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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)
Privacidade das crianças na internet: quem
deixou você postar isso?

O bebê sentou sozinho. Click. Aprendeu a
segurar o pé. Click. Se lambuzou inteiro de
papinha. Click. Caiu um dente de leite. Click. Se
antes os registros da infância eram guardados
como preciosidades em empoeirados álbuns de
família, no mundo frenético e digital da pósmodernidade eles encontraram uma nova
plataforma: as redes sociais. E nem é preciso
esperar por uma ocasião especial para publicar
fotos e vídeos. O café da manhã, o caminho
para a escola, a hora do almoço e até o banho...
Tudo é pretexto para um novo post.
É fato que misturar a vida real com a digital é
um caminho sem volta. “No passado, havia uma
separação muito clara entre a vida presencial e
a digital. Hoje, isso não existe mais”, explica a
pesquisadora de tendências Clotilde Perez, pósdoutora em Design Thinking pela Stanford
University (EUA). “Se as pessoas estão presentes
nas redes sociais, é natural que as crianças
também estejam. Afinal, elas são parte da
sociedade”, completa.
Nem por isso é menos importante parar para
refletir sobre o que a exposição precoce de
crianças pode provocar. Elas ainda não têm
discernimento para escolher como (e se)
querem estar presentes no mundo virtual, mas
sofrerão os efeitos do que está nas redes no
futuro. Essa é uma situação à qual toda a
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sociedade está sujeita. “Tenho a impressão que
virou um diário coletivo. O que fazíamos na
intimidade, para guardar e mostrar aos filhos
quando crescessem, agora é público”, explica a
neuropsicóloga Deborah Moss, mestre em
Psicologia
do
Desenvolvimento
pela
Universidade de São Paulo.
Mesmo que, hoje, as imagens que você posta do
seu filho não reverberem de forma negativa, no
futuro, dependendo do teor, elas podem se
tornar fonte de mal-estar, embaraço ou matéria
para bullying. Sim, aquela foto fofinha do seu
filho com bumbum de fora na praia ou
mostrando o sorriso banguela podem não ser
interpretadas por estranhos do jeito que você
gostaria. Por isso, para Rodrigo Nejim, diretor de
educação da ONG SaferNet, os pais precisam ter
em mente que a esfera pública da internet vai
além do círculo de familiares e amigos.
“Dizemos que expor na rede cenas comuns no
contexto familiar, como um primeiro banho,
acabam colocando seu filho na maior praça
pública do planeta”, alerta.
Outro ponto fundamental é que a postagem
dessas fotos pode ferir a autonomia das
crianças. Muitas não são nem consultadas pelos
pais. “É um equívoco menosprezar a opinião da
criança. A partir dos 3 ou 4 anos, ela já pode
dizer se gosta ou não de uma imagem e se quer
que seja compartilhada”, completa Nejim.
Naíma Saleh. Disponibilizado em
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Com
portamento/noticia/2018/06/quem-deixouvoce-postar-isso.html. Acesso em: 24/05/2020
(fragmento adaptado)

