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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SP - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº CCP N° 008-2018.   

PROVA OBJETIVA 1  

                                                                                                                       
CARGO: ENFERMEIRO. 
  
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição) ou portando aparelhos eletrônicos, quaisquer tipos de relógios, chaves e 
acessórios que cubram a cabeça e/ou rosto. 
 
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá 
acondicioná-los em saco plástico, lacrá-lo e acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e 
responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso 
Público. 
 
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato 
deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, 
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
4. Confira se sua prova tem 40 questões, cada qual 5 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está 
correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de 
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita 
depois de iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para leitura das instruções, 
realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso. 
 
BOA PROVA! 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. 
O Conselho Federal de Enfermagem, ao revisar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – 
CEPE, norteou-se por princípios fundamentais, que representam imperativos para a conduta profissional e 
consideram que a Enfermagem é uma ciência, arte e uma prática social, indispensável à organização e ao 
funcionamento dos serviços de saúde; tem como responsabilidades a promoção e a restauração da saúde, 
a prevenção de agravos e doenças e o alívio do sofrimento; proporciona cuidados à pessoa, à família e à 
coletividade; organiza suas ações e intervenções de modo autônomo, ou em colaboração com outros 
profissionais da área; tem direito à remuneração justa e a condições adequadas de trabalho, que 
possibilitem um cuidado profissional seguro e livre de danos. Sobretudo, esses princípios fundamentais 
reafirmam que o respeito aos direitos humanos é inerente ao exercício da profissão, o que inclui os 
direitos da pessoa à vida, à saúde, à liberdade, à igualdade, à segurança pessoal, à livre escolha, à 
dignidade e a ser tratada sem distinção de classe social, geração, etnia, cor, crença religiosa, cultura, 
incapacidade, deficiência, doença, identidade de gênero, orientação sexual, nacionalidade, convicção 
política, raça ou condição social. 
 
Com base no Preâmbulo do novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem-CEPE, responda às 
próximas cinco questões. 
 
01. Sobre o Capítulo I – DOS DIREITOS, estão corretas quais das seguintes assertivas? 
I - Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, científica e ambiental, autonomia, e ser 
tratado sem discriminação de qualquer natureza, segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e 
dos direitos humanos. 
II - Exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, 
responsabilidade, honestidade e lealdade. 
III - Exercer cargos de direção, gestão e coordenação, no âmbito da saúde ou de qualquer área direta ou 
indiretamente relacionada ao exercício profissional da Enfermagem. 
IV - Requerer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, medidas cabíveis para 
obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional ou que atinja a 
profissão. 
V - Ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional. 
VI - Comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem e aos órgãos competentes fatos que 
infrinjam dispositivos éticos-legais e que possam prejudicar o exercício profissional e a segurança à 
saúde da pessoa, família e coletividade. 
a) I, III, IV e V, apenas. 
b) I, II, III e V, apenas. 
c) II, III, IV e VI, apenas. 
d) II, IV, V e VI, apenas. 
e) III, IV, V e VI, apenas. 
 
02. “Respeitar as diretivas antecipadas da pessoa no que concerne às decisões sobre cuidados e 
tratamentos que deseja ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar, livre e 
autonomamente, suas vontades.”  
O trecho destacado refere-se: 
a) Ao § 1º, do art. 42, do Capítulo II – DOS DEVERES. 
b) Ao parágrafo único, do art. 42, do Capítulo I – DOS DEVERES. 
c) Ao parágrafo único, do art. 42, do Capítulo II – DOS DEVERES. 
d) A um artigo, do Capítulo III – DOS DEVERES. 
e) Ao parágrafo único, do art. 42, do Capítulo III – DOS DIREITOS. 
 
