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Língua Portuguesa
Texto 1
Encontrado no Marrocos, o mais antigo fóssil humano tem 300 mil anos
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Com novos métodos, cientistas fizeram datação mais precisa de pelo menos cinco esqueletos
de Homo sapiens; descoberta antecipa início da história da espécie em pelo menos 100 mil
anos.
Fábio de Castro, O Estado de S. Paulo – 7 de junho de 2017 | 14h

Um grupo internacional de cientistas descobriu no Marrocos pelo menos cinco fósseis
humanos de pelo menos 300 mil anos, cercados de ferramentas de pedra e restos de animais.
A descoberta, revelada em dois artigos publicados na edição de hoje da revista Nature,
antecipa em pelo menos 100 mil anos a mais antiga evidência fóssil já registrada da espécie
Homo sapiens.
De acordo com os autores dos estudos, a descoberta revela que a espécie humana tem
uma história evolutiva muito mais complexa do que se imaginava, envolvendo provavelmente
todo o continente africano. O fóssil humano mais antigo encontrado já registrado até agora
tinha 195 mil anos e havia sido desenterrado no leste da África, em Omo Kibish, na Etiópia.
“Acreditávamos que o berço da humanidade havia sido o leste da África, há 200 mil anos,
mas nossos novos dados revelam que o Homo sapiens já havia se espalhado por todo o
continente africano há cerca de 300 mil anos”, disse o autor principal da pesquisa, o
paleoantropólogo Jean-Jacques Hublin, do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, em
Leipzig (Alemanha).
A descoberta foi feita em Jebel Irhoud, no oeste do Marrocos, onde haviam sido
encontrados, desde a década de 1960, seis fósseis humanos e diversos artefatos da Idade da
Pedra, mas a idade dos fósseis permanecia incerta.
Um novo projeto de escavação em Jebel Irhoud, iniciado em 2004, revelou 16 novos
fósseis de Homo sapiens, envolvendo crânios, dentes e ossos longos de pelo menos cinco
indivíduos. As escavações foram lideradas por Hublin e por Abdelouahed Ben-Ncer, do
Instituto Nacional de Arqueologia e Patrimônio do Marrocos, sediado em Rabat.
Os cientistas conseguiram precisar a cronologia dos fósseis graças à tecnologia. Eles
utilizaram um método de datação por termoluminescência em pedras de sílex encontradas nos
mesmos depósitos.
“Sítios bem datados dessa época são excepcionalmente raros na África, mas nós tivemos
sorte, já que vários dos artefatos de sílex de Jebel Irhoud foram aquecidos no passado. Isso
nos permitiu aplicar os métodos de datação por termoluminescência nesses artefatos, para
estabelecer uma cronologia consistente para os novos fósseis e para as camadas de solo que
os cobriam”, explicou o especialista em geocronologia Daniel Richter, do Instituto Max Planck.
Além da datação por meio dos artefatos de pedra, os cientistas conseguiram refazer o
cálculo direto da idade de três mandíbulas encontradas em Jebel Irhoud na década de 1960.
Essas mandíbulas haviam sido anteriormente datadas em 160 mil anos, com um método por
ressonância paramagnética eletrônica.
No novo estudo, porém, os cientistas aprimoraram o método e recalcularam a idade dos
fósseis, encontrando um resultado coerente com as datações por termoluminescência: eles
tinham quase o dobro da idade estimada inicialmente. “Utilizamos métodos de datação de
última geração e adotamos as abordagens mais conservadoras para determinar a idade com
precisão”, disse Richter.
Além de revelarem que o Homo sapiens é 100 mil anos mais antigo do que se pensava, os
novos estudos revelaram também o cardápio dos humanos há 300 mil anos, que era composto
por muita carne de gazela, alguma carne de gnu e de zebra, eventualmente ovos de
avestruzes, além de antílopes, búfalos, porcos-espinho, lebres, tartarugas, moluscos de água
doce e serpentes.
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De acordo com a paleoantropóloga Teresa Steele, da Universidade de Califórnia Davis,
foram encontrados em Jebel Irhoud centenas de ossos de animais fossilizados e 472 espécies
deles foram identificadas. Foram também observadas marcas de cortes nos ossos, indicando
que suas medulas haviam sido utilizadas como alimento por humanos.
“Realmente parece que essas pessoas gostavam de caçar. A dispersão do Homo sapiens
por toda a África há 300 mil anos é provavelmente resultado de mudanças na biologia e no
comportamento da espécie”, disse Teresa.
As ferramentas de pedra encontradas em Jebel Irhoud eram feitas de sílex de alta
qualidade, “importadas” para o sítio, de acordo com o paleoantropólogo Shannon McPherron,
do Instituto Max Planck. Segundo ele, os machados, ferramentas frequentemente encontradas
em outros sítios antigos, não estavam presentes em Jebel Irhoud. Mas a maior parte dos
utensílios encontrados ali também existiram por toda a África na metade da Idade da Pedra.
“Os artefatos de pedra de Jebel Irhoud parecem muito semelhantes aos encontrados no
leste e no sul da África. É provável que as inovações tecnológicas da metade da Idade da
Pedra estejam ligadas ao surgimento do Homo sapiens”, afirmou McPherron.
Glossário:
Sílex: rocha sedimentar silicatada, constituída de quartzo criptocristalino, muito dura e com
densidade elevada.
Termoluminescência: luminescência que ocorre em alguns materiais quando aquecidos. É
particularmente útil na datação arqueológica.
Disponível em: <http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,encontrado-no-marrocos-mais-antigo-fossil-humano-tem-mais-de-300-mil-anos,700018
29124>. [Adaptado]. Acesso em: 14 set. 2017.

