
  

 

 

INSTRUÇÕES 

 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova. 

2. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas neste caderno, se a sequência de trinta (30) 

questões está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas, comunique imediatamente ao 

fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na 

sequência A, B, C, D, E, das quais somente uma deve ser assinalada. 

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais de 

provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste caderno. 

5. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome impresso nele corresponde 

ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-o imediatamente ao fiscal de prova. 

6. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente de tinta 

preta. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de correção. Em hipótese 

alguma ocorrerá sua substituição por erro de preenchimento ou qualquer dano pelo candidato. 

7. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidato, tampouco o uso de livros, 

apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas exigências 

implicará a eliminação do candidato. 

8. Os aparelhos celulares deverão ser desligados e outros objetos deverão ser colocados sob a carteira ou mesmo 

no assoalho da sala. 

9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de resposta, é de 4 

(quatro) horas a partir do início da prova. 

10. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a autorização para 

entregar a folha de respostas (gabarito). 

11. O tempo mínimo de permanência na sala de provas será de 01 (uma) hora, podendo o candidato sair a partir 

das 9h30min. 

12. O último candidato deverá retirar-se após entregar o material e assinar a ata juntamente com os fiscais de 

provas. 

13. Não esquecer se levar seus pertences pessoais. O caderno de provas poderá ser levado pelo candidato. 

 

 

1º Processo Seletivo Simplificado de 2019 

Função: Enfermeiro 



1 PSS – 2019 LÍNGUA PORTUGUESA – ENFERMEIRA(O) 

 

Guerra civil 

O 11º Relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrando o crescimento das mortes 

violentas no Brasil em 2016, mais uma vez assustou a todos. Foram 61.619 pessoas que perderam a vida devido 

à violência. Outro dado relevante é o crescimento da violência em alguns estados do Sul e do Sudeste. Na verdade, 

todos os anos a imprensa nacional destaca os inaceitáveis números da violência no país. Todos se assustam, o 

tempo passa, e pouca ação ocorre de fato. Tem sido assim com o governo federal e boa parte das demais unidades 

da Federação. Agora, com a crise, o argumento é a incapacidade de investimento, mas, mesmo em períodos de 

economia mais forte, pouco se viu da implementação de programas estruturantes com o objetivo de enfrentar o 

crime. Contratação de policiais, aquisição de equipamentos, viaturas e novas tecnologias são medidas essenciais, 

mas é preciso ir muito além. Definir metas e alcançá-las, utilizando um bom método de trabalho, deve ser parte 

de um programa bem articulado, que permita o acompanhamento das ações e que incentive o trabalho integrado 

entre as forças policiais do estado, da União e das guardas municipais.  

Renato Casagrande, O Globo, 23/11/2017. 

01. Assustou a todos...todos os anos...todos se assustam. NÃO é possível afirmar sobre o efeito dessa repetição. 

A. A impressão de que o crescimento da violência deve necessariamente ser combatido.  

B. A impressão de que o crescimento da violência afeta a população, mas logo é esquecido. 

C. A impressão de que o crescimento da violência é banalizado também pelo poder público. 

D. A impressão de que o crescimento da violência, de uma forma geral, já virou senso comum. 

E. A impressão de que o crescimento da violência de fato nunca foi enfrentado de forma efetiva. 

 

02. Segundo o texto, a violência deve ser enfrentada 

A. num período de economia mais forte. 

B. com denúncias frequentes da imprensa nacional. 

C. na desarticulação entre as forças policiais do Estado e da União. 

D. com relatórios mais atualizados sobre os pontos de violência no país. 

E. com mais policiais, equipamentos, viaturas, novas tecnologias e metas. 

 

03. Em: pouco se viu faz referência 

A. ao poder na esfera federal. 

B. especificamente à população. 

C. ao poder público de forma geral. 

D. apenas ao poder na esfera estadual. 

E. apenas ao poder na esfera municipal. 

 

