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INSTRUÇÕES 
 
Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÕES DE RESPOSTAS 
personalizado. 
O caderno de questões está numerado sequencialmente e contém40(quarenta) questões. 
 
ATENÇÃO! 
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
Verifique se os seus dados no CARTÕES DE RESPOSTAS estão corretos. 
Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÕES DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 
adequadamente a responde. 
O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 
provas. 
Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÕES DE RESPOSTAS 
devidamente assinado. 
 
Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÕES DE RESPOSTAS: 
O CARTÕES DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 
registro fora dos locais destinados às respostas. 
A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÕES DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 
caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 
A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma 
alternativa assinalada. 
Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local de provas. 
Você dispõe de três horas para fazer esta prova e marcar o CARTÕES DE RESPOSTAS. 
Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida uma hora do seu início. 
Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 
calculadora. 
Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 
A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 
......................................................................................................................................................... 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
___________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Leia o texto para responder às questões de 1 a 7. 
 

Quase 40% dos paraibanos vivem com meio 
salário mínimo 

 
Em comparação com o ano de 2016, houve uma 
diminuição no número de pessoas que recebem até R$ 
477 mensais, caindo de 40,5% para 38,4%. 
 
Por Redação - 5 de dezembro de 2018  

Quase 40% (38,4%) da população paraibana 
vive com apenas meio salário mínimo (R$ 477) por mês. 
O dado faz parte da Síntese de Indicadores Sociais, com 
base de dados de 2017, divulgada nesta quarta-feira (5) 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Conforme o estudo, feito em 1.278 domicílios, 
em comparação com o ano de 2016, houve uma 
diminuição no número de pessoas que recebem até R$ 
477 mensais, caindo de 40,5% para 38,4%. 

Em 2017, 1% da população não possuía renda; 
15,7% possuíam renda entre zero e um quarto do salário 
mínimo; 21,7% possuíam renda entre ¼ e meio salário 
mínimo. 

O estudo constatou que 0,5% da população não 
possuía renda em 2017; 17,3% possuíam renda entre 
zero e ¼ do salário mínimo; 22,7% possuíam renda entre 
um quarto e meio salário mínimo. 

A Síntese de Indicadores Sociais também verificou 
quais são as fontes de renda dos paraibanos que vivem 
abaixo ou na linha da pobreza. Em 2017, para quem 
tinha renda de até um quarto de salário mínimo, a fonte 
principal era o próprio emprego (48,7%); aposentadoria 
por pensão (5,1%); e outras fontes (46,2%). 
 

Disponível em: https://portalcorreio.com.br/quase-40-dos-
paraibanos-vivem-com-meio-salario-minimo/. Acesso em 14 set 

2019 (Adaptada). 
 
1. De acordo com o texto, é correto afirmar que: 

 
A. Em 2017, a população paraibana era desprovida de 

renda. 
B. A maioria da população paraibana depende de 

aposentadoria por pensão. 
C. Em 2017, houve uma diminuição no número de 

pessoas que recebem até R$ 477 mensais. 
D. A minoria da população paraibana tem como fonte 

principal de renda o próprio emprego. 
E. Em 2016, 2016, houve uma diminuição no número de 

pessoas que recebem até R$ 477 mensais. 

 
2. Em relação à tipologia textual, é correto afirmar que 

o texto é predominantemente: 
 

A. Narrativo. 
B. Expositivo. 
C. Descritivo. 
D. Injuntivo. 
E. Argumentativo. 

 
3. No trecho “Em 2017, 1% da população não possuía 

renda [...]”, a expressão em destaque expressa ideia 
de 

 
A. Quantidade. 
B. Afirmação. 
C. Modo. 
D. Lugar. 
E. Tempo. 

 
4. Leia as assertivas a seguir:  

 
I. 40% (38,4%) vivem com apenas meio salário 

mínimo (R$ 477) por mês. 
II. Haviam pessoas que viviam com apenas meio 

salário mínimo (R$ 477) por mês está adequado. 
III. Fazem muitos anos que houve uma diminuição no 

número de pessoas que recebem até R$ 477 
mensais. 