1)

Qual alternativa melhor exprime a ideia principal do Texto 1?

A ( ) Mostrar que o método de datação por termoluminescência é mais eficaz do que métodos
mais antigos.
B ( ) Relacionar o conteúdo da dieta com a inteligência do Homo sapiens através das marcas
encontradas nos ossos de animais.
C ( ) Divulgar a descoberta de artefatos de pedra e sua relação com o início da civilização
humana.
D ( ) Divulgar uma pesquisa científica que questiona a datação do surgimento do Homo sapiens.
E ( ) Evidenciar que o estudo das camadas de solo que cobriam os fósseis é um método eficaz na
datação destes.
2)

Considere as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta.

I. A palavra “porcos-espinho” (linha 48) é formada por composição.
II. A palavra “deles” (linha 52) retoma “ossos”.
III. “Datação” (linha 01) e “geocronologia” (linha 35) são formadas pelo mesmo processo de
formação de palavras.
IV. A palavra “antílope” (linha 48) é formada por derivação prefixal.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente a afirmativa III está correta.
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3) Considere os seguintes trechos, retirados do Texto 1.
“Isso nos permitiu aplicar os métodos de datação por termoluminescência nesses artefatos, para
estabelecer uma cronologia consistente para os novos fósseis e para as camadas de solo que os
cobriam.” (linhas 32 a 35)
“[...] os novos estudos revelaram também o cardápio dos humanos há 300 mil anos, que era
composto por muita carne de gazela, alguma carne de gnu e de zebra [...]” (linhas 45 a 47)
“A descoberta foi feita em Jebel Irhoud, no oeste do Marrocos, onde haviam sido encontrados,
desde a década de 1960, seis fósseis humanos e diversos artefatos da Idade da Pedra, mas a idade
dos fósseis permanecia incerta.” (linhas 21 a 23)
As palavras em negrito retomam respectivamente os termos:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

os novos fósseis – o cardápio dos humanos há 300 mil anos – Marrocos
os novos fósseis – o cardápio dos humanos há 300 mil anos – Jebel Irhoud
artefatos – os novos estudos – Jebel Irhoud
artefatos – o cardápio dos humanos há 300 mil anos – Marrocos
os novos fósseis – os novos estudos – Marrocos

4)

Com base no Texto 1, atribua verdadeiro (V) ou falso (F) às afirmativas abaixo e assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

( ) As palavras “depósitos” (linha 30), “método” (linha 29) e “África” (linha 31) são acentuadas
graficamente por uma mesma regra.
( ) O grafema <s> representa o mesmo som nas palavras “solo” (linha 34), “pensava” (linha 45) e
“precisa” (linha 01).
( ) As palavras “artefatos” (linha 22), “gazela” (linha 47) e “datação” (linha 29) são oxítonas.
( ) As palavras “machados” (linha 59), “pesquisa” (linha 18) e “Marrocos” (linha 21) contêm
dígrafos.
( ) As palavras “fósseis” (linha 22) e “semelhantes” (linha 62) têm mais letras do que fonemas.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–F–F–V–F
V–F–V–F–V
V–F–F–V–V
V–V–F–V–F
F–V–V–F–V

5)

Considerando o Texto 1, é correto afirmar que:

A ( ) o novo estudo confirmou o que já se sabia sobre o Homo sapiens na década de 1960.
B ( ) o método de datação dos artefatos de pedra foi o mesmo utilizado para as três mandíbulas
encontradas em Jebel Irhoud.
C ( ) antes desse estudo, acreditava-se que dieta do Homo sapiens era baseada em vegetais.
D ( ) a pesquisa utilizou o método de datação por termoluminescência nos artefatos de pedra.
E ( ) a pesquisa de datação dos artefatos de pedra foi realizada no Brasil e na Alemanha.
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Texto 2
A linguagem da física
Adilson de Oliveira
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Uma das mais importantes características humanas é a capacidade de nos
comunicarmos, pois, por meio desse processo, a inteligência se manifesta. Existem evidências
de que outros animais se comunicam entre si, como baleias e golfinhos; mas, até onde
sabemos, somos os únicos seres do universo que expressam pensamentos de forma
complexa por meio de sons, gestos, pinturas, escrita etc. Em particular, no que se refere à
comunicação oral, estima-se a existência de cerca de 7 mil idiomas. O mais falado no mundo é
o mandarim, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de falantes. A língua portuguesa, falada por
quase 230 milhões de pessoas, está entre a quinta e a sexta posição.
Em cada idioma já foram expressas belíssimas ideias que ficaram eternizadas em
diferentes obras literárias. A bela peça Hamlet, escrita em inglês por William Shakespeare, a
envolvente narração em espanhol de Dom Quixote de la Mancha, feita por Miguel de
Cervantes, e os grandiosos poemas épicos, como Os Lusíadas, de Luís de Camões (em
português), e Divina Comédia, de Dante Alighieri (em italiano), são apenas alguns exemplos
de grandes produções do pensamento humano. Nessas obras, encontramos a maneira como
esses autores veem o mundo por meio de suas narrativas.
Da mesma forma, a ciência tem seu próprio “idioma” para descrever a natureza. Em
especial, a física tem uma maneira particular de narrar os fenômenos naturais. Essas
narrativas acabam se modificando ao longo do tempo, assim como as próprias línguas, tanto
pela evolução do pensamento como pelas descobertas de novos fenômenos, que, para serem
explicados, levam a grandes revoluções no modo de pensar.
Toda língua moderna tem o seu alfabeto e as suas regras gramaticais, que nos
permitem expressar as nossas ideias. Na física, a matemática é uma das maneiras usadas
para expressar seus conceitos e teorias. Devido à sua estrutura lógica, a matemática garante a
demonstração de determinados conceitos de modo absolutamente preciso e é capaz de levar
a formas de pensamento que a nossa linguagem humana cotidiana não consegue expressar.
[...]
Mas a física não é apenas a descrição da natureza a partir de equações matemáticas.
Seu roteiro para explicar o universo também depende de princípios fundamentais aplicados a
diversas situações. As teorias físicas têm como pano de fundo os chamados princípios de
conservação, que são associados à conservação da energia, da quantidade de movimento, do
momento angular, da carga elétrica, entre outros. Por exemplo, verifica-se que, em qualquer
processo, a energia total é conservada, ou seja, nunca é criada ou destruída, mas pode ser
transformada. Com base nessa ideia, foi possível elaborar diferentes descrições dos
fenômenos físicos.
O físico e astrônomo italiano Galileu Galilei, um dos fundadores da física e da
astronomia modernas e também um dos grandes defensores do método científico, disse: “O
livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos… sem um conhecimento dos
mesmos, os homens não poderão compreendê-lo” (tradução livre). A afirmação reflete bem a
percepção de que, para podermos expressar certas ideias e conceitos, é necessário conhecer
de maneira adequada o idioma no qual eles estão escritos. Nesse caso, a física, por meio da
matemática, consegue descrever o nosso universo de modo fundamental, mesmo não
respondendo a todas as perguntas. Ainda serão escritos muitos “poemas” e “narrativas”
(teorias) na física, por meio do seu “idioma” (matemática), e eles continuarão nos encantando,
assim como as grandes produções literárias.
Disponível em: <http://www.cienciahoje.org.br/noticia/v/ler/id/2727/n/a_linguagem_da_fisica>. [Adaptado]. Acesso em: 21 set. 2017.
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6)