04. Em: mas, mesmo em períodos de economia forte, pouco se viu da implementação de programas, a conjunção 

NÃO pode ser trocada sem alterar o sentido apenas por 

A. Porém. 

B. Todavia. 

C. Contudo. 

D. Portanto. 

E. Entretanto. 

 

05. Em: é preciso ir muito além faz uma ponte entre 

A. a implementação de pessoal e a inércia do poder público. 

B. a aquisição de equipamentos e profissionais e a estratégia. 

C. o investimento do poder público e o aumento da violência. 

D. o despreparo dos policiais e a indiferença do poder público. 

E. a estratégia e o desejo da população de acabar com a violência. 



MATEMÁTICA  

 

06. Uma substância com volume de um litro é composta por três produtos. O primeiro e o segundo produtos são 

responsáveis, respectivamente, por 
1

4
 e 

1

8
 do volume. Assim, é CORRETO afirmar que o volume do terceiro produto é 

A. 125 ml. 

B. 250 ml. 

C. 333 ml. 

D. 500 ml. 

E. 625 ml. 

 

07. Sejam 𝑥1 e 𝑥2 as raízes da equação 𝑥2 + 5𝑥 + 6 = 0 e 𝑥3 e 𝑥4 as raízes de 𝑥2 − 2𝑥 − 15 = 0. 

   Se 𝑆 = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4, então é CORRETO afirmar que o valor de 𝑆 é 

 

A. -6. 

B. -3. 

C. 0. 

D. 3. 

E. 6. 

 

 

08. Em determinada concessionária, na compra de um carro financiado, além dos juros, é preciso pagar taxas de 

financiamento que totalizam R$ 1.000,00. Se um carro custa R$ 50.000,00, então é CORRETO afirmar que, em relação 

ao preço do carro, estas taxas correspondem a 

A. 1%. 

B. 2%. 

C. 3%. 

D. 4%. 

E. 5%. 

 

 

09. Sejam 𝑓(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔10𝑥 e 𝑔(𝑥) = 10𝑥. É correto afirmar que 𝑓(1) + 𝑔(2)é igual a 

A. 3. 

B. 20. 

C. 30. 

D. 100. 

E. 110. 

 

 

 

 

 



10. Considere um triângulo equilátero de lados com medida 𝑥 centímetros. É CORRETO afirmar que, em centímetros, a 

altura e a área deste triângulo medem, respectivamente, 

A. 𝑥√3

2
 e 

𝑥2√3

4
. 

B. 
3𝑥 e 

𝑥2√3

2
. 

C. 3𝑥 e 𝑥2. 

D. 3𝑥 e 
3𝑥2

2
. 

E. 
𝑥√3 e 

𝑥2√3

2
. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. “O presidente da Itália, Sergio Mattarella, recordou nesta quinta-feira (25/04) quando o país conquistou 

a "liberdade depois da ditadura": [...] "Celebrar o dia 25 de abril significa celebrar o retorno da Itália à 

liberdade e à democracia", afirmou o mandatário durante discurso na Piazza del Popolo, na cidade de 

Vittorio Veneto, no norte da Itália”.  

 

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/ansa/2019/04/25/.htm 

 

A notícia acima refere-se ao  

A. 74º Aniversário do dia da Libertação, data em que a Itália foi libertada do regime nazifascista.  

B. 34º Aniversário da Liberação da Itália sob o domínio comunista imposto pela União Soviética de Stalin.  

C. 54º Aniversário do Dia da Libertação, data em que a Itália foi libertada do regime nazifascista.  

D. 24º Aniversário do dia da Libertação do regime salazarista português.  

E. 14º Aniversário do dia da Libertação do regime franquista espanhol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



12. “Em casa, com arma de fogo e cometido por parceiros ou ex-parceiros. Esse é o quadro que mais se 

repetiu dentre os mais de 100 casos de feminicídio registrados no Brasil, somente neste primeiro mês de 

janeiro, segundo levantamento feito pelo professor Jefferson Nascimento, doutor em Direito Internacional 

pela USP (Universidade de São Paulo). Em três semanas, mulheres foram vítimas de atentados em, pelo 

menos, 94 cidades e 21 estados do País, sendo que mais de a metade dos casos aconteceram durante os 

finais de semana. O estudo foi divulgado pelo jornal O Globo e registrou a onda de casos de feminicídio, 

que, para além do início de 2019, tem se manifestado já ao longo dos últimos anos”. 