03. “Suspender as atividades, individuais ou coletivas, quando o local de trabalho não oferecer condições 
seguras para o exercício profissional e/ou desrespeitar a legislação vigente, ressalvadas as situações de 
urgência e emergência, devendo formalizar imediatamente sua decisão por escrito e/ou por meio de 
correio eletrônico à instituição e ao Conselho Regional de Enfermagem.”  
Esse texto em destaque refere-se: 
a) A um direito 
b) A um dever 
c) A uma proibição 
d) A uma penalidade 
e) A um princípio fundamental 
 
04. Sobre o Capítulo V – DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES, analise as afirmativas e responda: 
I - Infração é apurada em processo instaurado e conduzido nos termos do Código de Processo Ético-
Disciplinar vigente, aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem. 
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II - São consideradas penalidades a serem impostas pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de 
Enfermagem, conforme o que determina o art. 18, da Lei n° 5.905, de 12 de julho de 1973, a multa e a 
censura. 
III - A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no 
prontuário do mesmo, se houver comum acordo em uma conversa informal. 
IV - São consideradas infrações graves 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 ou ainda que causem danos patrimoniais ou financeiros. 
Está correto apenas o que se lê nos itens: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e IV. 
d) II e III. 
e) III e IV. 
 
05. O COFEN publicou no dia 06 de dezembro de 2017, no Diário Oficial da União, o novo CEPE, aprovado 
pela Resolução: 
a) 546/2017 
b) 564/2017 
c) 567/2017 
d) 576/2017 
e) 587/2017 
 
Em situações de urgência/emergência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) pode ser 
solicitado e deve atender às necessidades das gestantes e dos recém-natos de nossa população, 
oferecendo a melhor resposta de pedido de auxílio, por meio de centrais de regulação médica. O médico 
regulador pode dar um conselho, uma orientação ou até deslocar uma equipe com médico e enfermeiro e 
todos os equipamentos de uma UTI, inclusive equipamentos para atendimento ao neonato, a depender da 
necessidade de cada caso. Estados e municípios, portanto, necessitam dispor de uma rede de serviços 
organizada para a atenção obstétrica e neonatal, com mecanismos estabelecidos de referência e 
contrarreferência, garantindo-se os seguintes elementos: 10 passos para pré-natal e qualidade na atenção 
básica. 
 
Com base no texto, responda às próximas quatro questões. 
 
06. Iniciar o pré-natal na Atenção Primária à Saúde até a 12ª semana de gestação indica:  
a) Uma busca ativa 
b) Um atraso brusco 
c) Um acolhimento humanizado 
d) Uma ação não programada 
e) Uma captação precoce 
 
07. Promover a escuta ativa da gestante e de seus(suas) acompanhantes, considerando aspectos 
intelectuais, emocionais, sociais e culturais e não somente um cuidado _______________. 
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna no texto:  
a) humanizado 
b) individualizado 
c) biológico 
d) assíduo 
e) assistido 
 
08. Relacionado à gestante, o termo vinculação refere-se: 
a) Ao direito de conhecer e visitar previamente o serviço de saúde no qual irá dar à luz. 
b) Ao direito do(a) parceiro(a) ser cuidado(a) antes e depois da gestação. 
c) Ao direito de ser estimulada e informada sobre os benefícios do parto fisiológico. 
d) Ao direito de conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no período gravídico-puerperal. 
e) Ao direito de realização e avaliação em termo oportuno do resultado dos exames preconizados no atendimento 
pré-natal. 
 
09. O direito do(a) parceiro(a) de realizar consultas, exames e ter acesso a informações, antes, durante e 
depois da gestação, é chamado de: 
a) Roda de co-gestantes 
b) Plano de parto familiar 
c) Pré-natal do(a) parceiro(a) 
d) Período gravídico-parceiral 
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e) Assistência ao parto humanizado 
 
10. A gasometria arterial é um exame invasivo que mede as pressões parciais de oxigênio e gás carbônico, 
incluindo o pH, obtidos através de uma amostra de sangue. Um pH normal não indica necessariamente a 
ausência de um distúrbio ácido-básico, pois pode ter ocorrido compensação. Sendo assim, analise as 
seguintes afirmativas sobre a técnica de coleta de sangue arterial e responda o que se pede: 
I - O local ideal, de primeira escolha, para coleta é a artéria femural, por possuir um grosso calibre. 
II - Ao escolher a artéria radial como local de coleta deve se realizar o teste de Allen, a fim de avaliar a 
permeabilidade arterial das artérias radial e ulnar, antes de realizar a punção. 
III - Quando a circulação está preservada no local da artéria radial, indica boa permeabilidade arterial, teste 
de Allen negativo, indicativo de inexistência de qualquer impedimento à punção. 
IV - A amostra de sangue deve ser analisada logo que colhida ou até 24 horas após a coleta, uma vez que 
refrigerada a -4 ºC. 
V - Se o paciente foi aspirado, recebeu fisioterapia respiratória ou passou por modificações nos 
parâmetros ventilatórios, deve-se aguardar no mínimo 30 minutos para realizar a coleta. 
VI - Ao coletar o sangue arterial, dependente do local, deve-se comprimir por, no mínimo, 5 minutos. 
Estão corretas somente as afirmativas: 
a) I, II, V e VI. 
b) I, II, III e IV.  
c) II, IV, V e VI. 
d) II, V e VI. 
e) II, IV e VI. 
 