Considere as seguintes afirmativas, referentes ao Texto 2, e assinale a alternativa correta.

I.

Não apenas os seres humanos, mas também animais de variadas espécies se comunicam entre
si por meio de um sistema complexo de sons e gestos.
II. Diferentes obras literárias descrevem belas ideias por meio de um único idioma, que é universal
e se refere à comunicação oral.
III. A física, uma ciência exata, permite que a descrição dos fenômenos naturais se modifique no
tempo, ainda que empregue a matemática como o seu “idioma”.
IV. As ideias e conceitos podem ser expressos por meio de linguagem específica, a partir do
domínio de suas regras.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.

7)

Segundo o Texto 2, é correto afirmar que:

A ( ) como qualquer língua natural, a matemática tem um sistema de comunicação próprio que
permite à física descrever os fenômenos naturais.
B ( ) a modificação da física está atrelada à modificação das línguas naturais.
C ( ) algumas línguas não têm um sistema sofisticado de regras gramaticais, o que impossibilita a
comunicação e a descrição de fenômenos naturais.
D ( ) Galileu Galilei afirma que os homens não são capazes de descrever os fenômenos da
natureza porque não sabem matemática.
E ( ) as equações matemáticas são suficientes para que a física explique o universo.

8)

Observe as sentenças abaixo, retiradas do Texto 2. Considerando os verbos destacados,
assinale a alternativa correta.

I.

“mas, até onde sabemos, somos os únicos seres do universo que expressam pensamentos de
forma complexa por meio de sons, gestos, pinturas, escrita etc.” (linhas 03 a 05)
II. “Em cada idioma já foram expressas belíssimas ideias que ficaram eternizadas em diferentes
obras literárias.” (linhas 09 e 10)
III. “Essas narrativas acabam se modificando ao longo do tempo, assim como as próprias línguas,
tanto pela evolução do pensamento como pelas descobertas de novos fenômenos, que, para
serem explicados, levam a grandes revoluções no modo de pensar.” (linhas 17 a 20)
IV. “Ainda serão escritos muitos ‘poemas’ e ‘narrativas’ (teorias) na física, por meio do seu ‘idioma’
(matemática), e eles continuarão nos encantando, assim como as grandes produções literárias.”
(linhas 42 a 44)
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Em I, o verbo está conjugado na terceira pessoa do plural do modo subjuntivo.
Em III, o verbo está no infinitivo pessoal, flexionado na terceira pessoal do plural.
Em II, o verbo está conjugado na voz ativa.
Em IV, o verbo está conjugado no futuro do pretérito.
Em todas as frases, os verbos estão na forma finita.
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9)

De acordo com a norma padrão escrita da língua portuguesa, indique se as afirmativas abaixo
são verdadeiras (V) ou falsas (F). Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de
cima para baixo.

( ) Na frase “Nesse caso, a física, por meio da matemática, consegue descrever o nosso universo
de modo fundamental, mesmo não respondendo a todas as perguntas” (linhas 40 a 42), o termo
destacado pode ser substituído por “assim como a”.
( ) A frase “Em particular, no que se refere à comunicação oral, estima-se a existência de cerca de
7 mil idiomas” (linhas 05 e 06) apresenta um sujeito indeterminado.
( ) Em “Nessas obras, encontramos a maneira como esses autores veem o mundo por meio de
suas narrativas” (linhas 14 e 15) temos uma oração sem sujeito.
( ) Em “As teorias físicas têm como pano de fundo os chamados princípios de conservação, que
são associados à conservação da energia, da quantidade de movimento, do momento angular,
da carga elétrica, entre outros” (linhas 29 a 31) os termos preposicionados destacados
complementam o nome “conservação”.
( ) Na frase “Na física, a matemática é uma das maneiras usadas para expressar seus conceitos e
teorias” (linhas 22 e 23) o pronome possessivo “seus” estabelece uma relação com “física”.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–V–V–V
V–F–V–F–F
V–F–F–F–V
F–V–V–F–F
F–V–F–V–V

10) Observe as sentenças abaixo, retiradas do Texto 2. Considerando o comportamento sintático do
termo “que”, assinale a alternativa correta.
I.