 
Assinale a alternativa que se aplica, levando em 
consideração a concordância verbal:  

 
A. Somente a assertiva I está correta.  
B. Somente a assertiva II está correta.  
C. As assertivas I, II, III estão corretas.  
D. Somente as assertivas II, III estão corretas.  
E. Somente as assertivas I, III estão corretas.  

 
5. Em relação ao tempo e modo, o verbo presente no 

trecho “A Síntese de Indicadores Sociais também 
verificou [...]” está flexionado, respectivamente, no 

 
A. Pretérito imperfeito do indicativo. 
B. Pretérito imperfeito do subjuntivo. 
C. Pretérito mais-que-perfeito do indicativo. 
D. Pretérito perfeito do indicativo. 
E. Futuro do pretérito do indicativo. 
 
6. No trecho “O estudo constatou que 0,5% da 

população não possuía renda em 2017;”, a palavra 
sublinhada pode ser substituída, sem perda do sentido 
original, por 
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A. Aprimorou.  
B. Retificou. 
C. Averiguou. 
D. Extinguiu. 
E. Complementou.  
 
7. Acerca dos aspectos semânticos e gramaticais do 

texto, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A. Os acentos gráficos em “salário” e “mínimo” 
justificam-se com base na mesma regra gramatical. 

B. A palavra mês é acentuada por ser uma monossílaba 
tônica terminada em es. 

C. A palavra pensão é acentuada por ser paroxítona 
terminada em ão. 

D. O acento indicativo de crase em “[...] a fonte 
principal era o próprio emprego [...]” é facultativo. 

E. A palavra também é acentuada por ser proparoxítona. 
 
8. Há erro de concordância nominal em: 

 
A. A fruta é boa para a saúde. 
B. Seguem inclusas as notas fiscais. 
C. A janela, meio aberta, deixava ver o interior do 

apartamento. 
D. É proibida a aproximação de mensageiros. 
E. É proibido a aproximação de mensageiros. 
 
9. Em qual das orações abaixo a vírgula foi utilizada 

para isolar um vocativo? 
 

A. A Marina, minha filha mais velha, entrou na 
faculdade. 

B. Festas, passeios, viagens, nada agrada a Marina. 
C. O resto, a louça, os cristais, os talheres, irá nas caixas 

menores de Marina. 
D. Já sei qual é o presente, Marina. 
E. Talvez seja engano meu, mas achei Marina mais 

serena hoje. 
 
10. Sobre as figuras de linguagem, marque a opção 

CORRETA. 
 

A. Elipse é a omissão de termos que podem ser 
facilmente subentendidos pelo contexto. 

B. Hipérbato é o exagero na afirmação. 
C. Aliteração é a repetição de vogais no início das 

palavras. 
D. Zeugma é o uso repetido da conjunção coordenativa 

e. 
E. Inversão é a omissão de um termo expresso 

anteriormente em outra oração. 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
 

11. É o principal elemento da Barra de Tarefas. Ele dá 
acesso a outros menus que, por sua vez, acionam 
programas do Windows. Ao ser acionado, mostra um 
menu com várias opções. Alguns comandos do menu 
têm uma seta para a direita, significando que há 
opções adicionais disponíveis em um menu 
secundário. Se você posicionar o ponteiro sobre um 
item com uma seta, será exibido outro menu. 

 
O texto refere-se ao: 

 
A. Menu iniciar. 
B. Menu salvar. 
C. Menu abrir. 
D. Menu fechar. 
E. Menu exportar. 
 
12. Ao clicar neste botão, a janela ocupa a tela inteira do 

monitor. Nessa janela esse botão se transforma no 
Botão Restaurar. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. Botão Fechar. 
B. Botão Minimizar. 
C. Botão Maximizar. 
D. Botão Restaurar. 
E. Botão Barra de Tarefas. 
 
13. Central de tarefas em que são oferecidos recursos que 

facilitam o uso do Windows, tais como Backup de 
arquivos, personalizar o Windows, conexão à 
internet, entre outros. 