11. Dentre as disfunções ameaçadoras à vida, em decorrência da presença de resposta desregulada à 
infecção, que um paciente pode apresentar ao procurar um pronto atendimento, existe uma que o 
protocolo do Instituto Latino America de Sepse-ILAS diz ser fundamental no diferencial do quadro de 
sepse. Qual? 
a) Taquicardia > 140bpm 
b) Bradicardia < 50bpm 
c) Hiperlactatemia 
d) Temperatura abaixo de 36º C 
e) Anúria 
 
12. Quando há confirmação do quadro de sepse, deve-se entrar com os pacotes de 3 e 6 horas, conforme 
necessidade e indicação ao paciente. Sendo assim, analise as afirmativas seguintes e responda o que se 
pede: 
I - No pacote de 3 horas, a coleta de lactato arterial deve ser imediatamente encaminhada ao laboratório, a 
fim de se evitar resultado falso positivo, devendo ter resultado deste exame em 30-60 minutos.  
II - No pacote de 3 horas, deve ser realizada coleta de duas hemoculturas de sítios distintos, conforme 
rotina específica do hospital, e culturas de todos os outros sítios pertinentes, antes da administração do 
antimicrobiano. Caso não seja possível a coleta destes exames antes da primeira dose, a administração de 
antimicrobianos não deverá ser postergada. 
III - No pacote de 6 horas, administra-se vasopressores para pacientes que permaneçam com pressão 
arterial média (PAM) abaixo de 65 mmHg (após a infusão de volume inicial), sendo a adrenalina a droga de 
primeira escolha.  
IV - No pacote de 6 horas, é fundamental garantir pressão de perfusão, enquanto se continua a reposição 
volêmica. Contudo, o vasopressor não pode ser iniciado em veia periférica, enquanto se providencia o 
acesso venoso central.  
V - No pacote de 6 horas, a hiperlactatemia residual isolada, sem outros sinais clínicos de hipoperfusão ou 
má evolução, não necessariamente precisa ser tratada.  
Está correto o que se afirma somente nos itens: 
a) I, II e III. 
b) I, II e V. 
c) II, III e IV. 
d) II, IV e V 
e) III, IV e V. 
 
13. Uma vítima politraumatizada apresentando os seguintes sinais: hipertensão, bradicardia e alteração do 
ritmo respiratório, apresenta o sinal que se denomina: 
a) Tríade de Back 
b) Sinal de Batle 
c) Sinal do duplo alo 
d) Tríade de Gasping 
e) Tríade de Cushing 
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14. Uma vítima que foi agredida e apresenta um ferimento por arma branca no tórax, onde o mesmo 
permite a comunicação pulmonar do meio interno com o meio externo, necessita de imediato da seguinte 
intervenção nesse ferimento: 
a) Liberação de vias aéreas. 
b) Oferta de O2 a 100% no ambu. 
c) Curativo compressivo. 
d) Curativo oclusivo frouxo. 
e) Curativo valvulado de três pontas. 
 
15. Uma vítima de agressão física levou múltiplos golpes na região do tórax. Durante a avaliação física, o 
enfermeiro detectou algumas anormalidades características de tórax instável. Sendo assim, assinale a 
assertiva que indica corretamente as anormalidades associadas a esse trauma. 
a) Assimetria torácica, crepitação em arcos costais, respiração superficial, dor à palpação do tórax e assimetria da 
expansibilidade torácica. 
b) Assimetria torácica, crepitação em arcos costais, hiperpneia e ausência de murmúrios vesiculares. 
c) Assimetria torácica, crepitação em arcos costais, taquipneia e ausência de murmúrios vesiculares. 
d) Assimetria torácica, crepitação em arcos costais, hiperpneia, presença de ruídos adventícios e assimetria da 
expansibilidade torácica. 
e) Assimetria torácica, cicatriz de toracotomia, hiperpneia, presença de ruídos adventícios e assimetria da 
expansibilidade torácica. 
 