“Toda língua moderna tem o seu alfabeto e as suas regras gramaticais, que nos permitem
expressar as nossas ideias.” (linhas 21 e 22)
II. “Em cada idioma já foram expressas belíssimas ideias que ficaram eternizadas em diferentes
obras literárias.” (linhas 09 e 10)
III. “[...] pelas descobertas de novos fenômenos, que, para serem explicados, levam a grandes
revoluções no modo de pensar.” (linhas 19 e 20)
IV. “[...] somos os únicos seres do universo que expressam pensamentos de forma complexa por
meio de sons, gestos, pinturas, escrita etc.” (linhas 04 e 05)
V. “As teorias físicas têm como pano de fundo os chamados princípios de conservação, que são
associados à conservação da energia [...].” (linhas 29 e 30)
A ( ) Em II e IV, o “que” refere-se aos termos que o antecedem – “belíssimas ideias” e “os únicos
seres do universo”, respectivamente.
B ( ) Em I, o “que” se refere apenas a “as suas regras gramaticais”, exercendo a função de
pronome relativo.
C ( ) Em III, o “que” pode ser substituído por “onde”.
D ( ) Em V, o “que” estabelece uma relação entre duas frases, tendo a função sintática de uma
conjunção.
E ( ) O “que” deve ser analisado como uma conjunção em I e III e como um pronome relativo em
II, IV e V.
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Texto 3
Violinos modernos batem Stradivarius
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Violinos italianos antigos, como os Stradivarius, são caríssimos e considerados os
melhores do mundo. Confeccionados artesanalmente nos séculos XVII e XVIII, eles gerariam
notas mais precisas e alcançariam tons irreprodutíveis por instrumentos modernos.
Um estudo desenvolvido pelo luthier americano Joseph Curtin e a engenheira acústica
Claudia Fritz, da Universidade Pierre e Marie Curie, coloca essa percepção arraigada à prova.
Em testes cegos envolvendo oito violinistas e cento e quarenta ouvintes experientes em
salas de concertos de Paris e Nova York, eles compararam a qualidade do som do Stradivarius
com o de violinos atuais.
Nesses testes, os instrumentos foram tocados por solistas vendados, que estavam
escondidos atrás de uma tela acústica. A maioria dos músicos não soube dizer se tinha tocado
um instrumento novo ou um antigo, mas preferiu os violinos modernos ao Stradivarius.
Também os ouvintes na plateia – músicos, críticos musicais, luthiers e engenheiros
acústicos – foram incapazes de distinguir o som produzido pelos instrumentos.
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2017/06/20/violinos-modernos-batem-stradivarius>. [Adaptado]. Acesso em: 17 set. 2017.

11) Considere as seguintes afirmativas sobre o Texto 3 e assinale a alternativa correta.
I.
II.
III.
IV.

A expressão “Nesses testes” (linha 09) estabelece relação com o parágrafo anterior.
A palavra “essa” (linha 05) se refere às notas geradas nos violinos italianos antigos.
Os travessões (linhas 12 e 13) são empregados para introduzir uma sentença explicativa.
O sujeito do verbo “confeccionados” (linha 02) é indeterminado.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente a afirmativa IV está correta.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.

12) Considere os seguintes afirmativas sobre o emprego da vírgula no Texto 3 e assinale a
alternativa correta.
I.

As vírgulas no trecho “Violinos italianos antigos, como os Stradivarius, são caríssimos e
considerados os melhores do mundo” (linhas 01 e 02), exercem função de isolar vocativo.
II. As vírgulas no trecho “Um estudo desenvolvido pelo luthier americano Joseph Curtin e a
engenheira acústica Claudia Fritz, da Universidade Pierre e Marie Curie, coloca essa percepção
arraigada à prova” (linhas 04 e 05), exercem função de isolar aposto.
III. As vírgulas no trecho “Também os ouvintes na plateia – músicos, críticos musicais, luthiers e
engenheiros acústicos – foram incapazes de distinguir o som produzido pelos instrumentos”
(linhas 12 e 13), exercem função de separar orações.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente a afirmativa II está correta.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
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13) Considerando o experimento descrito no Texto 3, é correto afirmar que:
A ( ) o estudo comprova que os violinos italianos são os melhores do mundo.
B ( ) músicos experientes não foram capazes de diferenciar os violinos antigos dos modernos.
C ( ) os ouvintes na plateia foram capazes de diferenciar os instrumentos por conta da tela
acústica.
D ( ) somente ouvidos leigos poderiam distinguir o som dos instrumentos antigos.
E ( ) os instrumentos modernos apresentam menor precisão nas notas.

14) Considere as seguintes afirmativas sobre o Texto 3 e assinale a alternativa correta.
I.
II.
III.
IV.

A palavra “batem”, no título, é empregada com o sentido de obter uma vitória.
As palavras “incapazes” (linha 13) e “instrumentos” (linha 03) têm o mesmo prefixo.
As palavras “atuais” (linha 08) e “modernos” (linha 03) são utilizadas como antônimos no texto.
A palavra “arraigada” (linha 05) modifica a palavra “percepção”.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.

