ser classificado
morfologicamente como artigo.
e) Pluralizando-se o vocábulo “capacidade”, é necessário que se retire o acento grave ou que se
pluralize o termo (“às”) para a manutenção da correção gramatical.

03. Classifica-se sintaticamente como uma oração subordinada substantiva objetiva direta:
a) “[...] que somos terríveis para lembrar nomes.” (linha 1).
b) “[...] do que em lembrar.” (linha 7).
c) “[...] por que é fácil esquecer o nome daquela prima de segundo grau.” (linha 11).
d) “[...] que exige mais da sua memória [...]” (linha 13).
e) “[...] já que os rostos reais aparecem de formas relativamente diferentes [...]” (linha 23).

[2]

04. A transitividade das ocorrências do verbo “reconheceram” (linhas 25 e 26) no sétimo
parágrafo do texto de referência NÃO coincide com a do indicado em:
a) “comprovam” (linha 2).
b) “vem” (linha 3).
c) “ fazem” (linha 8).
d) “exige” (linha 10).
e) “repetiram” (linha 20).

05. No excerto a seguir, o verbo “lembrar” aparece com o sentido de “trazer à lembrança” e

“recordar-se”, acepção inclusive tratada por Cunha & Cintra (2017): “[...] lembramos muito mais
de nomes do que de rostos.” (linha 5). De acordo com a norma-padrão, o excerto apresenta um
desvio de:
a) concordância nominal.
b) concordância verbal.
c) ortografia oficial.
d) regência nominal.
e) regência verbal.

06.

Em relação às classes gramaticais de palavras extraídas do texto de referência, é
INCORRETO afirmar que:
a) no terceiro parágrafo, o vocábulo “como” é aplicado como preposição sempre que associado
ao adjetivo “familiar”, tendo significado relacionado à ideia de “com caráter de”, “na posição de”
e outras de mesmo sentido.
b) no terceiro parágrafo, o vocábulo “segundo” ocorre duas vezes: na primeira, é uma preposição
com ideia de conformidade; na segunda, um numeral ordinal em função adjetiva.
c) no sexto parágrafo, a expressão “por conta de” se trata de uma locução prepositiva com valor
de causalidade que poderia ser substituída por “devido a”, “por causa de” e outras de mesmo
sentido.
d) no sétimo parágrafo, o vocábulo “quando” se classifica como uma preposição com valor
semântico de temporalidade que poderia ser substituída por “na ocasião em que”, “depois que”
e outras de mesmo sentido.
e) no último parágrafo, a conjunção coordenativa “mas” e a subordinativa “se”, em sequência,
introduzem, respectivamente, ideia de ressalva em contraste ao que se declarou anteriormente e
de condicionalidade projetada ao que se expressa na última oração do texto.
[3]

O texto a seguir serve de referência para as questões 07 a 10.
01 O Ifes é a instituição educacional de maior potencial no estado para atender às demandas do
mercado de trabalho. E é exatamente em um importante momento histórico para o estado
do Espírito Santo que a educação profissional lança suas raízes cada vez mais profundas em
solo capixaba. [...]
05 Toda a instituição (a direção, os corpos técnico-administrativo, docente e discente) vai
assim, projetando-se cada vez mais no campo do saber, formando mão de obra qualificada
e gerando profissionais que brilham em diversas áreas de atuação. [...]
No estado do Espírito Santo, é raro estar numa roda de conversa em que pessoas não
informem ter feito algum curso na instituição. Muitas vezes são profissionais que, nos
10 dias de hoje, atuam em áreas que diretamente pouco têm que ver com o curso técnico que
fizeram. Entretanto, todos são agradecidos pelo que aprenderam na Escola Técnica ou no
Cefetes e atribuem à Escola boa parte de seu sucesso na vida profissional. [...]
Porém, a grande contribuição da instituição reflete-se, sobretudo, naquilo que está por trás
do brilho que todos esses profissionais capixabas ostentam. Cada um deles é como se fosse
15 uma pequena tocha de luz. Eles são pequenos focos que, somados, formam esta brilhante
estrela chamada estado do Espírito Santo. Se o Ifes contribuiu para iluminar cada um desses
profissionais, então se pode dizer que também colaborou para a formação desse conjunto
de luzes, essa estrela epsilon que, na bandeira nacional brasileira, compõe a constelação do
Cruzeiro do Sul e representa o estado do Espírito Santo. Os titãs tiveram e têm um papel
20 fundamental na formação da identidade capixaba. É até emblemático que a formação para o
trabalho – tão entranhada na missão desses eternos titãs – acha-se também gravada no lema
escrito na bandeira do estado do Espírito Santo.
O lema “trabalha e confia” foi idealizado na gestão de Jerônimo Monteiro (1908-1912),
o mesmo governante que obteve para os jovens titãs sua primeira sede naquele momento
25 histórico em que, fundando as Escolas de Aprendizes Artífices (1909), Nilo Peçanha
proclamava seus ideais: “O Brasil de ontem saiu das academias, o de amanhã sairá das
oficinas”. [...]
Em 29 de dezembro de 2008, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou
a Lei 11.892, que criou 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no país,
30 entre os quais o do Espírito Santo.
Implantados a partir da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
formada pelos centros federais de educação tecnológica (Cefets), escolas agrotécnicas
federais e escolas técnicas vinculadas a universidades, os Institutos Federais consistem em
estabelecimentos especializados na oferta de ensino profissionalizante e tecnológico nas
35 diferentes modalidades de ensino, desde a educação de jovens e adultos até o doutorado.
SUETH, José Candido Rifan [et al.]. A trajetória de 100 anos dos eternos titãs. Da Escola de Aprendizes Artífices
ao Instituto Federal. Vitória: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, 2009, p. 154-156
(adaptado).
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07. No que se refere ao uso de sinais de pontuação no texto de referência, é INCORRETO o
que se comenta em:

a) No terceiro, no quarto e no sexto parágrafos, a primeira vírgula que se aplica possui a função
de isolar adjunto adverbial antecipado.
b) No terceiro parágrafo, nenhuma das vírgulas serve para separar elementos que exercem a
mesma função sintática no interior da oração.
c) No segundo e no quarto parágrafos, os parênteses e os travessões desempenham função
análoga: isolar, num contexto, palavras ou frases.
d) No quarto parágrafo, as aspas são usadas para duas funções: acentuar o valor significativo de
uma expressão e para distinguir uma citação do resto do contexto.
e) Na citação da declaração de Nilo Peçanha, a vírgula separa orações coordenadas assindéticas
ao mesmo tempo que marca o limite entre duas partes da informação que estão em relação
de contraste.

08. Embora predomine a função referencial, o autor faz uso recorrente de recursos estéticos

para reforçar a expressão que tem a Instituição no cenário em questão. O excerto, dentre os
indicados a seguir, que apresenta metáfora como recurso estético é:
a) “[...] os Institutos Federais consistem em estabelecimentos especializados na oferta de ensino
profissionalizante e tecnológico nas diferentes modalidades de ensino, desde a educação de
jovens e adultos até o doutorado.” (linhas 33-35).
b) “Cada um deles [profissionais capixabas que fizeram algum curso no Ifes] é como se fosse
uma pequena tocha de luz.” (linhas 14-15).
c) “No estado do Espírito Santo, é raro estar numa roda de conversa em que pessoas não
informem ter feito algum curso na instituição.” (linhas 8-9).

d) “E é exatamente em um importante momento histórico para o estado do Espírito Santo que a
educação profissional lança suas raízes cada vez mais profundas em solo capixaba.” (linhas 2-4).
e) “O Ifes é a instituição educacional de maior potencial no estado para atender às demandas
do mercado de trabalho.” (linhas 1-2).

[5]

09. Acerca das regras de acentuação gráfica aplicadas a palavras do texto de referência, avalie
cada uma das cinco sentenças seguintes como (V) VERDADEIRA ou (F) FALSA.

I – ( ) No terceiro e no quarto parágrafos, faz-se uso do vocábulo “têm”, que se refere nos
dois casos a sujeitos cujos núcleos estão no plural. Flexionando os respectivos núcleos para o
singular, o acento diferencial circunflexo deve mudar para agudo, grafando-se “tém”.
II – ( ) É aplicável a mesma justificativa para se acentuar as palavras “raízes”, “artífices” e “país”.
III – ( ) As palavras “áreas”, “ciência” e “missão” recebem acento gráfico por serem paroxítonas
terminadas em ditongo crescente.
IV – ( ) As palavras “histórico”, “emblemático”, “agrotécnicas” e “tecnológica” recebem acento
gráfico por serem proparoxítonas.
V – ( ) Substituir “sairá” por “saíra” implicaria em alterações significativas na compreensão do
enunciado, dentre elas a mudança do tempo verbal do futuro do presente para o pretérito maisque-perfeito, ambos do modo indicativo.
Na ordem respectiva dos itens I, II, III, IV e V, está CORRETA a sequência:
a) F – F – V – V – V.
b) V – F – V – F – F.
c) F – V – V – V – F.
d) V – V – F – V – V.
e) F – F – F – V – V.

10.

Os esquemas seguintes analisam o processo de formação das palavras negritadas
e sublinhadas, todas extraídas do texto de referência. Marque a alternativa que apresenta o
esquema com análise INCORRETA:
educacional: derivação por sufixo formador de adjetivo.

a) educação
b) ensinar

ensino: redução por abreviação vocabular, formando substantivo a partir de verbo.

c) saber (verbo)

saber (substantivo): derivação imprópria a partir da forma nominal infinitivo.

d) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
substantivo próprio por sigla.
e) tudo

sobretudo: derivação por prefixo que indica ideia de “acima de”.

[6]

Ifes: redução de

MATEMÁTICA
11. Em uma pesquisa sobre intenção de votos, dois grupos foram pesquisados sobre a intenção

de votos nos candidatos A ou B. No primeiro grupo, 1500 pessoas foram pesquisadas, das quais
900 pretendiam votar no Candidato A e no segundo grupo, das 1200 pessoas pesquisadas, 400
pretendiam votar no Candidato B. Em um segundo momento, a partir dos dados dessa pesquisa,
um grupo é sorteado aleatoriamente; e, em seguida, uma pessoa desse grupo é sorteada. A
probabilidade dessa pessoa ter a intenção de votar no Candidato B é de aproximadamente:
a) 63%
b) 37%
c) 53%
d) 47%
e) 50%

12. Um Automóvel X foi adquirido em janeiro de 2017 por R$ 70.000,00. Em janeiro de 2019,

exatamente dois anos após a sua aquisição, seu proprietário decide trocá-lo por um outro modelo,
cujo valor é 25% superior ao praticado em janeiro de 2017. Se este proprietário der de entrada o
Automóvel X na troca pelo novo, sabendo que esse sofreu uma desvalorização de 15% ao ano, o
valor, em reais, que esse proprietário deverá desembolsar será de:
a) 63.218,75
b) 61.250,00
c) 49.000,00
d) 38.500,00
e) 36.925,00

[7]

13.