A pressão de perfusão cerebral (PPC) é definida como a diferença entre a pressão arterial média (PAM) e a 
pressão venosa jugular (PVJ). Como essa última é difícil de ser medida e é influenciada pela PIC, a PVJ 
geralmente é substituída pela PIC na avaliação da PPC. 
 
Com base no texto, responda às próximas três questões. 
 
16. Uma vítima de TCE, com Glasgow 8, apresenta-se ao exame físico com estase de jugular, abafamento 
de bulhas e hipotensão. Pode-se dizer que a mesma apresenta:  
a) Tríade de Back 
b) Tríade de Batle 
c) Tríade de guaxinim 
d) Tríade de Gasping 
e) Tríade de Cushing 
 
17. Uma PPC, para ser considerada normal, deve estar em torno de qual valor? 
a) 50 mmHg 
b) 60 mmHg 
c) 70 mmHg 
d) 80 mmHg 
e) 90 mmHg 
 
18. Há um aumento na mortalidade ou sequelas neurológicas quando a PPC cai abaixo de quanto? 
a) 100 mmHg 
b) 90 mmHg 
c) 80 mmHg 
d) 70 mmHg 
e) 60 mmHg 
 
O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Brasil é uma referência internacional de política pública de 
saúde. O país já erradicou, por meio da vacinação, doenças de alcance mundial, como a varíola e a 
poliomielite (paralisia infantil). A população brasileira tem acesso gratuito a todas as vacinas 
recomendadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Desde que foi criado, em 1973, o programa 
busca a inclusão social, assistindo todas as pessoas em todo o país, sem distinção de qualquer natureza. 
As vacinas do programa estão à disposição de todos nos postos de saúde ou com as equipes de 
vacinação, cujo empenho permite levar a imunização mesmo aos locais de difícil acesso. 
 
Com base no texto, responda às próximas sete questões. 
 
19. Na adolescência, caso a pessoa apresente documentação com esquema de vacinação incompleto, é 
suficiente completar o esquema iniciado. Sendo assim, o calendário vacinal de crianças com mais de 7 
anos e adolescentes, disponível pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, considera adolescente 
entre quais idades? 
a) De 10 a 19 anos 
b) De 10 a 21 anos 
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c) De 11 a 19 anos 
d) De 13 a 19 anos 
e) De 13 a 21 anos 
 
20. Ainda sobre o calendário vacinal da criança maior de 7 anos e do adolescente, quais são as vacinas 
compostas por 3 doses? 
a) Hepatite B, dT e HPV. 
b) Hepatite B, dT e VIP. 
c) Hepatite B, VIP e HPV. 
d) Hepatite A, dT e VIP. 
e) Hepatite A, VIP e Febre Amarela. 
 
21. A vacina HPV está disponível para meninas e meninos, entre quais idades, respectivamente? 
a) De 8 até 14 anos e de 11 até 15 anos. 
b) De 8 até 13 anos e de 11 até 14 anos. 
c) De 9 até 12 anos e de 11 até 16 anos. 
d) De 9 até 13 anos e de 11 até 15 anos. 
e) De 9 até 14 anos e de 11 até 14 anos. 
 
22. A vacina da Febre Amarela geralmente tem seu reforço a cada 10 anos. Na profilaxia do tétano, após 
alguns tipos de ferimentos, deve-se reduzir esse intervalo para 
a) 8 anos. 
b) 7 anos. 
c) 6 anos. 
d) 5 anos. 
e) 4 anos. 
 