15) Com base no Texto 3, atribua verdadeiro (V) ou falso (F) às afirmativas abaixo. Assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
( ) As palavras “séculos” (linha 02), “acústica” (linha 04) e “músicos” (linha 10) são proparoxítonas.
( ) A palavra “irreprodutíveis” (linha 03) contém um dígrafo.
( ) A palavra “soube” (linha 10) está empregada na terceira pessoa do singular do futuro do
subjuntivo.
( ) A palavra “eles” (linha 02) retoma “melhores do mundo”.
( ) A palavra “instrumentos” é agente da passiva na oração “os instrumentos foram tocados por
solistas vendados” (linha 09).
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–V–F–F–F
F–V–V–V–F
V–F–V–F–V
V–V–F–F–V
F–F–V–V–V
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Conhecimentos Específicos
16) De acordo com a Resolução COFEN n. 311/2007, que trata do Código de Ética dos
Profissionais de Enfermagem, analise os itens abaixo a respeito das responsabilidades e dos
deveres desses profissionais e assinale a alternativa correta.
I.

Art. 11 – Ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, à família e à coletividade,
necessárias ao exercício profissional.
II. Art. 12 – Assegurar à pessoa, à família e à coletividade assistência de enfermagem livre de
danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.
III. Art. 20 – Colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, da família e da
coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca do estado de
saúde do paciente e tratamento.
IV. Art. 30 – Administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem se certificar da
possibilidade de riscos.
V. Art. 41 – Prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas, necessárias para
assegurar a continuidade da assistência.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente os itens I, IV e V estão corretos.
Somente os itens II, III e IV estão corretos.
Somente os itens II, III e V estão corretos.
Somente os itens I, II e V estão corretos.
Somente os itens I, II e III estão corretos.

17) Analise as afirmativas abaixo, relacionadas ao Código de Ética dos Profissionais de
Enfermagem, Resolução COFEN n. 311/2007, Capítulo V, que dispõe sobre infrações e
penalidades, e assinale a alternativa correta.
I.

São consideradas infrações gravíssimas as que provoquem morte, deformidade permanente,
perda ou inutilização de membro, sentido, função ou, ainda, dano moral irremediável em
qualquer pessoa.
II. Considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos Federal e
Regional de Enfermagem.
III. A penalidade de suspensão consiste na proibição do exercício profissional da enfermagem por
período superior a 29 dias.
IV. As penalidades de suspensão e de cassação do direito ao exercício profissional são da alçada
do Conselho Federal de Enfermagem.
V. A gravidade da infração é caracterizada por meio da análise dos fatos, do dano e de suas
consequências.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
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18) A mensuração da qualidade da assistência de enfermagem e dos custos nas instituições de
saúde por meio da avaliação dos registros dos prontuários dos pacientes constitui-se em uma
atividade do(a) enfermeiro(a), prevista na Resolução COFEN n. 266/2001. A correta
denominação dessa função é:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

gestão da equipe de enfermagem.
otimização da assistência de enfermagem.
acreditação dos serviços de enfermagem.
auditoria de enfermagem.
efetividade da assistência de enfermagem.

19) Considerando a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), analise as afirmativas
abaixo e assinale a alternativa correta.
I.

O processo de enfermagem, de acordo com a Resolução COFEN n. 358/2009, é estruturado
nas etapas de coleta de dados (histórico de enfermagem), diagnóstico de enfermagem,
prescrição de enfermagem, implantação e avaliação de enfermagem.
II. Nas teorias de enfermagem, que devem ser um referencial para a SAE, os conceitos de
Enfermagem, Cuidado, Saúde e Ambiente compõem o metaparadigma da enfermagem e
ilustram o público receptor dos cuidados de enfermagem e a finalidade da assistência de
enfermagem.
III. A Resolução COFEN n. 358/2009 preconiza que o técnico e o auxiliar de enfermagem
realizem todas as etapas do Processo de Enfermagem.
IV. A educação permanente dos profissionais de enfermagem é necessária a fim de que a SAE
seja incorporada à prática.
V. A SAE favorece a melhoria da prática assistencial com base no conhecimento, no pensamento
e na tomada de decisão clínica com o suporte de evidências científicas, obtidas a partir da
avaliação dos dados subjetivos e objetivos do indivíduo, da família e da comunidade.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas II e V estão corretas.
Somente as afirmativas III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
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20) A Resolução COFEN n. 543/2017 atualiza e estabelece parâmetros para o dimensionamento do
quadro de profissionais de enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas atividades de
enfermagem. Considerando essa resolução, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I.

O(A) Enfermeiro(a) Responsável Técnico (RT) deve dispor de, no mínimo, 5% do quadro geral
de profissionais de enfermagem da instituição para a cobertura de situações relacionadas à
rotatividade de pessoal e à participação em programas de educação permanente.
II. Cabe ao(à) enfermeiro(a) o registro diário da classificação dos pacientes segundo o Sistema
de Classificação de Pacientes (SCP), para subsidiar a composição do quadro de enfermagem
para as unidades de internação.
III. Para efeito de cálculo do referencial mínimo para o quadro de profissionais de enfermagem,
para as 24 horas de cada Unidade de Internação (UI), considera-se 18 horas de enfermagem,
por paciente, no cuidado intensivo, e 10 horas de enfermagem, por paciente, no cuidado
intermediário.
IV. A distribuição percentual do total de profissionais de enfermagem para cuidado intensivo deve
observar o Sistema de Classificação de Pacientes (SCP) e a proporção mínima de 52% de
enfermeiros e demais técnicos de enfermagem.
V. Ao quantitativo de profissionais estabelecido deverá ser acrescido o Índice de Segurança
Técnica (IST) de, no mínimo, 21% do total, dos quais 11% são referentes a férias e 10%, a
ausências não previstas.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.