 
O conceito refere-se à: 

 
A. Notas Autoadesivas. 
B. Ponto de Partida. 
C. Conectar a um Projetor. 
D. Conexão de Área de Trabalho Remota. 
E. Visualizador XPS. 

 
14.  Analise a figura abaixo e assinale a alternativa que 

compõe os links: Margens, Orientação, Tamanho e 
Colunas:  
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A. Arquivo. 
B. Pagina Inicial.  
C. Inserir. 
D. Layout de Página. 
E. Referências. 
 
15. Segurança da Informação envolve um conjunto de 

medidas necessárias por garantir que a 
confidencialidade, integridade e disponibilidade 
das informações de uma organização ou indivíduo de 
forma a preservar esta informação de acordo com 
necessidades específicas. 

 
Os princípios básicos da Segurança da Informação 
são: 

 
A. Disponibilidade, Integridade, Confidencialidade.  
B. Disponibilidade, Formalidade, Confidencialidade.  
C. Disponibilidade, Integridade, Formalidade.  
D. Formalidade, Integridade, Confidencialidade.  
E. Disponibilidade, Integridade, Igualdade.  

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16. O IDH - Índice de Desenvolvimento Humano é uma 

medida comparativa de riqueza, alfabetização,  
educação, esperança de vida, natalidade e outros 
fatores para os diversos países do mundo. O IDH-M é 
uma média geométrica entre o IDH da renda (IDH-
R), IDH da longevidade (IDH-L) e IDH 
educacional (IDH-E).  
 
O Município de Várzea é classificado com o IDH – 
M – ALTO e  ocupa a Posição de:  
 
Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. 1º Lugar.   
B. 2º Lugar. 
C. 3º Lugar. 
D. 4º Lugar. 
E. 5º Lugar. 

 
17.  Em 01 de novembro de 1962, o Primeiro Prefeito 

eleito por Eleições Diretas no Município de Várzea, 
foi: (Fonte: Fragmentos da História de Várzea – José 
Joácio da Nóbrega). 
 

       Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A. Manoel Dantas. 
B. Olívio Travasso. 
C. Francisco de Assis Medeiros. 
D. Mário Primo de Araújo. 
E. Efraim Morais. 
 

18.  O Filme Brasileiro, com Fabrício Boliveira, Isis 
Valverde e Leandro Hassum no elenco, conta a 
desastrosa história do envolvimento do músico com o 
DOPS, mas acerta ao não isentá-lo de culpa. Nas 
duas obras, ele é responsabilizado pela tortura de seu 
contador, mas o filme foca mais na causa 
inconsequente do ocorrido, explorando os efeitos da 
ação na vida do cantor. Seu ostracismo da sociedade 
artística é retratado como resultado de sua posição 
incômoda para indústria da época, de um negro bem-
sucedido. 
 
Trata-se do Filme: 
 

A. A Última Abolição. 
B. "Espero Tua (Re)Volta. 
C. Bacurau 
D. Simonal. 
E. A Voz do Silêncio. 

 
19. A Amazônia brasileira é a maior floresta tropical do 

planeta. Ela ocupa cerca de 50% do território 
brasileiro. Na região habitam mais de 25 milhões de 
pessoas e a sua economia está baseada em grande parte 
na exploração de recursos naturais e minerais e do 
agronegócio, que já levou ao desmatamento de cerca 
de 20% de sua cobertura florestal original. 

 
A verdadeira vocação econômica da Amazônia está 
ancorada no(a): 

 
A. Manejo Sustentável da Cafeicultura. 
B. Manejo Sustentável das Florestas. 
C. Manejo Sustentável do Algodão. 
D. Manejo Sustentável das Videiras. 
E. Manejo Sustentável das Laranjais. 

 
20. São funções do Poder Executivo, EXCETO: 
 
A. Cobrar corretamente os impostos.  
B. Garantir o respeito aos direitos coletivos e 

individuais. 
C. Definir a aplicabilidade de investimentos em 

serviços públicos por meio da arrecadação dos 
impostos. 