 

Em: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-02-04/feminicidio-brasil-janeiro.html. 

  

A. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil já tem a quinta maior taxa de 

feminicídios entre 84 nações pesquisadas. 

B. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite às vítimas de violência doméstica 

pedirem a decretação imediata do divórcio ou o rompimento de união estável com o agressor. Para virar 

lei, a medida precisa ser aprovada pelo Senado. 

C. Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Internacional da Mulher foi consolidado 

como uma data para relembrar a luta contínua do sexo feminino por melhores condições de vida e 

trabalho. 

D. Desde a sanção da Lei nº 13.104/2015, o feminicídio não é mais classificado como crime hediondo.  

E. Segundo algumas teorias feministas, a origem da violência contra a mulher encontra-se na chamada 

“cultura patriarcal e misógina’ que ainda se mostra presente na nossa sociedade. Esse tipo de cultura 

somente pode ser revertido com políticas que promovam a educação, a igualdade de gênero além de leis 

como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio. 

 

 

13. No que tange à vinculação de notícias nos meios de comunicação referentes às atualidades no Brasil e 

no Mundo, assinale a alternativa INCORRETA. 

A. Milhares de pessoas marcharam em Portugal no último dia 25/04 para comemorar os 45 anos de uma 

revolução que encerrou uma ditadura de quatro décadas. O ditador António de Oliveira Salazar 

comandou Portugal de 1932 a 1968, mas seu regime só desmoronou em 25 de abril de 1974, na famosa 

Revolução dos Cravos que levou Portugal à democracia. 

B. Em 2019, entrará em vigor a reforma trabalhista, cujo projeto de lei havia sido sancionado pelo ex-

presidente Michel Temer. Dentre as principais alterações destacam-se: Férias, Jornada de trabalho e uma 

política específica para grávidas e lactantes.  

C. As autoridades do Sri Lanka vincularam o ataque terrorista de abril deste ano (reivindicado pelo Estado 

Islâmico (EI) com o grupo local de tendências islamitas National Thowheeth Jamath (NTJ), alertando 

ainda sobre possíveis vínculos estrangeiros. No país, a população cristã representa 7,4%, budistas 70,2%, 

hinduístas 12,6% e muçulmanos 9,7%, segundo dados do censo de 2011.  

D. O presidente Jair Bolsonaro assinou recentemente o decreto que revoga oficialmente o horário de verão 

já a partir de 2019. O horário de verão foi criado em 1931 com o intuito de economizar energia, a partir 

https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-02-04/feminicidio-brasil-janeiro.html


do aproveitamento de luz solar no período mais quente do ano, e tem sido aplicado no país, sem 

interrupção, ao longo dos últimos 35 anos. 

E. Um incêndio destruiu o telhado de madeira da catedral de Notre-Dame de Paris, situada na capital 

francesa. A Notre-Dame é um símbolo da história da França e da arte gótica, sendo palco da coroação de 

Napoleão Bonaparte e quase bombardeada pelos nazistas. 

 

14. Acerca das disposições trazidas no Regimento Geral da Unioeste, Resolução Número 028/2003, é sabido 

que o regime disciplinar a que estão sujeitos os integrantes da comunidade acadêmica preveem as seguintes 

sanções, EXCETO:  

A. advertência oral e em particular. 

B. suspensão. 

C. desligamento. 

D. repreensão por escrito. 

E. demissão.  

 

15. Considerando as disposições legislativas trazidas na Lei 10.741/2003 Estatuto do Idoso, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A. São linhas de ação da política de atendimento, serviço de identificação e localização de parentes ou 

responsáveis por idosos abandonados em hospitais e instituições de longa permanência.  

B. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 

esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar 

e comunitária. 