21) Sobre as situações de conflitos nas organizações, Ciampone e Kurcgant (2016, p. 52) ressaltam
que, “dependendo do paradigma de base, isto é, dos sentimentos, valores, crenças, propósitos
e mecanismos que são adotados para se olhar e apreender a realidade, é que serão decididas a
direção para uma ou outra proposta de trabalho e a ação diante das situações de conflito”.
Nesse sentido, analise as correlações abaixo entre as teorias ou paradigmas e a visão sobre os
conflitos e assinale a alternativa correta.
I.
II.

Teoria Clássica: parte do pressuposto de que o conflito pode ser suprimido.
Teoria Científica: parte da hipótese de que os conflitos surgem em função de características
individuais.
III. Teoria das Relações Humanas: visualiza a organização de modo idealizado e planejado
racionalmente.
IV. Enfoque Gerencial Contemporâneo: as organizações saudáveis são aquelas que explicitam e
discutem os conflitos de modo transparente à medida que eles surgem, e não aquelas que não
têm conflitos.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
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22) Um indivíduo idoso chegou ao ambulatório de um hospital geral para a consulta de
enfermagem. Ao exame físico, o(a) enfermeiro(a) evidenciou uma lesão por pressão estágio 3
na região do calcâneo direito. Dirigiu-se, junto com o paciente, à sala na qual preparou o
material e realizou o curativo. Com base nessa situação e considerando a teoria marxista do
Processo de Trabalho em Enfermagem, é correto afirmar que:
A( )
B( )
C( )
D( )
E( )

o indivíduo idoso constitui a finalidade de trabalho do(a) enfermeiro(a).
a intervenção do(a) enfermeiro(a), ao realizar o curativo, caracterizou o objeto do seu
trabalho.
o indivíduo idoso constitui o objeto de trabalho do(a) enfermeiro(a).
o exame físico é a finalidade do processo de trabalho do(a) enfermeiro(a).
o cuidado é o objeto de trabalho do(a) enfermeiro(a).

23) Conforme disposto no artigo 7º da Lei Orgânica da Saúde n. 8.080/90, as ações e os serviços
públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema
Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198
da Constituição Federal, obedecendo a determinados princípios. Sobre o assunto, analise os
itens abaixo, identifique os que correspondam a essas diretrizes e assinale a alternativa correta.
I.
II.

Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços curativos e individuais, padronizando a atenção de saúde independentemente dos
níveis de complexidade do sistema.
III. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
IV. Utilização de pretexto político e deliberado para o estabelecimento de prioridades, a alocação
de recursos e a orientação programática.
V. Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de
violência doméstica em geral, que garanta, entre outros, atendimento, acompanhamento
psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente os itens I, II e V estão corretos.
Somente os itens II, III e IV estão corretos.
Somente os itens I, II e IV estão corretos.
Somente os itens I, III e V estão corretos.
Somente os itens II, III e V estão corretos.
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24) Quanto aos riscos de infecção por vírus das hepatites B e C após exposição ocupacional a
material biológico, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I.
II.

O vírus da hepatite B tem um período de incubação que varia de 30 a 180 dias.
A incidência média de soroconversão, após exposição percutânea com sangue sabidamente
infectado pelo vírus da hepatite B, é de 0,5% – 1,8%.
O profissional da saúde deve estar com esquema de imunização contra hepatite C em dia.
A infecção ocupacional pelo vírus da hepatite B pode ser evitada quando as medidas de
prevenção são adotadas adequadamente pelos profissionais de saúde.

III.
IV.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

25) Por meio da Portaria MS nº 2.436/2017, o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de
Atenção Básica (PNAB) com vistas à revisão da regulamentação de implantação e
operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as
diretrizes para a organização do componente atenção básica na Rede de Atenção à Saúde
(RAS). De acordo com essa portaria analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I.

A atenção básica é a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora
do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
II. A PNAB tem na saúde da família sua estratégia prioritária, considerada a única opção de
modelo para expansão e consolidação da atenção básica.
III. Os Agentes Comunitários da Saúde (ACS) são essenciais na composição da equipe de atenção
básica, sendo recomendadas até 750 pessoas por ACS em áreas de grande dispersão
territorial, risco e vulnerabilidade social.
IV. São atribuições específicas do(a) enfermeiro(a) na atenção básica a realização de consultas de
enfermagem, procedimentos, solicitação de exames complementares, prescrição de
medicações conforme protocolos, diretrizes clínicas e terapêuticas ou outras normativas
técnicas, observadas as disposições legais da profissão.
V. Na organização do processo de trabalho da atenção básica, é possível, de acordo com a
necessidade e conformação do território, através de pactuação e negociação entre gestão e
equipes, que o usuário seja atendido fora de sua área de cobertura, mantendo o diálogo e a
informação com a equipe de referência.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
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26) Homem de 65 anos, 75 kg, com diagnóstico médico de pneumonia, está recebendo Garamicina
(Gentamicina) 2 g, de oito em oito horas, endovenoso. Quais dos exames laboratoriais abaixo
devem ser monitorados pelo(a) enfermeiro(a)?
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Hematócrito e hemoglobina.
Contagem de plaquetas e tempo de coagulação.
BUN (nitrogênio ureico no sangue) e creatinina.
Sódio e potássio.
Cálcio e magnésio.

27) Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de
saúde, vinculados entre si por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente,
que permitem ofertar uma atenção contínua e integral, de forma humanizada e com equidade.
Sobre as RAS, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I.