Em um determinado setor de uma empresa, trabalham 1 coordenador, 3 técnicos
administrativos, 2 assistentes administrativos e 2 estagiários, que ganham, respectivamente:
R$ 4.500,00, R$ 3.000,00, R$ 2.250,00 e R$ 1.000,00. Pode-se afirmar que o salário médio, o
salário modal e o salário mediano, em reais, desse setor é, respectivamente, igual a:
a) 2.625,00;

3.100,00;

2.450,00

b) 2.450,00;

2.625,00;

2.500,00

c) 2.500,00;

3.000,00;

2.650,00

d) 2.500,00;

3.000,00;

2.625,00

e) 2.625,00;

3.050,00;

2.400,00

14. Uma fábrica vendia sorvete em uma embalagem na forma de um cilindro reto, cuja medida

do raio da base era de 0,05m e sua altura era de 0,10m. Após uma análise da equipe de marketing,
ficou decidido que essa embalagem cilíndrica será substituída por um prisma quadrangular com
o lado da base medindo 0,10m. Se as duas embalagens devem conter a mesma capacidade, a
altura da nova caixa, em cm, será de:
(Para efeito de cálculos, considere π = 3)
a) 75
b) 7,5
c) 0,75
d) 0,075
e) 0,0075

[8]

15. Numa pesquisa feita em um instituto federal a respeito do gosto musical preferido dos

seus 600 alunos do Ensino Médio, obteve-se os seguintes resultados: 150 preferem MPB, 240
preferem Sertanejo e os demais preferem música Eletrônica. Para apresentar esses dados será
utilizado um Gráfico de Pizza. A medida do ângulo central, em graus, que representará o número
de alunos que preferem música Eletrônica será de:
a) 360
b) 210
c) 126
d) 58
e) 35

[9]

INFORMÁTICA
16.

Sobre os dados de uma planilha criada no LibreOffice Calc, foi aplicada a função
=SOMASE(A1:A5;”M”;B1:B5). Essa função permitirá:
a) somar os valores contidos no intervalo B1 a B5, cujo conteúdo da célula da coluna A da linha
correspondente seja igual a M.
b) somar o número de vezes que o valor M aparece no intervalo de células A1 a B5.
c) somar os valores contidos no intervalo de A1 a A5.
d) somar os valores contidos no intervalo de A1 a A5, cujo conteúdo da célula da coluna B da
linha correspondente seja igual a M.
e) somar os valores contidos no intervalo B1 a B5.

17.

Aplicativos são aplicações específicas comuns a todos os usuários. Independente do
tipo, geralmente os computadores possuem aplicativos para edição de texto, cálculos e outras
aplicações. Sobre aplicativos, associe a segunda coluna com a primeira.
I – Writer		

(

) Usado para criar apresentações

II – Calc		

(

) Usado para criar documentos

III – Impress		

(

) Usado para facilitar o cálculo de números

IV – Base		

(

) Usado para criar banco de dados

V – Math		

(

) Usado para editar fórmulas matemáticas

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
a) V – II – I – III – IV
b) III – IV – V – II – I
c) IV – II – V – III – I
d) IV – V – III – II – I
e) III – I – II – IV – V

18. Sobre os componentes de um sistema computacional, é INCORRETO afirmar que:
a) Hardware são componentes físicos que fazem parte da máquina, tais como fios, discos rígidos,
teclado, mouse e outros.
b) Softwares são os programas que fazem a máquina funcionar, incluindo o sistema operacional
e os aplicativos.
c) O hard drive armazena as informações contidas no computador a longo prazo.
d) A memória RAM é conhecida como memória não volátil.
e) Uma memória volátil perde o conteúdo armazenado quando a energia de alimentação é
retirada.
[ 10 ]

19. O ____________ é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando

cópias de si mesmo de computador para computador. É notadamente responsável por consumir
muitos recursos, devido à grande quantidade de cópias de si mesmo que costuma propagar e,
como consequência, pode afetar o desempenho da rede e a utilização do computador.
Assinale a alternativa que CORRETAMENTE preenche a lacuna do texto acima.
a) keylogger
b) spyware
c) worm
d) trojan
e) vírus

20. As redes Wi-Fi se tornaram populares pela mobilidade que oferecem e pela facilidade de

instalação e de uso em diferentes tipos de ambientes. Para resolver alguns dos riscos que estas
redes oferecem, foram desenvolvidos mecanismos de segurança. Sobre esses mecanismos de
segurança, associe a segunda coluna com a primeira.
I – WEP (Wired Equivalent Privacy)

(

) É o mecanismo mais recomendado.

II – WPA (Wi-Fi Protected Access)

(

) É considerado frágil e, por isto, o uso deve ser evitado.