C. Ao idoso internado ou em observação, é assegurado o direito a, no mínimo 02 (dois) acompanhantes, 

devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo 

integral, segundo o critério médico. 

D. É dever de todos zelar pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 

E. É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 

políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 

 

 

 

  



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: ENFERMEIRAS(OS) 

 

16. Para avaliar a quantidade e qualidade dos profissionais, Gaidzinski incialmente propôs um método de 

dimensionamento de pessoal de enfermagem que prevê as seguintes variáveis: 

A. total de pacientes internados, número de pacientes admitidos e tempo previsto de trabalho. 

B. tempo efetivo de trabalho, carga de trabalho da unidade e tempo previsto de trabalho. 

C. tempo previsto de trabalho, carga de trabalho da unidade e índice de segurança técnica. 

D. carga de trabalho da unidade, tempo efetivo de trabalho e índice de segurança técnica. 

E. carga de trabalho da unidade, número de pacientes admitidos e índice de segurança técnica. 

 

 

17. Uma mulher de 47 anos de idade, com diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e diabetes melito há 

cinco anos e em uso de cloridato de propranolol 40 mg, vinha apresentando descontrole metabólico. Foi prescrita 

insulina NPH 25 unidades pelo médico. O que a enfermagem deve orientar e esclarecer a paciente quanto à 

autoaplicação da insulina NPH, na alta: 

A. anotar a data de abertura no frasco de insulina, uma vez que, após dois meses da abertura, a insulina 

perde sua potência, especialmente se mantida fora da geladeira. 

B. verificar se a insulina NPH está cristalina, não a congelar e atentar para o tempo de ação intermediária, 

com pico entre 4 e 10 horas e duração de até 18 horas. 

C. monitorar a glicose sanguínea e ficar atenta à interação medicamentosa da insulina NPH com 

bloqueadores beta-adrenérgicos, que podem alterar o metabolismo glicêmico, prolongar e mascarar 

sinais e sintomas de hipoglicemia. 

D. ficar atenta aos possíveis efeitos adversos da insulina NPH, tais como hipoglicemia, aumento 

de peso, edema, hipersensibilidade cutânea, distúrbios gastrintestinais, distúrbio do sono, cefaleia e 

reação no local da aplicação do medicamento. 

E. descartar a seringa com agulha acoplada em recipiente próprio para material perfurocortante, fornecido 

pela Unidade de Saúde, ou em garrafa PET e, quando o recipiente estiver cheio, entregar o material na 

Unidade de Saúde para o descarte adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18. Para resolver o problema de gerenciamento de resíduos sólidos produzidos pelos cuidados prestados pelos 

acompanhantes de idosos, a enfermeira da unidade de internação optou por utilizar um método científico, 

sistemático e ordenado de investigação. Assim, foi necessário que ela observasse as seguintes etapas 

sequenciais: 

A. formulação da pergunta ou hipótese; delimitação da literatura científica; avaliação dos resultados. 

B. delimitação das hipóteses; escolha do método; elaboração das referências a serem consultadas. 

C. definição de desenho do teste da hipótese; formulação de uma pergunta ou hipótese; delimitação do 

problema; testagem da pergunta ou hipótese; avaliação dos resultados. 

D. formulação de uma pergunta ou hipótese; revisão da literatura de referência; testagem da pergunta ou 

hipótese; apresentação e discussão dos resultados; avaliação dos resultados do teste ou exame. 

E. delimitação do problema; levantamento da literatura científica; formulação de uma pergunta ou hipótese; 

testagem da pergunta ou hipótese; avaliação dos resultados do teste ou exame. 

 

19. Foi prescrita hidrocortisona de 25 mg, para um paciente de sete anos de idade, 1,17 m de altura e 30 Kg, via 

intramuscular (IM) a cada 24 horas, por 3 dias. Na unidade, há disponível frasco-ampola de hidrocortisona de 

pó liofilizada de 100 mg para aplicação por via IM e ampolas de 2 mL de água destilada para reconstituição. 