D. A quantidade de escolas, hospitais, pavimentos e 
infraestrutura que atenderão à determinada área 
(de acordo com suas necessidades). 

E. A titularidade das relações internacionais e 
representatividade em atos cívicos, de acordo 
com o regido na Constituição Federal. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Quanto às ações e tarefas afins efetivamente 

desenvolvidas nos serviços de saúde pelas categorias 
de Enfermagem no país, analise os itens: 
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I. Ações de natureza propedêutica e terapêutica 

complementares ao ato médico e de outros 
profissionais. 

II. Ações de natureza terapêutica ou propedêutica de 
enfermagem. 

III. Ações de natureza complementar de controle de 
risco. 

IV. Ações de natureza administrativa. 
V. Ações de natureza pedagógica. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

A. Apenas a I, II, III e IV. 
B. Apenas a II, III e IV. 
C. Apenas a III e IV. 
D. Apenas a I, III e IV. 
E. I, II, III, IV e V. 
 
22. A assistência da Enfermagem baseia-se em 

conhecimentos científicos e métodos que definem sua 
implementação. Assim, a sistematização da 
assistência de enfermagem (SAE) é uma forma 
planejada de prestar cuidados aos pacientes que, 
gradativamente, vem sendo implantada em diversos 
serviços de saúde. Os componentes ou etapas dessa 
sistematização variam de acordo com o método 
adotado, sendo prioritariamente composta por: 

 
A. Levantamento de dados ou histórico de enfermagem, 

diagnóstico de enfermagem, plano assistencial e 
ações pedagógicas. 

B. Levantamento de dados ou histórico de enfermagem, 
diagnóstico de enfermagem, plano assistencial e 
avaliação. 

C. Levantamento de dados ou histórico de enfermagem, 
diagnóstico de enfermagem e plano assistencial. 

D. Diagnóstico de enfermagem, plano assistencial e 
avaliação. 

E. Levantamento de dados ou histórico de enfermagem, 
plano assistencial e avaliação. 

 
23. As Unidades Básicas de Saúde (integradas ou não ao 

Programa Saúde da Família) devem funcionar como 
porta de entrada para o sistema, reservando-se o 
atendimento hospitalar para os casos mais complexos 
- que, de fato, necessitam de tratamento em regime de 
internação. 

 
As características de atendimento para os casos mais 
complexos, são EXCETO: 

 
A. Hospital Secundário. 
B. Hospital Terciário. 
C. Hospital Público. 
D. Hospital Dia. 
E. Hospital Privado. 

 
24. As informações do paciente, geradas durante seu 

período de internação, constituirão o documento 
denominado prontuário, o qual, segundo o Conselho 
Federal de Medicina (Resolução nº 1.331/89), consiste 
em: 

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

A. Um conjunto de documentos padronizados e 
ordenados, proveniente de várias fontes, destinado ao 
registro dos cuidados profissionais prestados ao 
paciente. 

B. O prontuário agrega um conjunto de impressos nos 
quais são registradas todas as informações relativas ao 
paciente, como histórico da doença, antecedentes 
pessoais e familiares, exame físico, diagnóstico, 
evolução clínica, descrição de cirurgia, ficha de 
anestesia, prescrição médica e de enfermagem, exames 
complementares de diagnóstico, formulários e gráficos. 

C. As informações pessoais do paciente, devem, 
entretanto, estar disponíveis para quem dela quiser 
fazer uso, independente de autorização do paciente. 

D. É direito do paciente ter suas informações 
adequadamente registradas, como também acesso - seu 
ou de seu responsável legal - às mesmas, sempre que 
necessário. 

E. Legalmente, o prontuário é propriedade dos 
estabelecimentos de saúde e após a alta do paciente 
fica sob os cuidados da instituição, arquivado em setor 
específico. 
 

25. Tudo o que é feito com intenção benéfica para aliviar 
o sofrimento: fármaco/medicamento/droga/remédio 
(em concentração pequena ou mesmo na sua 
ausência), a figura do médico (feiticeiro). 