As questões de números 01 a 05 referem-se ao
texto abaixo:
QUESTÃO 1
A organização do texto deve ser feita com nexos
lógicos
adequados,
encadeando-se
coerentemente as ideias e evitando-se frases e
períodos desconexos. Assim, sobre o primeiro
parágrafo do texto é incorreto afirmar:
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a) A expressão “click” configura um exemplo da
figura de linguagem, onomatopeia, que consiste
em reproduzir um determinado som.
b) No trecho “Se lambuzou inteiro de papinha”,
o termo “se” é um exemplo de pronome
reflexivo e seu uso proclítico, de acordo com a
norma padrão, está inadequado.
c) No trecho iniciado por “Se antes os
registros...”, o termo “se” conduz o conteúdo
enunciado para o campo da possibilidade.
d) No trecho “E nem é preciso esperar por uma
ocasião especial para publicar fotos e vídeos” a
parte em destaque funciona como objeto direto
da oração anterior.
e) O último período do parágrafo em análise é
um exemplo de período simples, formado por
uma única oração absoluta com predicado
nominal.
QUESTÃO 2
Observando a imagem e o enunciado verbal que
formam o meme e relacionando-o ao assunto
do texto, marque a alternativa correta:
a) As expressões “você” e “isso”, referem-se
respectivamente a “criança” e “imagem”.
b) A segunda oração do meme funciona como
complemento verbal do verbo transitivo
indireto “deixar”.
c) Pode-se inferir que o meme critica as fotos
infantis estranhas postadas nas redes sociais.
d) Apesar do uso de palavras diferentes,
semanticamente, o sujeito das duas orações que
compõe o enunciado verbal do meme é o
mesmo.
e) Observando o enunciado verbal do meme, os
verbos das duas orações são classificados como
transitivos diretos e, portanto, formam
predicados verbais.
QUESTÃO 3
Observe as falas a seguir de Clotilde Perez no
segundo parágrafo e marque a alternativa
correta:
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I. “No passado, havia uma separação muito clara
entre a vida presencial e a digital. Hoje, isso não
existe mais.”
II. “Se as pessoas estão presentes nas redes
sociais, é natural que as crianças também
estejam. Afinal, elas são parte da sociedade”
a) A substituição do verbo “haver” na fala I por
“existir” só é possível fazendo adaptações à
concordância verbal.
b) Na fala I, o pronome “isso” foi utilizado no
contexto porque retoma a informação contida
na oração anterior.
c) Na fala II, a expressão “que” é um exemplo de
pronome relativo e se relaciona com o termo
“crianças”.
d) Na fala II, o termo “Afinal” exerce no
contexto a função semântica de finalidade.
e) O termo “elas” no último período da fala II
retoma as expressões “pessoas” e “crianças”.
QUESTÃO 4
Releia o trecho a seguir do terceiro parágrafo do
texto e marque a alternativa correta sobre os
elementos linguísticos:
Elas ainda não têm discernimento para escolher
como (e se) querem estar presentes no mundo
virtual, mas sofrerão os efeitos do que está nas
redes no futuro. Essa é uma situação à qual toda
a sociedade está sujeita.
a) Há duas locuções verbais presentes no
primeiro período do texto.
b) O uso dos parênteses tanto enfatiza o
argumento utilizado pela autora do texto,
quanto destaca o sentido semântico condicional
da situação abordada.
c) A expressão “mas” poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido semântico e sintático
pelo termo “embora”.
d) O uso da crase em “à qual” está adequada
pois se refere a um termo feminino: “toda a
sociedade.”
e) Se o termo “toda a sociedade” fosse
substituído por “todos”, haveria alteração tanto
na concordância da frase que o sucede quanto
com relação a crase utilizada.
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QUESTÃO 5
Analise as seguintes reescritas do período
retirado do quarto parágrafo do texto.
Mesmo que, hoje, as imagens que você posta do
seu filho não reverberem de forma negativa, no
futuro, dependendo do teor, elas podem se
tornar fonte de mal-estar, embaraço ou matéria
para bullying.
I. Pelo fato de poderem reverberar de forma
negativa no futuro, as imagens que você posta,
atualmente, do seu filho podem trazer malestar, embaraço ou matéria para bullying,
dependendo do teor.
II. Como podem refletir algo negativo no futuro,
as imagens que você posta, hoje, do seu filho,
dependendo do teor, podem trazer mal-estar,
embaraço ou matéria para bullying.
III. Qualquer imagem que você posta do seu
filho, independentemente de seu teor, pode
fazer estragos em sua vida futura, tornando-se
fonte de mal-estar, embaraço ou matéria para
bullying.
IV. Não importa se reverberem de forma
negativa atualmente, dependendo do conteúdo,
no futuro, as imagens que você posta do seu
filho podem propiciar mal-estar, embaraço ou
matéria para bullying.
Quais preservam o sentido, a clareza e a
correção do texto?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas I, II e IV.
e) I, II, III e IV.

Eram umas nove mulheres entre primas e
amigas! Um lanche presencial para reunir a
conversa, era a intenção. Entrei em casa, um
silêncio sepulcral! Até me assustei. Onde
estarão as beldades? Para minha surpresa e
alívio estavam na sala, todas conectadas no
WhatsApp, conversando com outras amigas e
acho que até mesmo entre elas. Nem me viram.
Saí pé por pé para não interromper a
“conversa”. Conversa de corpo presente com as
ausentes e das ausentes com as de corpo
presente. “Roucas” de tanto clicarem! Tempos
modernos!
Joao Marcos Mallucelli. Disponível em
https://paranaportal.uol.com.br/colunas/cronic
as-de-sexta/conectividade/ Acesso em:
23/05/2020.