O primeiro elemento das RAS, e sua razão de ser, é uma população colocada sob sua
responsabilidade sanitária e econômica. É isso que marca a atenção à saúde baseada na
população, uma característica essencial das RAS.
II. Nas RAS, preconiza-se uma forma de atuação proativa e contínua, baseada em plano de
cuidados, realizada conjuntamente pelos profissionais e pela pessoa usuária e com busca ativa.
III. A característica essencial do modelo de atenção à saúde na perspectiva das RAS é a
fragmentação por ponto de atenção à saúde, sem estratificação de riscos e voltada para as
condições de saúde estabelecidas.
IV. As RAS, como organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, são coordenadas
pela atenção hospitalar. Assim, os hospitais devem cumprir, principalmente, a função de
responder às condições agudas ou aos momentos de agudização das condições crônicas,
conforme estabelecido em diretrizes clínicas baseadas em evidências.
V. Nas RAS, o cuidado está relacionado com a atenção colaborativa realizada por equipes
multiprofissionais e pessoas usuárias e suas famílias, com ênfase no autocuidado apoiado.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
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28) A transição demográfica e epidemiológica tem conduzido o Brasil para um perfil de população
idosa com superação das doenças infecciosas e predomínio relativo das condições crônicas.
Assim, o envelhecimento da população brasileira está produzindo demandas que requerem
respostas das políticas sociais e de saúde envolvendo o Estado e a sociedade.
Sobre o idoso no país e seu processo de saúde-doença, analise as afirmativas abaixo e assinale
a alternativa correta.
I.

Ao idoso internado, ou em observação, é assegurado o amplo direito a acompanhante, sob
qualquer circunstância, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a
sua permanência em tempo integral.
II. As mudanças na composição das famílias brasileiras, no papel da mulher no mercado de
trabalho e na queda da taxa de fecundidade resultam em novos desafios a serem enfrentados
no cuidado à população idosa.
III. A pessoa idosa apresenta profundas particularidades biopsicossociais que a diferenciam da
população adulta; até mesmo dentro da faixa etária há heterogeneidade no processo de
envelhecimento.
IV. Mesmo que o idoso esteja no domínio de suas faculdades mentais, deverá submeter a sua
decisão à aprovação de familiares acerca do tratamento de saúde que lhe for reputado mais
favorável.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.

29) Em termos gerais, os indicadores em saúde são medidas-síntese que contêm informação
relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do
desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, devem refletir a situação sanitária de
uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. Sobre os indicadores em
saúde no Brasil, é correto afirmar que:
A( )

sua qualidade não depende das propriedades dos componentes utilizados em sua
formulação (frequência de casos ou tamanho da população em risco) nem da precisão dos
sistemas de informação empregados (registro, coleta ou transmissão dos dados).
B( ) os atributos de um indicador de mensurabilidade (basear-se em dados disponíveis ou fáceis
de conseguir) e de custo-efetividade (os resultados justificam o investimento de tempo e
recursos) são irrelevantes quando são necessárias quaisquer informações de saúde da
população.
C( ) espera-se que possam ser analisados e interpretados com facilidade e que sejam
compreensíveis pelos usuários da informação, exceto pelos que atuam no controle social do
sistema de saúde.
D( ) estão classificados em seis subconjuntos temáticos: demográficos, socioeconômicos,
mortalidade, morbidade (inclui fatores de risco), recursos e cobertura.
E( ) possuem pouca relação com o desempenho e os resultados das políticas e programas no
país, pois independem dos acordos pactuados nas três esferas de governo.
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30) Em geral, números absolutos de casos de doenças ou mortes não são utilizados para avaliar o
nível de saúde, pois não levam em conta o tamanho da população. Dessa forma, os indicadores
de saúde são construídos por meio de razões, em forma de proporções, coeficientes ou índices.
Sobre a mortalidade proporcional por idade, é correto afirmar que:
A( )

é um indicador calculado com base no total de óbitos fetais e infantis, gerando a proporção
de óbitos na faixa etária pretendida.
B( ) quanto piores as condições de vida e de saúde, menor a mortalidade infantil proporcional e
maior o valor do indicador de Swaroop e Uemura, pois grande parte das pessoas poderá
morrer antes de chegar aos 50 anos de vida.
C( ) na curva de mortalidade proporcional (curva de Nelson de Moraes) devem-se calcular os
percentuais de óbitos, especialmente aqueles relacionados à mortalidade infantil e à
mortalidade materna, exceto a obstétrica.
D( ) mortalidade proporcional por idade é a proporção de determinada causa de morte (ou
agrupamento de causas) em relação ao conjunto de todos os óbitos.
E( ) o nível de saúde regular (curva “U”, no gráfico da curva de Nelson de Moraes) reflete que
muitos estão morrendo com 50 anos e mais, assim como persiste uma elevada proporção de
mortalidade em menores de 1 ano.

31) Sobre a insuficiência cardíaca descompensada, analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I. É a primeira causa de internação entre as doenças cardiovasculares no Brasil.
II. Dispneia, edema, congestão hepática e ascite são sinais de baixo débito cardíaco.
III. Volume de líquidos excessivo, intolerância à atividade e fadiga são alguns dos seus diagnósticos
de enfermagem.
IV. Os diuréticos são indicados para aumentar a pré-carga e melhorar os sintomas de retenção
hídrica.
V. A diminuição da frequência cardíaca é um dos seus mecanismos compensatórios.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e V estão corretas.
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32) Sobre a insuficiência renal crônica (IRC), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa
correta.
I.
II.
III.
IV.
V.