 
O Conceito refere-se à: 

 
A. Placebo. 
B. Droga. 
C. Medicamento. 
D. Remédio. 
E. Fármaco. 

 
26. __________________________ é a passagem do 

fármaco do local em que foi administrado para a 
circulação sistêmica. Constitui-se do transporte da 
substância através das membranas biológicas.  
 
Complete a lacuna e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A. Distribuição. 
B. Metabólito. 
C. Absorção. 
D. Excreção ou eliminação. 
E. Biotransformação. 
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27. As condições do paciente determinam, muitas vezes, 

a via de administração de certas drogas. É comum 
inúmeros problemas que limitam a administração de 
drogas, contraindicações das vias de administração de 
fármacos. 

 
A via oral é normalmente contraindicada por, entre 
outras, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
A. O medicamento irritar a mucosa gástrica. 
B. Muitos fármacos voláteis e gasosos provocam 

irritação do epitélio pulmonar. 
C. O medicamento interferir na digestão. 
D. O paciente não poder deglutir. 
E. Os vômitos em resposta à irritação da mucosa 

gastrintestinal. 
 
28. A equipe de Enfermagem deve permitir que os 

familiares tenham um tempo com o cadáver, deve 
entregar à família os objetos pessoais, pedir para 
assinar o livro de protocolo além de identificar o 
cadáver com os dados pessoais, preparar o corpo e 
enviar ao necrotério e fazer anotações no prontuário. 

 
A preparação do corpo antes de levá-lo ao necrotério 
inclui, EXCETO: 

 
A. Dar banho no leito se necessário 
B. Retirar sondas, drenos e fazer curativos se necessário. 
C. Fazer tamponamento dos orifícios com algodão ou 

gaze. 
D. Prender braços e pernas com atadura. 
E. Colocar o cadáver identificado no Necrotério do 

Hospital, dispensando a utilização de saco para óbito. 
 

29. A quimioterapia trata-se do método que utiliza 
compostos químicos (os A quimioterápicos) no 
tratamento de doenças. 

 
São efeitos colaterais mais comuns 
dos quimioterápicos, EXCETO: 

 
A. Aumento do apetite 
B. Náuseas e vômitos. 
C. Diarreia, queda de cabelo. 
D. Constipação, lesões na mucosa da boca. 
E. Infecções, Anemia. 
 
30. Os medicamentos são introduzidos no corpo por 

diversas vias, para a via 
___________________________, insere-se uma 
agulha entre duas vértebras na parte inferior da 
coluna vertebral dentro do espaço ao redor da 
medula espinhal. Neste caso, o medicamento é 
injetado no canal medular. Essa via é utilizada 
quando é necessário que um medicamento produza 

um efeito rápido ou local no cérebro, medula 
espinhal ou tecido que os envolvem (meninges) — 
por exemplo, para tratar infecções nessas estruturas.  
Complete a lacuna e assinale a alternativa 
CORRETA: 

 
A. Subcutânea. 
B. Intratecal, 
C. Intramuscular. 
D. Intravenosa. 
E. Transdérmica. 

 
31. A avaliação e exame do estado geral de um 

acidentado de emergência clínica ou traumática é a 
segunda etapa básica na prestação dos primeiros 
socorros. Ela deve ser realizada simultaneamente ou 
imediatamente à "avaliação do acidente e proteção 
do acidentado. O estado de dilatação e simetria do 
acidentado está relacionado a(o): 

 
A. Consciência. 
B. Respiração. 
C. Hemorragia. 
D. Pupila. 
E. Temperatura do corpo. 
 
32. Para que haja vida é necessário um fluxo contínuo de 

oxigênio para os pulmões. O oxigênio é distribuído 
para todas as células do corpo através do sangue 
impulsionado pelo coração. Alguns órgãos 
sobrevivem algum tempo sem oxigênio, outros são 
severamente afetados. As células nervosas do cérebro 
podem morrer após: 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

 
A. 5 minutos sem oxigênio. 
B. 4 minutos sem oxigênio. 
C. 3 minutos sem oxigênio. 
D. 2 minutos sem oxigênio. 
E. 1 minuto sem oxigênio. 
 