23. No calendário vacinal para adultos entre 20 a 59 anos, para pessoas de 20 a 29 anos de idade 
recomenda-se duas doses da vacina____________. Adultos acima de 30 anos e os nascidos a partir de 
1960 devem ter pelo menos uma dose. A vacina também está disponível para mulheres no puerpério. Caso 
não tenha sido administrada no puerpério, administrá-la na primeira visita ao serviço de saúde. 
Sendo assim, assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. 
a) SCR 
b) dT 
c) Hepatite B 
d) Febre Amarela 
e) VIP 
 
24. Caso o adulto tenha recebido 3 ou mais doses das vacinas DTP, DT, dT, o reforço deve acontecer para 
toda vida a cada quantos anos? 
a) 20 
b) 18 
c) 10 
d) 8 
e) 5 
 
25. Para atender o calendário vacinal para adultos com 60 anos ou mais, caso a pessoa apresente 
documentação com esquema de vacinação incompleto, é suficiente: 
a) Administrar somente a vacina de Febre Amarela, caso já tenha 5 anos da última dose. 
b) Iniciar novamente todas as vacinas que ultrapassaram 2 meses da primeira dose. 
c) Completar somente o esquema de influenza. 
d) Completar o esquema iniciado. 
e) Administrar somente as vacinas nunca administradas. 
 
26. Uma mulher de 35 anos, vítima de agressão física, foi encontrada apresentando avulsão de 2 dentes da 
frente, que estavam perto dela, um ferimento penetrante no tórax, evisceração e mão direita amputada. 
Em relação ao caso, analise os itens seguintes:  
I - Os dentes devem ser imediatamente colocados no lugar a fim de evitar a perda dos mesmos. 
II - Os dentes não devem ser colocados no lugar, devem ser colocados num recipiente com leite e 
transportados junto com a vítima. 
III - Ferimento penetrante no tórax deve ser ocluído com curativo com gaze e soro fisiológico, evitando 
uma contaminação. 
IV - O curativo oclusivo da evisceração deve ser compressivo para estancar a hemorragia. 
V- O membro amputado deve ser transportado dentro de um saco limpo e esse saco dentro de um 
recipiente com água, e gelo picado se possível. 
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Está correto o que se afirma somente nos itens: 
a) I, III e V. 
b) II, III e V. 
c) I, III e IV. 
d) I e V. 
e) II e V. 
 
27. As agressões físicas representam hoje um grande problema de saúde pública, em que se vê, 
anualmente, o crescente número de Ferimentos por Arma de Fogo- FAF e Ferimentos por Arma Branca- 
FAB.  
Sendo assim, analise as afirmativas seguintes e responda o que se pede: 
I - A oscilação vertical e horizontalmente ao redor do seu eixo amplia seu poder de destruição. 
II - Causam lesões somente pela sua superfície. 
III - O sexo do agressor influencia no tipo de agressão. 
IV - Existe uma ferida de entrada, mas podem existir múltiplas de saída. 
V - O dano produzido é proporcional à densidade do tecido atingido. 
Refere-se a FAF somente os itens: 
a) I, III e IV. 
b) I, III e V. 
c) I, IV e V. 
d) II, III e IV. 
e) II, III e V. 
 
28. A diabetes gestacional define-se como um subtipo de intolerância aos hidratos de carbono 
diagnosticados pela primeira vez no decurso da gravidez. Em 2013, a OMS passou a considerar a diabetes 
gestacional um subtipo de hiperglicemia diagnosticada pela primeira vez na gravidez em curso, 
diferenciando-se da diabetes na gravidez e valores que excedem os limites diagnósticos para a população 
não grávida. Sendo assim, quais são os fatores de risco desse tipo de diabetes? 
a) Obesidade (particularmente do tipo “androide” ou central), história familiar de diabetes em parentes de primeiro 
grau, baixa estatura (<1,50cm). 
b) História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, idade superior a 25 anos, baixa estatura (<1,50cm).  
c) Esplenectomia, obesidade (particularmente do tipo “androide” ou central), idade superior a 25 anos. 
d) Obesidade (particularmente do tipo “androide” ou central), idade superior a 25 anos, baixa estatura (<1,50cm). 
e) História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau, idade superior a 25 anos, obesidade 
(particularmente do tipo “androide” ou central). 
 