Texto 2

Leia os textos a seguir e respondam às questões
06 a 08:
Texto 1
Conectividade
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QUESTÃO 6
Analise as seguintes assertivas sobre o texto I de
Joao Marcos Mallucelli, colunista do Paraná
Portal da Uol:
I. Usando da injunção, o autor alerta para o
tempo que as pessoas passam conectadas em
redes sociais deixando de lado às que convivem
presencialmente.
II. Emprega interjeições para indicar o espanto
que o autor sentiu diante da situação
presenciada.
III. O uso de pronome e verbos na primeira
pessoa indica que o autor foi convidado para a
conversa, mas desistiu de participar pela
decepção de acontecer pelo WhatsApp.
IV. O uso das aspas nas palavras “conversa” e
“roucas”, mostra que o autor faz inferências
opinativas sobre a situação vivenciada.
a) Apenas I e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas II e IV.
d) Apenas II, III e IV.
e) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 7
É possível compreender que a palavra
“ausentes” no período “Conversa de corpo
presente com as ausentes e das ausentes com
as de corpo presente.” do texto I indica pessoas
que:
a) não quiserem ir ao encontro.
b) não são amigas verdadeiras.
c) esqueceram o encontro.
d) não estavam no encontro.
e) preferem conversar pelas redes sociais.
QUESTÃO 8
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b) ambos tratam a temática a partir do mesmo
gênero textual, indicada na frase presente nos
dois textos: “tempos modernos”.
c) ambos defendem o uso das redes sociais
como um meio eficaz de promover relações
interpessoais.
d) somente o texto II traz uma reflexão dos
benefícios da tecnologia nas comunicações à
distância.
e) somente no texto I, as pessoas se utilizam dos
aparelhos
eletrônicos
para
interagirem
socialmente.

ATUALIDADES
QUESTÃO 9
A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma
agência reguladora que tem como atribuições o
fomento, a regulação e a fiscalização do
mercado do cinema e do audiovisual no Brasil.
Muitas das produções feitas com seu apoio
ganharam destaque e levam o nome do país
mundo à fora.
Neste sentido:
I – O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o
primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na
categoria de Melhor Filme Estrangeiro;
II - “Estou me guardando para quando o
Carnaval chegar”, longa-metragem sobre
Toritama e a confecção do jeans no Agreste
pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no
Festival Internacional de Berlim;
III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o
Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019.
Marque a alternativa verdadeira:
a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) Todas as alternativas.

Analisando os textos I e II é correto afirmar que:
QUESTÃO 10
a) ambos promovem reflexões sobre como as
novas tecnologias influenciam a vida cotidiana.
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“As chuvas que caíram no ano passado no
Agreste Meridional e Setentrional de
Pernambuco não foram suficientes para encher
açudes e barragens e fazer com que o pasto
nascesse, afetando diretamente a produção da
bacia leiteira. Principal atividade da região, a
produção de leite está concentrada em 27
municípios, com mais de 106 mil produtores.”
(Informação publicada no seguinte endereço
eletrônico:
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/
01/30/seca-dificulta-atividade-da-bacia-leiteirade-pernambuco-183391.)
Mesmo levando em consideração as questões
climáticas, o Agreste Meridional e Setentrional
de Pernambuco conseguiu em 2019 ocupar:
a) o primeiro lugar em produção de
Nordeste;
b) o segundo lugar na produção de
Nordeste;
c) o terceiro lugar na produção de
Nordeste;
d) o quarto lugar na produção de
Nordeste;
e) o quinto lugar na produção de
Nordeste.