A(
B(
C(
D(
E(

A taxa de filtração glomerular (TFG) reduzida estimula o eixo renina-angiotensina e provoca um
aumento da secreção de aldosterona, elevando a pressão arterial.
As infecções urinárias de repetição e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais são as duas
causas mais frequentes de IRC.
Hipocalemia, acidose, hipermagnesemia e hipercalcemia são os distúrbios hidroeletrolíticos e
acidobásicos mais frequentes na IRC.
Dentre os cuidados com um paciente que tem fístula arteriovenosa (FAV), destacam-se evitar
garroteamento do membro e evitar punções no membro onde está a FAV.
Entre as atribuições do(a) enfermeiro(a) junto à pessoa com IRC em sessão de hemodiálise,
destacam-se monitoração contínua, detecção de anormalidades e uma rápida e eficiente
intervenção na ocorrência de complicações.
)
)
)
)
)

Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

33) A dor é definida pela International Association for the Study of Pain (IASP) como uma
“experiência sensitiva e emocional desagradável associada ou relacionada à lesão real ou
potencial dos tecidos, ou relatada como se uma lesão existisse, e cada indivíduo aprende a
utilizar esse termo através das suas experiências anteriores”. Considerando essa definição,
analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.
I.
II.
III.
IV.
V.

A(
B(
C(
D(
E(

As escalas para a mensuração da dor contribuem para o cuidado atento às necessidades do
paciente.
A administração de medicamentos analgésicos em esquema de horário fixo contribui para
melhorar o controle da dor.
Os cuidados de enfermagem não devem ser realizados nos momentos de pico de ação dos
analgésicos porque o paciente pode voltar a ter dor ao ser manipulado.
As medidas de conforto não farmacológicas auxiliam para aumentar a eficácia dos agentes
farmacológicos porque tratam os aspectos não fisiológicos da dor.
Desconhecer o impacto da dor sobre o paciente e subestimar a dor do indivíduo são alguns
dos fatores que interferem na identificação e no tratamento da dor pela equipe de saúde.
)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
Somente as afirmativas I, II, IV e V são verdadeiras.
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34) Homem de 23 anos está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) sob ventilação
mecânica em pressão controlada e em uso de Fentanil e Midazolan, em infusão contínua, a
5 ml/h. Diante do caso, quais são as escalas mais apropriadas para monitorar o nível de
sedação?
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Escala de agitação e sedação de Richmond (RASS) e escala de coma de Glasgow.
Escala de Ramsey e escala de agitação e sedação de Richmond (RASS).
Escala de coma de Glasgow e escala Cincinnati.
Escala de coma de Glasgow e escala de Ramsey.
Escala de agitação e sedação de Richmond (RASS) e APACHE.

35) De acordo com o Calendário de Vacinação 2017, a idade máxima da primeira e da segunda
doses, respectivamente, da vacina rotavírus humano deverá ser administrada rigorosamente
nos limites de qual faixa etária?
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Até 1 mês e 15 dias e 3 meses e 7 dias.
Até 3 meses e 15 dias e 7 meses e 29 dias.
Até 1 mês e 20 dias e 3 meses e 7 dias.
Até 3 meses e 15 dias e 5 meses e 7 dias.
Até 1 mês e 7 dias e 3 meses e 15 dias.

36) Uma mulher de 26 anos apresenta-se à unidade primária de saúde porque perdeu o último
período menstrual e acha que pode estar grávida. Ela relata cansaço, sensibilidade nas mamas,
aumento da frequência urinária, náuseas e vômitos pela manhã. O(A) enfermeiro(a) interpretará
esses achados com qual resultado de gravidez?
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Positivo.
Provável.
Possível.
Presuntivo.
Negativo.

37) Uma mulher multigesta, cuja gravidez foi confirmada, pergunta ao(à) enfermeiro(a) qual será a
data provável do parto. O primeiro dia de seu último período menstrual foi 20 de março. Usando
a regra de Naegele, o(a) profissional de saúde estima que a data provável do parto (DPP) será:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

27 de dezembro.
13 de fevereiro.
17 de janeiro.
20 de dezembro.
6 de março.
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38) Uma mulher é admitida na unidade obstétrica com 30 semanas de gestação, com início
repentino de sangramento vaginal de cor vermelha brilhante. Seu útero está macio e numa
escala de dor de 0 a 10, relata 0. O batimento cardíaco fetal é de 140 batimentos/minuto. O(A)
enfermeiro(a) identifica corretamente que esses achados de avaliação estão relacionados à/ao:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

deslocamento prematuro de placenta.
ameaça de aborto.
trabalho de parto prematuro.
placenta prévia.
pré-eclâmpsia.

39) Um paciente foi diagnosticado com sífilis primária (Fase I). Ao avaliar o paciente, o(a)
enfermeiro(a) deve prever/antecipar quais achados clínicos?
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Úlceras genitais firmes e indolores.
Erupções avermelhadas nas palmas das mãos.
Dor de garganta e gânglios linfáticos inchados.
Fraqueza muscular e mudanças visuais.
Irritabilidade e sono excessivo.

40) O(A) enfermeiro(a) está orientando o paciente com diagnóstico de herpes genital. Qual item será
incluído no plano de cuidados para esse paciente?
A( )
B( )

O uso de preservativos entre surtos reduz o risco de transmissão.
Quando você estiver tomando seus medicamentos antivirais, você não estará em período
contagioso.
C( ) A transmissão do vírus somente ocorre quando há feridas visíveis do herpes.
D( ) Não há cura para o herpes genital, mas os surtos podem ser encurtados com a medicação
correta.
E( ) A transmissão desta infecção pode ocorrer mesmo nas fases em que o paciente estiver
assintomático.
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