III – WPA-2				

( ) É o nível mínimo de segurança que é recomendado.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA de associação, de cima para baixo.
a) I – II – III
b) III – I – II
c) I – III – II
d) II – I – III
e) III – II – I

[ 11 ]

LEGISLAÇÃO
21. De acordo com a Lei 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis

da União, das autarquias e das fundações públicas federais, assinale a alternativa CORRETA:
a) As sanções civis, penais e administrativas não poderão cumular-se entre si.

b) Só existem duas modalidades de remoção: de ofício, no interesse da Administração e a pedido,
independente do interesse da Administração.
c) O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter definitivo, para outro ponto do território
nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de
despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.
d) Ao servidor é proibido ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização
do chefe imediato.
e) Reversão é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de
inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.

22. Considerando as disposições do Decreto n.º 1.171/1994 e a Lei 8.112/90, analise as assertivas:
I – Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública,
em ação regressiva.
II – Ao servidor é proibido cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em
lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado.
III – O servidor deve colaborar com os atos fiscalizatórios, o que não significa que tenha o dever
de facilitar a fiscalização de todos atos / serviços.
IV – Ao servidor é proibido participar de gerência ou administração de sociedade privada,
personificada ou não personificada.
Marque a alternativa que apresenta somente assertiva(s) CORRETA(S).
a) I, II, III e IV.
b) II e III.
c) I, II e IV.
d) I e III.
e) I, II e III.
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23. Tendo por base a Lei nº 8.666/1993, que institui as normas para licitações e contratos da

Administração Pública, analise as assertivas abaixo:

I – É inexigível a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião pública, bem como para a contratação de serviços de
publicidade e divulgação.
II – Na hipótese de inexigibilidade da licitação e em qualquer dos casos de dispensa, se
comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública
o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras
sanções legais cabíveis.
III – É inexigível a licitação nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem.
Marque a alternativa que apresenta somente assertiva(s) CORRETA(S).
a) II e III.
b) I e III.
c) II.
d) I, II e III.
e) III.

24. De acordo com a Lei nº 11.892/2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional,

Científica e Tecnológica, que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
assinale a alternativa INCORRETA:

a) Os Reitores serão nomeados pelo Ministro de Educação, para mandato de 5 (cinco) anos,
permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo
Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente,
de 1/3 (um terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço)
para a manifestação do corpo discente.
b) Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária
anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos
sociais e benefícios aos servidores.
c) A administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes
e o Conselho Superior, cujas presidências serão exercidas pelo Reitor do Instituto Federal.
d) Poderão ser nomeados Pró-Reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da Carreira
docente ou de cargo efetivo com nível superior da Carreira dos técnico-administrativos do Plano
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de
5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica.
e) Constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências
aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação
empírica, é uma das finalidades e características dos Institutos Federais.
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25.

De acordo com a Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, assinale a alternativa INCORRETA:
a) As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos regulares,
oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a matrícula à capacidade de
aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.
b) Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, nas formas articulada concomitante
e subsequente, quando estruturados e organizados em etapas com terminalidade, possibilitarão a
obtenção de certificados de qualificação para o trabalho após a conclusão, com aproveitamento,
de cada etapa que caracterize uma qualificação para o trabalho.
c) Os cursos de educação profissional e tecnológica não poderão ser organizados por eixos
tecnológicos, visando, com isso, formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento,
aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira.
d) A educação profissional técnica de nível médio articulada, quando desenvolvida na forma
integrada, é oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso
planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na
mesma instituição de ensino, efetuando-se matrícula única para cada aluno.
e) Os diplomas de cursos de educação profissional técnica de nível médio, quando registrados,
terão validade nacional e habilitarão o prosseguimento de estudos na educação superior.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. De acordo com a Resolução Cofen nº 358/ 2009, que dispõe sobre a Sistematização da

Assistência de Enfermagem e a implementação do Processo de Enfermagem, assinale a
alternativa CORRETA:
a) O processo de enfermagem organiza-se em três etapas inter-relacionadas, interdependentes
e recorrentes.
b) O Técnico de Enfermagem e o Auxiliar de Enfermagem não participam da execução do
processo de enfermagem.
c) A implementação é a etapa de realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de
planejamento de enfermagem.
d) A avaliação de enfermagem é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das
ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas.
e) As etapas do processo de enfermagem são: Coleta de dados de Enfermagem, Diagnóstico de
Enfermagem e Implementação.

27. Conforme o Decreto 94.406/1987, que regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986,

cabe privativamente ao Enfermeiro, EXCETO:

a) Planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência
de Enfermagem.
b) Participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde.
c) Organização e direção dos serviços de Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares
nas empresas prestadoras desses serviços.
d) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
e) Consulta de Enfermagem.
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28. O Código de Ética dos profissionais de Enfermagem deve ser observado e respeitado por

todos os profissionais de Enfermagem. De acordo com a Resolução Cofen nº 564/2017, marque
a alternativa CORRETA:
a) São consideradas circunstâncias atenuantes: ter bons antecedentes profissionais e ter colaborado
espontaneamente com a elucidação dos fatos.

b) O profissional de enfermagem não pode prestar informações escritas e/ou verbais, necessárias
à continuidade da assistência e segurança do paciente.
c) É obrigatório o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no
Coren, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional.
d) O profissional de enfermagem pode executar e/ou determinar atos contrários ao Código de
Ética e à legislação que disciplina o exercício da Enfermagem.
e) A multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 15 (quinze) vezes o valor da anuidade
da categoria profissional à qual pertence o infrator, em vigor no ato do pagamento.