leite do
leite do
leite do
leite do
leite no

QUESTÃO 11
O empresário e engenheiro pernambucano
__________, morreu aos 92 anos na madrugada
do sábado 25 de abril de 2020, no Recife.
Colecionador e incentivador das artes, foi
fundador de grandes indústrias: de aço,
cimento, vidro e açúcar. Ele criou um instituto
cultural reconhecido mundialmente nas terras
do antigo Engenho São João na Zona Oeste da
capital pernambucana, reunindo neste local um
acervo da história e da arte que ficará como
legado para as futuras gerações.
No texto acima citado, estamos falando de:
a) Francisco Brennand
b) Renato Brennand
c) Ricardo Brennand
d) Roberto Brennand
e) Rogério Brennand
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QUESTÃO 12
A Ferrovia Transnordestina é um dos
empreendimentos mais estruturadores da
economia do Nordeste. O projeto prever a
ligação entre o Sertão e o Litoral, começando na
cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí,
seguindo até Salgueiro, Sertão do Estado, onde
a ferrovia se divide em dois trechos:
a) um que passa por Pernambuco indo até Porto
de Recife e o outro que vai até o Ceará indo até
o Porto de Pecém.
b) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
c) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Pecém.
d) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Mucuripe.
e) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Recife e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 13
Um professor criou uma tabela no Excel 2013
para calcular a média aritmética dos seus
alunos. As notas de um aluno estão cadastradas
nas seguintes células: H5; H6; H7 e H8. Qual
comando ele deve colocar em H9 para calcular a
média?
a) =SOMAR(H5:H8).
b) =SOMAR(H5/H8).
c) =MÉDIA(H5:H8).
d) =MÉDIA(H5;H8).
e) =MEDIANA(H5;H8).
QUESTÃO 14
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A plataforma Windows nos proporciona
diversos recursos, como por exemplo, atalhos
para facilitar o seu uso. Marque a alternativa
que mostra o atalho que permite, facilmente,
abrir o Gerenciador de Tarefas.
a) Ctrl + Alt + Esc.
b) Ctrl + Shift + Esc.
c) Ctrl + Shift + Alt.
d) Ctrl + Windows + Alt.
e) Ctrl + Windows + E.

ENFERMEIRO
QUESTÃO 17
A administração de medicamentos é uma das
atividades
mais
sérias
e
de
maior
responsabilidade da enfermagem, sendo
necessário e de extrema obrigação deter de
conhecimentos científicos para segurança e
garantia de vida do paciente. Com base na
farmacologia, marque a alternativa correta:

a) Diskpart.
b) Diskformat.
c) Formatdisk.
d) Deletepart.
e) Deletedisk.

a) A farmacocinética apresenta como fases a
absorção, a distribuição, o metabolismo e a
excreção.
b) A farmacocinética explica como a droga
exerce seu efeito, qual a sua ação sobre a célula
e qual a sua potência.
c) A redução do efeito de um fármaco pela ação
de outro é chamado de antagonismo. O
antagonismo físico é concorrente por
receptores ou sobre a mesma estrutura.
d) A administração intermitente é a
administração realizada em tempo maior que 60
minutos, ininterruptamente.
e) Na administração lenta, os efeitos adversos
ocorrem ao mesmo tempo e velocidade que os
efeitos terapêuticos.

QUESTÃO 16

QUESTÃO 18

Malwares são tipos de softwares maliciosos que
se infiltram em computadores para causar
danos ou, em muitos casos, roubar dados do
proprietário. Um deles tem função de exibir
vários anúncios indesejáveis, geralmente
surgindo na forma de pop-ups, deixando o
computador cada vez mais lento. Os softwares
que exibem anúncios indesejados são chamados
de:

O código de ética dos profissionais de
enfermagem consolida regras, princípios,
direitos e deveres relacionados à conduta ética
do profissional. Tal código deverá ser seguido
por todos os profissionais de enfermagem, caso
contrário, ficam sujeitos a sofrerem penalidades
impostas pelos Conselhos Federal e Regionais
de Enfermagem. Nessa perspectiva, é de
competência do Conselho Federal de
Enfermagem a penalidade de:

QUESTÃO 15
Um usuário não conseguiu completar a
formatação de um HD externo no Windows,
porém, ficou sabendo que existe a possiblidade
da formatação pelo Prompt de Comando. Que
recurso dentro da plataforma Windows
solucionará seu problema?