29. No desenvolvimento ponderoestatural a partir do 2º mês de vida, o esperado para o ganho de peso é 
de ________ g/dia, mas o crescimento individual de cada criança poderá ter variações. 
Nas crianças em aleitamento materno, a enfermagem deverá avaliar o momento da mamada (posição, pega 
e fluxo de leite). 
Sendo assim, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto: 
a) 20 a 30 
b) 18 a 30 
c) 15 a 30 
d) 10 a 20 
e) 10 a 14 
 
30. O exame físico da criança deve ser sempre detalhado, respeitando as características de 
desenvolvimento. Sendo assim, ao examinar o coto umbilical, deve-se observar quanto à presença de 
exsudato, odor, hiperemia, higiene e cicatrização. A mumificação completa do coto ocorre 
aproximadamente entre quais dias? 
a) 3º ao 5º 
b) 5º ao 7º 
c) 7º ao 10º 
d) 10º ao 12º 
e) 12º ao 15º 
 
31. A puérpera e o recém-nascido deverão receber a visita domiciliária de Enfermagem, logo que chegam à 
residência, durante a primeira semana. Nessa visita, deve-se: 
I- Parabenizar a chegada da criança. 
II- Observar indícios de depressão pós-parto e se houve intercorrências também nesse período. 
III- Solicitar avaliação médica para situações de loquiação, episiorrafia ou grafia da cesárea. 
IV- Verificar situação vacinal somente da criança. 
V- Avaliar as mamas, amamentação, orientando e incentivando o aleitamento materno exclusivo. 
Está correto o que afirma somente nos itens: 
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a) I, II e IV. 
b) I, II e V. 
c) I, III e IV. 
d) II, III e IV. 
e) II, IV e V. 
 
Queimaduras são feridas traumáticas causadas, na maioria das vezes, por agentes térmicos, químicos, 
elétricos ou radioativos. Atuam nos tecidos de revestimento do corpo humano, determinando destruição 
parcial ou total da pele e seus anexos, podendo atingir camadas mais profundas, como tecido celular 
subcutâneo, músculos, tendões e ossos. 
Conforme a classificação dos 9 em adultos – classificação de extensão de área corporal queimada –, 
indique a porcentagem da queimadura para as questões 32 e 33.  
 
32. Vítima de queimadura com as seguintes áreas atingidas: região da face, MMSS anteriormente, abdome 
anterior. Qual a porcentagem de área corporal queimada? 
a) 13,5% 
b) 18% 
c) 22,5% 
d) 31,5% 
e) 36% 
 
33. Vítima de tentativa de suicídio: queimadura na região de abdome anterior, genitália e MMII 
anteriormente. Qual a porcentagem de área corporal queimada? 
a) 27% 
b) 28% 
c) 33% 
d) 37% 
e) 42% 
 
34. As queimaduras com presença de flictenas, hiperemia e dor intensa, são classificadas quanto à 
profundidade da lesão: 
a) Como de 1º grau 
b) Como de 2º grau 
c) Como de 3º grau 
d) Como de 4º grau 
e) Como de 5º grau 
 
35. Classifica-se a vítima de queimadura como “grande queimado” quando: 
a) Crianças <10 anos e adultos < 55 anos com 10% da área corporal queimada e demais faixas etárias com 20%. 
b) Crianças > 10 anos e adultos < 55 anos com 10% da área corporal queimada e demais faixas etárias com 20%. 
c) Crianças <10 anos e adultos < 55 anos com 25% da área corporal queimada e demais faixas etárias com 50%. 
d) Crianças <10 anos e adultos > 55 anos com 10% da área corporal queimada e demais faixas etárias com 20%. 
e) Crianças > 10 anos e adultos < 55 anos com 10% da área corporal queimada e demais faixas etárias com 50%. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 
Leia o texto seguinte para responder às próximas duas questões. 
 
No exemplar de um velho livro: (Carlos Drummond de Andrade). 
 
Neste brejo das almas 
o que havia de inquieto 
por sob as águas calmas! 
 
Era um susto secreto, 
eram furtivas palmas 
batendo, louco, inseto. 
 
Era um desejo obscuro 
de modelar o vento, 
eram setas no muro. 
 
E um grave sentimento 
que hoje, varão maduro, 
não punge, e me atormento. 
 



9 

 

36. Leia os itens e, de acordo com o poema, assinale a alternativa correta. 
(i) O eu lírico do poema mostra a aflição pelo desejo de mudar o mundo, coisa que ele tinha muito quando 
era mais jovem e perdeu com o passar do tempo. 
(ii) Hoje ele é um homem sábio, respeitado, porém acomodado, sem o vigor físico necessário para mudar 
as coisas. 
(iii) Na terceira estrofe do poema, os dois primeiros versos (Era um desejo obscuro/ 
de modelar o vento,) mostram a vontade do eu lírico em mudar as coisas, o mundo. 
(iv) O eu lírico conjuga, nos cinco primeiros versos do poema, todos os verbos no Pretérito imperfeito do 
indicativo. Este tempo verbal expressa uma ação passada não concluída durante o seu processo, 
descreve rotinas do passado.    
a) Apenas (i), (ii) e (iii) estão corretos. 
b) Apenas (ii), (iii) e (iv) estão corretos.  
c) Apenas (i), (iii) e (iv) estão corretos. 
d) Apenas (ii) e (iii) estão corretos. 
e) Todos os itens estão corretos. 
 