Nessa situação, para administrar o volume CORRETO de hidrocortisona no paciente, deve-se reconstituir o 

conteúdo do frasco-ampola em: 

A. 1 mL de água destilada e aplicar 0,5 mL por via IM. 

B. 2 mL de água destilada e aplicar 0,5 mL por via IM. 

C. 1 mL de água destilada e aplicar 1 mL por via IM. 

D. 2 mL de água destilada e aplicar 1 mL por via IM. 

E. 2 mL de água destilada e aplicar 2 mL por via IM. 

 

20. Um enfermeiro da unidade de internação de clínica médica admitiu um paciente do sexo masculino, de 84 

anos, para tratamento de diabetes mellitus. O paciente relatou diminuição da acuidade visual, incontinência 

urinária e inatividade física, uso de agentes antidiabéticos, diuréticos, antipsicóticos e antidepressivos tricíclicos. 

Ao exame físico, observou-se desequilíbrio postural, manchas arroxeadas nos braços e na região do tórax, além 

de condições higiênicas precárias. O enfermeiro verificou que o paciente apresentava risco de queda e utilizou 

o protocolo de avaliação de risco padronizado pela instituição. Nesse caso, os fatores de risco apresentados pelo 

paciente são caracterizados como: 

A. intrínsecos. 

B. intrínsecos e extrínsecos. 

C. comportamentais. 

D. extrínsecos. 

E. intrínsecos e comportamentais. 

 



21. O quarto estágio do parto, também chamado de período de Greenberg, inicia-se após a dequitação da placenta 

e estende-se pelas primeiras horas pós-parto. Nesse período é importante que a enfermagem atente para a 

observação e controle de hemorragias. Para tanto, o enfermeiro deve:  

A. avaliar a presença do globo de segurança de Pinard e a manutenção da contração uterina.  

B. recomendar suplementação alimentar com sulfato ferroso nas principais refeições e repouso no leito. 

C. incentivar a deambulação e realizar o enfaixamento abdominal. 

D. auxiliar a dequitação com manobras que promovam o seu rápido descolamento. 

E. manter a parturiente com hidratação venosa durante todo o trabalho de parto. 

 

22. Um enfermeiro da triagem de um pronto-socorro (PS) de um hospital geral de médio porte atendeu uma 

paciente de 65 anos de idade, cuja cirurgia de aneurisma de aorta abdominal estava agendada para a semana 

seguinte. A paciente relatou conhecimento de seu caso e informou ter procurado o PS devido à leve sensação de 

mal-estar e dor moderada na região occipital. No exame físico, o enfermeiro detectou pressão arterial de 180 

mmHg x 130 mmHg e pulso de 90 bpm. O PS em que esse enfermeiro trabalha utiliza, na triagem, a classificação 

de riscos de Manchester.  

Nesse caso, o enfermeiro deve: 

A. solicitar que a paciente aguarde na recepção e classificar o risco com o código verde. 

B. encaminhar a paciente para o atendimento e classificar o risco com o código amarelo. 

C. solicitar que a paciente aguarde na recepção e classificar o risco com o código vermelho. 

D. encaminhar a paciente para o atendimento e classificar o risco com o código vermelho. 

E. orientar a paciente sobre sua condição de saúde e classificar o risco com o código azul. 

 

23. A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) proporcionou o acesso universal ao sistema público de saúde, 

sem discriminação. Com a atenção integral à saúde, sendo essa direto de todos os brasileiros. A rede que compõe 

o SUS é ampla e abrange os serviços e ações de saúde. Assinale a alternativa que indica todos os componentes 

dessa rede. 

A. A atenção básica, média e de alta complexidade, os serviços de urgência e emergência, a atenção 

hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência 

farmacêutica. 

B A atenção básica, média e de alta complexidade, os serviços de urgência e emergência, as ações e 

serviços das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental e assistência farmacêutica. 

C. A atenção básica, média e de alta complexidade, os serviços de urgência e emergência, a atenção 

hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica e sanitária e assistência farmacêutica. 

D. A atenção básica, média e de alta complexidade, os serviços de urgência e emergência, a atenção 

hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias epidemiológica e ambiental e assistência farmacêutica. 