a) Adware.
b) Keylogger.
c) Backdoor.
d) Worm.
e) Nenhuma das alternativas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ASCONPREV

a) Censura.
b) Multa.
c) Cassação do direito ao exercício profissional.
d) Advertência verbal.
e) Suspenção do exercício profissional.
QUESTÃO 19
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De acordo com a Lei Nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, entende-se por saúde do
trabalhador um conjunto de atividades que se
destina, através das ações de vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à
promoção e proteção da saúde dos
trabalhadores, assim como visa à recuperação e
reabilitação da saúde dos trabalhadores
submetidos aos riscos e agravos advindos das
condições de trabalho, abrangendo ainda:
a) O controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a
saúde.
b) Avaliação do impacto que as tecnologias
provocam à saúde.
c) O controle de bens de consumo que, direta
ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas e processos, da
produção ao consumo.
d) A ordenação da formação de recursos
humanos na área de saúde.
e) O incremento, em sua área de atuação, do
desenvolvimento científico e tecnológico.

apetite, planos ou ações suicidas. Esses
atributos referem-se a:
a) Transtorno afetivo bipolar.
b) Transtorno da ansiedade.
c) Síndrome do pânico.
d) Depressão.
e) Disfunção cognitiva leve.

QUESTÃO 20

(1) Som maciço.
(2) Som submaciço.
(3) Som timpânico.
(4) Som claro pulmonar.

A Sistematização da Assistência de Enfermagem
(SAE) é composta por cinco etapas
interdependentes
e
recorrentes.
Em
determinada fase são definidos os resultados
esperados e quais condutas serão necessárias
para atingir esses objetivos. O enunciado em
questão trata da etapa:
a) Histórico de enfermagem.
b) Diagnóstico de enfermagem.
c) Planejamento de enfermagem.
d) Implementação.
e) Avaliação de enfermagem.
QUESTÃO 21
É um transtorno psiquiátrico que causa
alteração do humor e possui características
como tristeza profunda, baixa autoestima,
dificuldade de concentração, perda do interesse
e prazer nas atividades cotidianas, sensação de
fadiga aumentada, distúrbios do sono e do

ASCONPREV

QUESTÃO 22
Os princípios básicos da semiologia e
semiotécnica de enfermagem são de
fundamental importância no processo do
cuidado para com o paciente. É preciso de
competência técnica para uma efetiva
realização do exame clínico e avaliação dos
sistemas corporais. Uma das fases da avaliação
física é a percussão, que tem a finalidade de
identificar algum som ou sensibilidade
diferente. Determina também o tamanho, a
consistência e o limite de alguns órgãos. Nessa
perspectiva, associe corretamente os achados
obtidos que são gerados a partir da percussão.

( ) Som de tórax normal, sem alterações.
( ) Se obtém em áreas que contêm ar e que são
recobertas por membrana flexível.
( ) É uma variação do som maciço em que a
presença de ar em quantidade restrita lhe dá
característica peculiar.
( ) Em regiões que não exista ar.
Marque a sequência correta:
a) 4, 3, 1, 2.
b) 1, 2, 3, 4.
c) 4, 2, 1, 3.
d) 3, 4, 2, 1.
e) 4, 3, 2, 1.
QUESTÃO 23
A ausculta é uma das fases do exame físico em
que o profissional deve se atentar aos sons
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anormais. A descrição de “Sons agudos ouvidos
na expiração quando há bloqueio do fluxo do ar.
Se a intensidade do bloqueio aumenta, pode ser
ouvido também na inspiração. Se o som não se
altera com a tosse, é muitas vezes decorrente
de asma, infecção, insuficiência cardíaca ou
obstrução”, refere-se a:
a) Sibilos.
b) Crepitações.
c) Roncos.
d) Estridor.
e) Atrito pleural.
QUESTÃO 24
Tempos
cirúrgicos
são
classificações
empregadas na sequência de procedimentos
utilizados nas intervenções cirúrgicas de acordo
com o momento e as ações desempenhadas
pelo cirurgião. É importante que o profissional
de enfermagem saiba identificar os quatro
tempos cirúrgicos, uma vez que o orienta em
relação aos tipos de materiais e instrumentais
necessários no ato cirúrgico. Com base no
enunciado, associe as colunas devidamente.