37. As palavras “furtivas”, “obscuro”, “varão” e “não punge” que aparecem no texto, têm os seguintes 
significados:   
a) Eferentes / estranho / homem rude / não alegra. 
b) Disfarçadas / incompreensível / homem respeitável / não dói.   
c) Efervescentes / indecifrável / homem jovem / não incomoda. 
d) Fagocitárias / inconcluso / homem culto / não passa. 
e) Dispendiosas / intolerante / homem comum / não sofre. 
 
À luz da Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 à próxima questão. 
 
38. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades 
referidos (conforme disposto em art. 1o da Lei 12.527), por qualquer meio legítimo, devendo o pedido 
conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. 
Acerca disso, julgue as afirmativas com C (certo) ou E (errado) e assinale a alternativa correta. 
( ) Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter 
exigências que inviabilizem a solicitação.  
( ) Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de 
acesso por meio de seus sítios oficiais na internet. 
( ) São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações 
de interesse público.  
a) E – C – E 
b) C – E – E 
c) E – C – C 
d) C – E – C 
e) C – C – C 
 
39. Use a ferramenta pincel para copiar rapidamente a formatação de uma parte do documento para outra 
parte do documento. Selecione apenas a parte do documento que você gosta da aparência, clique em 
Pincel e clique na parte do documento que você deseja alterar para a mesma aparência. Tendo em mente 
esse assunto, analise as afirmações seguintes e assinale a alternativa correta. 
I – No MS-Word 2016, para copiar a formatação para mais de um item, clique duas vezes no Pincel de 
Formatação em vez de clicar uma vez. A formatação copiada será aplicada a todos os itens em que você 
clicar, até que você pressione Esc. 
II – No Ms-Excel 2016, para copiar rapidamente a largura de uma coluna ou linha em uma segunda coluna 
ou linha, selecione o título da primeira coluna ou linha, clique em Pincel e, em seguida, clique no título da 
segunda coluna ou linha. Você não pode copiar a largura se a coluna ou linha contiver uma célula 
mesclada. 
III – No MS-PowerPoint 2016, se você tiver adicionado uma animação, você pode usar o Pincel de 
animação na guia animações para copiar rapidamente a animação para outro objeto ou slide. 
a) Apenas a afirmação II está correta. 
b) Apenas a afirmação I está correta. 
c) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
e) Todas as afirmações estão corretas. 
 
40. Em 15 de fevereiro de 2018, o Presidente Michel Temer reconheceu a situação de vulnerabilidade 
decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela, 
considerando: 
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(i) a crise política, institucional e socioeconômica observada na República Bolivariana da Venezuela ao 
longo dos últimos anos; 
(ii) a declaração firmada na 50ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, ocorrida 
em Mendoza, Argentina, em 21 de julho de 2017, que reconheceu a ruptura na ordem democrática daquele 
país; 
(iii) o aumento populacional temporário, desordenado e imprevisível observado no Estado de Roraima em 
decorrência do fluxo migratório de pessoas advindas da República Bolivariana da Venezuela nos últimos 
meses; 
(iv) o impacto desse fluxo migratório na prestação de serviços públicos de saúde, saneamento básico, 
segurança pública, entre outros;  
(v) a necessidade de acolhimento humanitário no território nacional dessas pessoas advindas da 
República Bolivariana da Venezuela.   
(Fonte: Decreto nº 9.285 de 15/02/2018).   
É verdadeiro o que está posto nos itens: 
a) (i) – (ii) – (iii) – (iv) – (v).  
b) (iii) – (iv) – (v), apenas.  
c) (i) – (iv) – (v), apenas. 
d) (ii) – (iii), apenas. 
e) (ii) – (iii) – (iv) – (v), apenas. 
 
RASCUNHO. 
 
 