29. A Política Nacional de Promoção da Saúde de 2010 foi instituída para garantir ampliação
e qualificação das ações de promoção da saúde nos serviços e na gestão do Sistema Único de
Saúde. São objetivos específicos dessa Política, EXCETO:
a) Prevenir fatores determinantes e/ou condicionantes de doenças e agravos à saúde.
b) Estimular a adoção de modos de viver não-violentos e o desenvolvimento de uma cultura de
paz no País.
c) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.
d) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros
e saudáveis.
e) Viabilizar linha de financiamento para promoção da saúde dentro da política de educação
permanente, no âmbito municipal.

30.

O Programa Nacional de Imunizações (PNI) vem contribuindo para a redução
da morbimortalidade causada pelas doenças imunopreveníveis. Quanto às Normas e
Procedimentos para Vacinação, marque a resposta CORRETA:
a) A Vacina DTP protege contra a hepatite B, tétano e coqueluche.
b) Vacina meningocócica C é administrada via subcutânea.
c) A vacina BCG é administrada por via intramuscular.
d) A vacina tríplice viral protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola.
e) A vacina tríplice viral deve ser administrada a 1ª dose aos 2 meses de vida.
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31. De acordo com a atuação do enfermeiro, em conjunto com a equipe multiprofissional, na

atenção à saúde sexual e saúde reprodutiva da mulher, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Na escolha do método anticoncepcional, deve-se orientar que não há contraindicações,
independentemente de antecedentes clínicos e/ou ginecológicos.
b) É necessário orientar sobre o uso e formas de inserção dos preservativos masculinos
e femininos.
c) Deve-se orientar sobre os métodos anticoncepcionais existentes e disponíveis na
Atenção Básica.
d) É necessário orientar acerca de temas importantes como direitos sexuais e direitos reprodutivos,
sexo seguro, métodos anticoncepcionais, riscos implicados em certas práticas sexuais.
e) Deve-se informar a eficácia de cada método, sua forma de uso e possíveis efeitos adversos.

32. Considerando as Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero,

de 2011, do INCA, assinale a alternativa CORRETA:

a) Os dois primeiros exames citopatológicos devem ser realizados com intervalo anual e, se
ambos os resultados forem negativos, os próximos exames devem ser realizados a cada 2 anos.
b) Não deve ser realizado o rastreamento para o câncer do colo do útero em gestantes.
c) Mulheres sem história de atividade sexual devem ser submetidas ao rastreamento do câncer
do colo do útero.
d) O método de rastreamento do câncer do colo do útero e de suas lesões precursoras é o
exame citopatológico.
e) Para garantir boa representação celular do epitélio do colo do útero, o exame citopatológico
deve conter amostra somente do canal cervical.

33. São temas estruturantes para a atenção integral à saúde de adolescentes e de jovens, de
acordo com as Diretrizes Nacionais para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes e Jovens
na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde, de 2010, EXCETO:
a) Equidade de Gênero.
b) Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos.
c) Vacinação.
d) Cultura de Paz.
e) Igualdade Racial e Étnica.
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34. A cartilha: Proteger e Cuidar da Saúde de Adolescentes na Atenção Básica, do Ministério

da Saúde, visa ampliar a inserção de adolescentes na Atenção Básica. De acordo com esse
documento, são situações de risco potencialmente produtoras de vulnerabilidade, EXCETO:
a) Adolescentes que estejam envolvidos com substâncias psicoativas lícitas e/ou ilícitas, tendendo
ao abuso e à dependência química.
b) Adolescentes que já tenham iniciado vida sexual sem o necessário apoio dos serviços
de saúde.
c) Adolescentes que tenham riscos nutricionais, como: obesidade, dislipidemias, desnutrição,
anemias carenciais, bulimia, anorexias etc.
d) Adolescentes que estejam sofrendo ou em risco de sofrer violência doméstica.
e) Adolescentes que frequentam regularmente a escola.

35. Percebe-se, atualmente, um grande número de casos de Sífilis. Nesse contexto, em relação

a esta doença, marque a alternativa CORRETA:

a) É causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae.
b) A Sífilis latente é o período em que não se observa sinal ou sintoma clínico de Sífilis, porém,
verifica-se reatividade nos testes imunológicos que detectam anticorpos.
c) Na Sífilis primária os sinais e sintomas surgem em média entre seis semanas e seis meses após
a infecção e as lesões de pele não são pruriginosas.
d) Os testes rápidos para detectar Sífilis são práticos e de fácil execução, com leitura do resultado
somente após 2 horas.
e) A penicilina é o medicamento de escolha para o tratamento da Sífilis. Seu esquema terapêutico
é: Penicilina G benzatina 2,4 milhões UI, IM, semanal, por 3 meses.

36. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é um grave problema de saúde pública, com alta

prevalência na população, a respeito deste tema, marque a alternativa CORRETA:

a) O diagnóstico da HAS consiste na média aritmética da pressão arterial maior ou igual a
120/80mmHg, verificada em pelo menos três dias diferentes, com intervalo mínimo de uma
semana entre as medidas.
b) Nas consultas de enfermagem para acompanhamento da pessoa com HAS, deve-se focar nos
fatores de risco que influenciam o controle da hipertensão, como: as mudanças no estilo de vida,
o incentivo à atividade física, à redução do peso corporal quando acima do IMC recomendado
e o abandono do tabagismo.
c) O diagnóstico precoce da HAS aumenta os riscos de complicações cardiovasculares.
d) A constatação de um valor elevado de pressão arterial em apenas um dia é suficiente para
estabelecer o diagnóstico de hipertensão.
e) O tratamento da pessoa com HAS é realizado somente com medicamentos anti-hipertensivos.
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37. Diabetes mellitus é um transtorno metabólico caracterizado por hiperglicemia e distúrbios

no metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, resultantes de defeitos da secreção e/ou
da ação da insulina. A respeito dessa doença, assinale a alternativa CORRETA:
a) O diabetes mellitus tipo 1 abrange cerca de 90% dos casos de diabetes na população.
b) A apresentação do diabetes mellitus tipo 2 é em geral abrupta, acometendo principalmente
crianças e adolescentes sem excesso de peso.
c) São sinais e sintomas clássicos, que levantam suspeita de diabetes mellitus: poliúria, polidipsia,
perda inexplicada de peso e polifagia.
d) O tratamento do diabetes mellitus tipo 2, além da terapia não farmacológica, exige sempre a
administração de insulina.
e) O diagnóstico do diabetes mellitus baseia-se somente nos sinais e sintomas clínicos.

38. Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde, que apontam a eficiência de diversas

funções do corpo. Acerca do tema, assinale a alternativa CORRETA:

a) Os sinais vitais não devem ser mensurados após o paciente ser submetido a um procedimento
diagnóstico invasivo.
b) Os sinais vitais não contribuem para a resolução de um problema clínico.
c) As variações aceitáveis para adultos em relação à mensuração da frequência respiratória são
de 8 a 12 respirações por minuto.
d) O esôfago é um local de mensuração de temperatura central.
e) Os sinais vitais não devem ser mensurados durante uma transfusão de produtos do sangue.
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39. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/90, em seu artigo 5º estabelece

que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação
ou omissão, aos seus direitos fundamentais.” Sobre esse tema, é CORRETO afirmar:
I – A violência física é caracterizada como todo ato violento com uso da força física de forma
intencional, não acidental, praticada por pais, responsáveis, familiares ou pessoas próximas da
criança ou adolescente, que pode ferir, lesar, provocar dor e sofrimento ou destruir a pessoa,
deixando ou não marcas evidentes no corpo, e podendo provocar inclusive a morte
II – A violência psicológica é toda ação que coloca em risco ou causa dano à autoestima, à
identidade ou ao desenvolvimento da criança ou do adolescente. Manifesta-se em forma de
rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança exagerada, punições humilhantes e
utilização da criança ou do adolescente para atender às necessidades psíquicas de outrem.
III – A negligência caracteriza-se pelas omissões dos pais ou outros responsáveis pela criança
ou adolescente, inclusive institucionais, ao deixarem de prover as necessidades básicas para
o desenvolvimento físico, emocional e social de crianças e adolescentes. A negligência está
vinculada às circunstâncias de pobreza, sendo o abandono a forma mais branda de negligência.
IV – Os sinais da violência se traduzem em consequências que podem ser distintas segundo a etapa
do desenvolvimento. Quanto mais tardia a situação de violência, maiores e mais permanentes
serão os danos para a criança e o adolescente.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I e III apenas.
b) III e IV apenas.
c) I e II apenas.
d) II, III e IV apenas.
e) II e III apenas.
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40. Considerando a Lei Federal nº 8.142/1990, analise as sentenças abaixo e marque (V) para

as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

(
) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado
composto por representantes do governo, prestadores de serviço e profissionais de saúde, que
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância
correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
(
) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação
da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
(
) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.
( ) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
A sequência CORRETA é:
a) V – V – F – F – F
b) F – F – V – V – V
c) V – F – F – V – V
d) F – F – F – V – V
e) V – V – V – F – F
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41. A Estratégia Intersetorial de Prevenção e Controle da Obesidade tem por objetivo prevenir

e controlar a obesidade na população brasileira, por meio de ações intersetoriais. Para tanto,
foram delineados objetivos específicos, conforme apresentados abaixo, EXCETO:

a) Valorizar o consumo dos alimentos regionais, preparações tradicionais e promover o aumento
na disponibilidade de alimentos adequados e saudáveis à população.
b) Desenvolver estratégias que promovam a substituição do consumo de produtos processados e
ultraprocessados com altas concentrações de energia e com altos teores de açúcares, gorduras e
sódio por alimentos variados, com destaque para grãos integrais, raízes e tubérculos, leguminosas,
oleaginosas, frutas, hortaliças, carnes e peixes, leites e ovos, e água.
c) Promover a prática de atividade física, especialmente em ambientes institucionais como
trabalho, escolas e polos da academia da saúde, além da promoção de ambientes urbanos seguros
para todas as fases do curso da vida.
d) Organizar a linha de cuidado para atenção integral à saúde do indivíduo eutrófico.
e) Promover espaços de convivência (praças, parques e jardins) e usos de meios de transporte
coletivos de qualidade que visem hábitos e modos de vida sustentável.