ENFERMEIRO
b) 2, 1, 3, 4.
c) 2, 1, 4, 3.
d) 1, 3, 4, 1
e) 2, 3, 4, 1.
QUESTÃO 25
Vigilância epidemiológica abrange informações,
investigações e levantamentos imprescindíveis
para a programação e a avaliação das medidas
de controle de doenças e agravos à saúde. O
instrumento utilizado para a obtenção dessas
informações é a notificação compulsória que
tem o intuito de informar as autoridades
sanitárias o surgimento de enfermidades que
podem depreciar ou ameaçar a saúde da
população. Nessa perspectiva, qual dessas
doenças não é considerada de notificação
compulsória:
a) Dengue.
b) Hanseníase.
c) Febre amarela.
d) Meningite.
e) Botulismo.
QUESTÃO 26

(1) Diérese.
(2) Hemostasia.
(3) Exérese.
(4) Síntese.
( ) Conjunto de medidas, manuais ou
instrumentais, para deter ou inibir o
extravasamento
sanguíneo
no
período
intraoperatório.
( ) Afastamento dos planos anatômicos ou
tecidos para possibilitar a liberação do campo
operatório.
( ) Tempo cirúrgico em que é realizada a
remoção de uma parte ou totalidade de um
tecido ou órgão para o diagnóstico, o controle
ou a resolução da doença.
( ) Refere-se ao momento da aproximação das
bordas dos tecidos seccionados.
Marque a sequência correta:
a) 1, 2, 3, 4.
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Sobre a Tuberculose, julgue os itens:
I- A tuberculose pulmonar primária é mais
comum em adultos.
II- As apresentações extrapulmonares da
tuberculose têm seus sinais e sintomas
dependentes dos órgãos e/ou sistemas
acometidos.
III- Todos os casos com baciloscopia negativa,
mas com suspeita clínica e/ou radiológica de
tuberculose, devem ter cultura solicitada e
serem
encaminhados
para
elucidação
diagnóstica em uma referência.
IV- O tratamento com as medicações padrão
(Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e
Etambutol) é contra indicado para gestantes.
V- O acompanhamento da evolução da
tuberculose pulmonar consiste na realização da
baciloscopia no segundo, quarto e sexto mês de
tratamento.
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Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as alternativas III, IV e V estão
corretas.
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
d) Apenas as alternativas IV e V estão corretas.
e) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
QUESTÃO 27
A participação da comunidade na gestão do
Sistema Único de Saúde (SUS) está garantida na
Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Com
base nesta Lei, assinale a alternativa correta.
a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde (Conasems) são órgãos
independentes sem representação no Conselho
Nacional de Saúde.
b) A representação dos usuários nos Conselhos
de Saúde e Conferências será paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
c) As conferências de Saúde e os Conselhos de
Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas pelas Secretarias
Municipais, Estaduais e Federais de Saúde.
d) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
seis 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.
e) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada
dois 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.
QUESTÃO 28
São princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde (SUS) e da Rede de Atenção à Saúde
(RAS) estabelecidos na Portaria Nº 2.436 de 21
de setembro de 2017, exceto:
a) Universalidade
cuidado.