E. A atenção básica, média e de alta complexidade, a atenção hospitalar, as ações e serviços das vigilâncias 

epidemiológica, sanitária, ambiental e assistência farmacêutica. 



 

24. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde reúne os seis princípios básicos de cidadania que asseguram ao 

brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, seja ele público ou privado. Sobre esses direitos, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A. Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde. 

B. Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu problema. 

C. Todo cidadão tem direito a atendimento que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. 

D. Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da saúde para que os princípios anteriores 

sejam cumpridos. 

E. Todo cidadão tem direito de se isentar de responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma 

adequada. 

 

 

25. A Rede Mãe Paranaense propõe a organização da atenção materno-infantil nas ações do pré-natal e 

puerpério e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, em especial no seu primeiro 

ano de vida. Em relação às ações da Rede Mãe Paranaense para o componente da atenção secundária e terciária, 

assinale a alternativa CORRETA.  

A. A garantia da referência hospitalar para a realização do parto de modo seguro e solidário, o mais natural 

possível, desconsiderando o grau de risco da gestante, a partir de um sistema de vinculação da gestante. 

B. A garantia da referência hospitalar para a realização do parto de modo seguro e solidário, induzido, 

desconsiderando o grau de risco da gestante, a partir de um sistema de vinculação da gestante. 

C. A alocação de recursos para a ampliação de leitos de UTI adulto, neonatal e pediátrica, bancos de leite 

humano, e a melhoria das condições das salas de parto nos hospitais vinculados. 

D. Instituir o incentivo de qualidade do parto para os hospitais que atendem os critérios para uma atenção 

ao parto domiciliar. 

E. Instituir o incentivo de qualidade do parto para os hospitais que atendem os critérios para uma atenção 

ao parto cesárea. 

 

 

26. A RDC Nº222, de 28 de março de 2018, regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de 

Serviços de Saúde. Assinale a alternativa que contém todos os itens que o gerador de resíduos de serviços de 

saúde deve descrever no Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. 

A. Os procedimentos relacionados ao gerenciamento dos RSS quanto à geração, à segregação, ao 

acondicionamento, à identificação, à coleta, ao armazenamento, ao transporte, ao tratamento e à 

disposição final ambientalmente adequada. 

B. Os procedimentos relacionados ao gerenciamento dos RSS quanto à geração, à segregação, ao 

acondicionamento, à identificação, à coleta, ao transporte, ao tratamento e à disposição final 

ambientalmente adequada. 



C. Os procedimentos relacionados ao gerenciamento dos RSS quanto à geração, à segregação, ao 

acondicionamento, à identificação, à coleta, ao armazenamento, ao tratamento e à disposição final 

ambientalmente adequada. 

D. Os procedimentos relacionados ao gerenciamento dos RSS quanto à geração, ao acondicionamento, à 

identificação, à coleta, ao armazenamento, ao transporte, ao tratamento e à disposição final 

ambientalmente adequada. 

E. Os procedimentos relacionados ao gerenciamento dos RSS quanto à geração, à segregação, ao 

acondicionamento, à coleta, ao armazenamento, ao transporte, ao tratamento e à disposição final 

ambientalmente adequada. 

 

27. Segundo a Resolução COFEN 564/2017 do novo código de ética dos Profissionais da Enfermagem, é dever 

daqueles que exercem essa profissão: 

A. recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem assinatura e número 

de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e emergência. 

B. recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, de forma fundamentada, quando impedido de 

cumprir o presente Código, a Legislação do Exercício Profissional e as Resoluções, Decisões e 

Pareceres Normativos emanados pelo Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem. 

C. ter acesso às diretrizes políticas, normativas e protocolos institucionais, pelos meios de informação 

disponíveis, bem como participar de sua elaboração.  

D. formar e participar da Comissão de Ética de Enfermagem, bem como de comissões interdisciplinares 

da instituição em que trabalha. 

E. abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício 

profissional. 

 

28. De acordo com as Diretrizes Nacionais de Assistência ao Parto Normal (BRASIL, 2017) é CORRETO 

afirmar. 