42. De acordo com a Lei n.º 8.080/1990, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa
INCORRETA:

a) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado exclui o dever das
empresas e sociedade.
b) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte,
o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Os níveis de saúde da população expressam a
organização social e econômica do País.
c) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público, constitui o Sistema Único de Saúde.
d) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Na prestação de serviços privados de
assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de
direção do Sistema Único de Saúde quanto às condições para seu funcionamento.
e) O Sistema Único de Saúde tem por objetivos a identificação e divulgação dos fatores
condicionantes e determinantes da saúde; formulação de políticas de saúde; e a assistência às
pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização
integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
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43.

A adolescência é marcada por um complexo processo de crescimento e desenvolvimento
biopsicossocial. Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) A ocorrência da menarca significa que a adolescente atingiu o estágio de função reprodutora
completa, sendo os ciclos iniciais ovulatórios.
b) A idade óssea ou esquelética corresponde às alterações evolutivas da maturação óssea, que
acompanham a idade cronológica no processo de crescimento, sendo considerada como um
indicador da idade biológica.
c) Na puberdade, chama atenção a hipertrofia e a hiperplasia de células musculares, mais
evidentes nos meninos. Este fato justifica a maior força muscular no sexo masculino.
d) A primeira manifestação de puberdade na menina é o surgimento do broto mamário. É seguido
do crescimento dos pelos pubianos e pelo estirão puberal.
e) Os hormônios folículo-estimulante e luteinizante (FSH e LH) atuam sobre o ovário e
iniciam a produção hormonal de estrógeno e progesterona, responsáveis pelas transformações
puberais na menina.

44. Com relação aos problemas de desenvolvimento puberal, é CORRETO afirmar:
I – A puberdade, precoce e tardia, refere-se ao aparecimento de características sexuais
secundárias em idades cronológicas que podem ser consideradas prematuras ou atrasadas para
este desenvolvimento.
II – O hirsutismo refere-se ao aparecimento anormal de pelos no corpo feminino, em quantidade
excessiva. Assim, a presença de pelos faciais, torácicos e abdominais pode ser normal, como
pode ser devida a manifestações clínicas de doenças virilizantes e estar associadas a doenças
endócrinas e ovários policísticos.
III – A ginecomastia consiste no aumento visível ou palpável da glândula mamária do adolescente
do sexo masculino. Ocorre somente bilateral, aparecendo em torno dos 13 e 14 anos, durante o
estirão puberal, regredindo, naturalmente, em 12 a 18 meses.
IV – No sexo masculino é considerado puberdade precoce, quando ocorre o aumento do volume
testicular e dos pelos pubianos antes dos 12 anos de idade.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I e II apenas.
b) I e IV apenas.
c) I, II e IV apenas.
d) II, III e IV apenas.
e) II e III apenas.
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45. Diante das afirmativas abaixo, é CORRETO afirmar:
I – A depressão é uma síndrome clínica caracterizada por um distúrbio persistente do humor
e um comportamento disfuncional. Geralmente é mais frequente entre as mulheres e inclui
tristeza, infelicidade, retraimento social, dificuldade de concentração, problemas alimentares,
perturbação do sono e perda de interesse nas atividades habituais.
II – Na adolescência, uma série de fatores pode levar à depressão, dentre eles: relação malsucedida
com os pares, dificuldades relacionais com a família, conflito com os professores e colegas,
expectativas muito elevadas dos pais com relação aos filhos, insatisfação com a própria aparência
física, falta de segurança com relação a si próprio e visão de futuro sem projetos ou esperanças.
III – As tentativas de suicídio, principalmente em mulheres, correspondem à principal causa de
procura de atendimento de urgência por adolescentes e jovens. Mais da metade dos adolescentes
e jovens que morreram por suicídio já haviam experimentado a tentativa de suicídio pelo menos
uma vez.
IV – A ingestão de altas doses de medicamentos constitui o método mais comum de se tentar
suicídio entre os homens. As adolescentes do sexo feminino usam mais as armas de fogo e o
enforcamento.
Está CORRETO apenas o que se afirma em:
a) I e IV apenas.
b) II e III apenas.
c) I, II e III apenas.
d) II, III e IV apenas.
e) I, II e IV apenas.

[ 24 ]

46. Sobre os distúrbios na alimentação, é INCORRETO afirmar:
a) A anorexia nervosa é um distúrbio emocional e alimentar caracterizado por recusa de manter
um peso corporal em harmonia com a altura; intenso medo de ganhar peso e engordar, e,
distorção da imagem corporal, como sentir-se gordo, quando, na verdade, está muito magro.
b) A anorexia nervosa ocorre com mais frequência em mulheres jovens, muitas vezes na
adolescência. Geralmente está relacionado a transtornos como a desnutrição e alterações
endócrinas. A amenorreia é uma das principais características da anorexia nervosa.
c) A bulimia caracteriza-se por períodos de grande compulsão alimentar, quando é ingerida uma
grande quantidade de alimentos seguidos de período de purgação em que a (o) paciente lança
mão de vômitos provocados, uso de laxativos e diuréticos e exercícios vigorosos.
d) A bulimia é mais prevalente em homens jovens, e, acontece com frequência no início da
adolescência. O (a) paciente pode ser eutrófico (a) ou até mesmo apresentar sobrepeso. Sintomas
depressivos acompanham a bulimia.
e) A bulimia pode levar ao risco de vida durante os surtos devido aos distúrbios hidroeletrolíticos
e ácido-básicos desencadeados pelos vômitos, uso de laxantes e diuréticos.