ASCONPREV

e

Longitudinalidade

do

b) Equidade e Resolutividade.
c) Integralidade e disparidade.
d) Equidade e População adscrita.
e) Integralidade e Participação da comunidade.
QUESTÃO 29
O Sistema Único de Saúde (SUS) está presente
em todo o território nacional. Na concepção de
superar os desafios, os gestores do SUS
assumem o compromisso do Pacto Pela Saúde
2006, definindo três dimensões: Pacto pela
Vida, Pacto em defesa do SUS e Pacto de
Gestão, com o objetivo de promover inovações
nos processos e instrumentos de gestão e
alcançar maior eficiência e qualidade das
respostas do Sistema Único de Saúde. No
tocante ao Pacto Pela Vida, marque V
(verdadeiro) ou F (falso).
I- Será considerada idosa a pessoa com idade
igual ou superior a 60 (sessenta) anos e os
cuidados nesta área deve seguir a promoção do
envelhecimento ativo e saudável, estímulo às
ações intersetoriais visando a integralidade da
atenção.
II- No Pacto pela vida, são 04 (quatro)
prioridades pactuadas: Saúde do idoso; Redução
da mortalidade infantil e materna; Promoção a
Saúde e Fortalecimento da Atenção Básica.
III- Tem como objetivos e metas para a redução
da mortalidade infantil, apoiar a elaboração de
propostas de intervenção para a qualificação da
atenção às doenças prevalentes.
IV- Tem como objetivo o fortalecimento da
Atenção Básica, garantindo o financiamento da
Atenção
Básica
como
responsabilidade
unicamente do município.
V- Na promoção a saúde, articular e promover
os diversos programas de promoção de
atividade física já existentes e apoiar a criação
de outros.
Marque a sequência correta:
a) V, V, V, F, V
b) V, F, F, F,V
c) F, F, V, V,V
d) F, V, V, F,V
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e) V, F, V, F, V
QUESTÃO 30
A Infecção Hospitalar é um dos maiores
problemas enfrentados nos hospitais e por
profissionais da saúde. Controlar a infecção é
garantir a qualidade dos serviços e dos
atendimentos prestados dentro da instituição.
Relacionado ao tema, julgue os itens:
I- A atenção à segurança do paciente
envolvendo a higienização das mãos tem sido
tratada como prioridade, por ser considerada
uma medida relevante e reconhecida no
controle das infecções nos serviços de saúde.
II- A implantação de um check list no pré e pósoperatório não é critério significativo no
controle ou redução da infecção hospitalar.
III- O aumento da resistência microbiana aos
antibióticos, em especial no ambiente
hospitalar, pode diminuir a eficácia dos
medicamentos e o aumento do tempo de
internação.
IV- Um hospital capaz de garantir o
funcionamento eficiente durante um desastre é
considerado como estratégia na redução dos
riscos em saúde.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas as opções I e III estão corretas.
b) Apenas as opções III e IV estão corretas.
c) Apenas as opções I, II e III estão corretas.
d) Apenas as opções I, III e IV estão corretas.
e) Apenas as opções I, II e IV estão corretas.
QUESTÃO 31
A respeito do esquema de vacinação da raiva
humana pós-exposição, marque a alternativa
correta:
a) O soro antirrábico (SAR) deve ser
administrado uma única vez e o quanto antes. A
infiltração deve ser executada ao redor da lesão
(ou lesões). Quando não for possível infiltrar
toda a dose, aplicar 50% e a quantidade
restante desprezar.

ASCONPREV

ENFERMEIRO
b) Nos casos em que se conhece tardiamente a
necessidade do uso do soro antirrábico, ou
quando não há soro disponível no momento,
aplicar a dose recomendada de soro no máximo
em até 5 dias após a aplicação da 1ª dose de
vacina de cultivo celular.
c) Em caso de acidentes leves com cão ou gato
clinicamente suspeito de raiva no momento da
agressão, lavar a região com água e sabão,
observar o animal durante 10 dias após a
exposição e no caso do animal permanecer
sadio no período de observação, encerrar o
caso.
d) Em caso de acidentes graves com cão ou gato
raivoso, desaparecido ou morto; animais
silvestres (inclusive os domiciliados), animais
domésticos de interesse econômico ou de
produção, lavar com água e sabão e iniciar
imediatamente o esquema profilático com 5
doses de vacina.
e) No caso de o paciente faltar para a 2ª dose,
seguindo o aprazamento de doses na profilaxia
da raiva humana pós-exposição para pacientes
faltosos em uso da vacina de cultivo celular
(pela via IM), deverá ser aplicado no dia em que
o paciente comparecer e agendar a 3ª dose com
intervalo mínimo de 2 dias.
QUESTÃO 32
A Lei Nº 7.498, de 25 de junho de 1986, dispõe
sobre a regulamentação do exercício de
Enfermagem. De acordo com a lei, é
competência privativa do enfermeiro, exceto:
a) Organização e direção dos serviços de
enfermagem e de suas atividades técnicas e
auxiliares nas empresas prestadoras desses
serviços.
b) Planejamento, organização, coordenação,
execução e avaliação dos serviços da assistência
de enfermagem.
c) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes
graves com risco de vida.
d) Consultoria, auditoria e emissão de parecer
sobre matéria de enfermagem.
e) Participar da orientação e supervisão do
trabalho de Enfermagem em grau auxiliar.
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