A. A assistência ao parto e nascimento de baixo risco que se mantenha dentro dos limites da normalidade 

pode ser realizada tanto por médico obstetra quanto por enfermeira obstétrica e obstetriz. 

B. Mostrar à mulher e aos seus acompanhantes como ajudar e assegurar-lhe que ela o pode fazer em 

qualquer momento e quantas vezes quiser. E quando sair do quarto, o profissional não precisa avisar 

quando vai retornar. 

C. O apoio por pessoal de fora da equipe hospitalar dispensa o apoio oferecido pelo pessoal do hospital. 

Isso é de grande valia para que todas as parturientes possam ser atendidas. 

D. Se uma mulher escolher técnicas de massagem durante o trabalho de parto que tenham sido ensinadas 

aos seus acompanhantes, ela não deve ser apoiada em sua escolha pelos profissionais do hospital devido 

aos riscos para a criança. 

E. A solicitação materna por analgesia de parto compreende indicação insuficiente para sua realização, 

pois é necessário respeitar a fase ativa do parto e o grau de dilatação.  



29. A Política Nacional de Humanização (PNH) – Humaniza SUS – existe para efetivar os princípios do SUS 

no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas 

solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. A PNH deve estar presente e inserida em todas as políticas e 

programas do SUS (BRASIL, 2003). Sobre as diretrizes da PNH é CORRETO afirmar.  

A. O acolhimento deve ser feito com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades 

do usuário, é possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas 

necessidades, ampliando a efetividade das práticas de saúde. 

B. A ambiência é feita através da comunicação verticalizada dos processos de trabalho, projetos 

arquitetônicos cogeridos, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários 

e trabalhadores de cada serviço. 

C. A clínica ampliada e compartilhada se faz utilizando recursos que permitam enriquecimento dos 

diagnósticos considerando especificamente o enfoque orgânico. nesse sentido, a qualificação do 

diálogo com escuta qualificada, acontece no tratamento dos usuários, de modo a possibilitar decisões 

centradas no modelo biomédico. 

D. A valorização do trabalho e do trabalhador acontece num processo estanque de construção de saberes, 

valores, concepções, de avaliar quais formas de funcionamento coletivo estão produzindo adoecimento 

e aquelas que promovem a saúde. 

E. A defesa dos direitos dos usuários acontece pela criação de mecanismos que façam a informação 

centrar-se no médico, assim como a implementação das ouvidorias e outros meios de escuta do 

profissional que façam suas questões chegarem aos gestores e sejam defendidas conforme seus direitos. 

 

30. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, de notificação compulsória, de natureza viral, grave, transmitida 

pela fala, tosse e espirro, e extremamente contagiosa, mas que pode ser prevenida pela vacina. Pode ser contraída 

por pessoas de qualquer idade. Sobre os sintomas do sarampo, de acordo com o período da doença, é CORRETO 

afirmar. 

A. O período de remissão dura cerca de sete dias, em que surge a febre, acompanhada de tosse seca, coriza, 

conjuntivite e fotofobia. Do 2° ao 4° dia desse período, surgem as manchas vermelhas.  

B. O período de infecção caracteriza-se pela diminuição dos sintomas, com declínio da febre. A erupção 

na pele torna-se escurecida e, em alguns casos, surge descamação fina, lembrando farinha, daí o nome 

de furfurácea. 

C. O período de remissão caracteriza-se pela possível ocorrência de superinfecção viral ou bacteriana, 

principalmente em crianças até os dois anos de idade e adultos jovens. 

D. O período de remissão caracteriza-se pela diminuição dos sintomas, com declínio da febre. A erupção 

na pele torna-se escurecida e, em alguns casos, surge descamação fina, lembrando farinha, daí o nome 

de furfurácea. 

E. O período toxêmico dura cerca de sete dias, em que surge a febre, acompanhada de tosse seca, coriza, 

conjuntivite e fotofobia. Do 2° ao 4° dia desse período, surgem as manchas vermelhas. 

 