47. No que se refere à infecção pelo HPV, julgue as alternativas abaixo e marque a CORRETA.
a) A forma de apresentação subclínica, da infecção pelo HPV, ocorre quando as pessoas infectadas
pelo HPV não desenvolvem qualquer lesão. Essa condição pode permanecer durante toda a vida.
Apenas algumas pessoas podem, anos mais tarde, vir a expressar a doença com condilomas ou
alterações celulares do colo uterino.
b) A forma de apresentação latente, da infecção pelo HPV, ocorre quando as microlesões pelo
HPV são diagnosticadas por meio de exame de Papanicolau, com ou sem biópsia.
c) A forma de apresentação clínica manifesta-se pela presença de lesões exofíticas, com
superfície granulosa, únicas ou múltiplas, restritas ou disseminadas, da cor da pele, eritematosas
ou hiperpigmentadas e de tamanho variável.
d) A maioria das infecções por HPV são sintomáticas ou aparentes.
e) Os tipos de HPV que infectam o trato genital são divididos de acordo com o risco oncogênico
e o tipo de lesão. Os tipos 16 e 18 são de baixo risco oncogênico, enquanto que os tipos 6 e 11
de alto risco oncogênico.
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48. Com relação à triagem das Infecções Sexualmente Transmissíveis na gestação, analise as

afirmativas abaixo e marque (V) para as VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS:

( ) A pesquisa para o HIV deve ser feita na primeira consulta do pré-natal, idealmente no
primeiro e no terceiro trimestre da gestação. Porém, no caso de gestantes que não tiveram acesso
ao pré-natal, o diagnóstico pode ocorrer no momento do parto, na própria maternidade, por meio
do teste rápido para HIV.
(
) A pesquisa para sífilis deve ser feita na primeira consulta do pré-natal, idealmente no
primeiro trimestre da gravidez, no início do terceiro trimestre (28ª semana), no momento do
parto (independentemente de exames anteriores), e em caso de abortamento.
( ) A pesquisa de tricomoníase na gestação é recomendado considerando o risco de parto
pré-termo, e a redução dos efeitos adversos perinatais.
(
) No caso da Hepatite B não é recomendada a pesquisa do HbsAg de rotina no pré-natal,
devido ao baixo índice de detecção do agravo em gestantes e à ausência de imunoprofilaxia ou
intervenção medicamentosa que possam prevenir a transmissão vertical.
A sequência CORRETA é:
a) V – V – F – F
b) F – F – V – V
c) F – F – F – V
d) F – V – F – V
e) V – F – F – V
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49. O controle do câncer de mama mantém-se como uma das prioridades na agenda da Política

Nacional de Saúde em face de sua grande magnitude como problema de saúde pública no Brasil.
Diante deste contexto, é CORRETO afirmar:

I – O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento do câncer de mama com mamografia
anual, em mulheres com idade entre 40 e 59 anos.
II – No Brasil, embora exista uma grande heterogeneidade na distribuição de casos novos e
mortes por câncer de mama, as maiores taxas de incidência e mortalidade ocorrem nas Regiões
Sul e Sudeste, e as menores taxas nas Regiões Norte e Nordeste.
III – Detecção precoce é uma forma de prevenção terciária que tem por objetivo evitar a ocorrência
da doença e suas estratégias são voltadas para a redução da exposição aos fatores de risco.
IV – O rastreamento é uma estratégia baseada na realização de testes relativamente simples em
pessoas sadias, com o intuito de identificar doenças em sua fase pré-clínica (assintomática).
Está CORRETO o que se afirma em:
a) I, II e III apenas.
b) III e IV apenas.
c) I, III e IV apenas.
d) I e IV apenas.
e) II e IV apenas.

50. Em relação à Ressuscitação Cardiopulmonar, é INCORRETO afirmar:
a) Aos socorristas leigos treinados em Ressuscitação Cardiopulmonar, recomenda-se que eles
apliquem ressuscitação cardiopulmonar somente com compressão torácica para adultos em
parada cardiorrespiratória extra hospitalar.
b) O socorrista pode administrar 1 ventilação a cada 6 segundos (10 ventilações por minuto),
enquanto são aplicadas compressões torácicas contínuas.
c) Os socorristas treinados em ressuscitação cardiopulmonar, ao usar compressões torácicas e
ventilação (ventilação de resgate), devem aplicar uma relação compressão-ventilação 30:6 para
adulto em parada cardiorrespiratória.
d) Sempre que uma via aérea avançada (tubo traqueal ou dispositivo supraglótico) for
inserida durante a ressuscitação cardiopulmonar, pode ser oportuno para os profissionais
executarem as compressões contínuas com ventilação com pressão positiva entregue sem
pausar compressões torácicas.
e) As compressões torácicas com ventilações de resgate devem ser fornecidas para bebês e
crianças em parada cardiorrespiratória.
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RASCUNHO

(Não será considerado na correção)

[ 28 ]

RASCUNHO

(Não será considerado na correção)
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