33. As queimaduras são causados pela condução de calor 

através de líquidos, sólidos, gases quentes e do calor 
de chamas. As queimaduras de segundo grau 
requerem cuidados específicos para primeiros 
socorros.  

 
Procedimento que NÃO deve ser utilizado nesse 
estágio de queimadura: 
 

A. Lavagem do local lesado. 
B. Utilizar compressa. 
C. Utilizar Pomada ou unguentos. 
D. Utilizar pano limpo. 
E. Utilizar papel alumínio. 
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34. O sistema termorregulador trabalha estimulando a 
perda de calor em ambientes de calor excessivo e 
acelerando os fenômenos metabólicos no frio para 
compensar a perda de calor. Graças a isto, o homem é 
um ser homeotérmico que, ao contrário de outros 
animais, mantêm a temperatura do corpo constante a 
despeito de fatores externos. 

 
Considerando a temperatura do corpo, o estado febril 
é de: 

 
A. 34 - 36 °C 
B. 36 – 37 °C 
C. 37 – 38 °C 
D. 38 – 39 °C 
E. 39 – 40 °C 
 
35. A alteração na frequência do pulso denuncia 

alteração na quantidade de fluxo sanguíneo. A 
Frequência é uma variação média de acordo com a 
idade. 

 
Estabeleça a relação pulso normal e faixa etária e 
assinale a alternativa CORRETA: 

 
 Pulso normal Faixa etária 
A. 60-70 bpm Mulher adulta 
B. 70-80 bpm Homem adulto 
C. 80-90 bpm Criança de 1 a 7 anos 
D. 80-120 bpm Criança acima de 7 anos 
E. 110-130 bpm Crianças abaixo de 1 ano. 

 
36. É uma Doença infecciosa febril aguda, causada por 

parasito unicelular, caracterizada por febre alta 
acompanhada de calafrios, suores e cefaleia, que 
ocorrem em padrões cíclicos, a depender da espécie 
do parasito infectante. Os ataques paroxísticos 
característicos da doença ocorrem em quatro estágios 
sucessivos: o primeiro é caracterizado por frio 
intenso, acompanhado de calafrios e tremores; o 
segundo, por calor, febre alta, face hiperêmica, 
taquipneia, seguida de suores e apirexia, com duração 
total de 6 a 12 horas.  

 
A doença infecciosa é: 
 
A. Febre Amarela. 
B. Malária. 
C. Meningite Tuberculosa. 
D. Meningite Viral 
E. Febre Tifoide. 
 
37. É uma Doença causada pela infecção do Vírus da 

Imunodeficiência Humana. Esse vírus ataca o 
sistema imunológico, que é o responsável por 
defender o organismo de doenças. As células mais 
atingidas são os linfócitos T CD4+. O vírus é capaz 

de alterar o DNA dessa célula e fazer cópias de si 
mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os 
linfócitos em busca de outros para continuar a 
infecção. 

 
Assinale a alternativa CORRETA 

 
A. Sífilis. 
B. Herpes Simples. 
C. Aids. 
D. Gonorréia. 
E. Hepatite B 
 
38. Urgência é caracterizada como um evento grave, que 

deve ser resolvido urgentemente, mas que não possui 
um caráter imediatista, ou seja, deve haver um 
empenho para ser tratada e pode ser planejada para 
que este paciente não corra risco de morte. 

 
Neste contexto, a enfermagem participa de todos os 
processos, tanto na urgência quanto na emergência. 
São diversos locais onde os profissionais de 
enfermagem podem atuar, como: 

 
I. Unidades de atendimento pré-hospitalar. 

II. Unidades de saúde 24 horas. 
III. Pronto socorro. 
IV. Unidades de terapia intensiva. 
V. Unidades de dor torácica. 

VI. Unidade de terapia intensiva neonatal. 
 

Estão CORRETAS as alternativas: 
 

A. Apenas II, IV, V, VI. 
B. Apenas III, IV, V, VI. 
C. Apenas II, III, IV, V, VI. 
D. Apenas IV, V e VI. 
E. I, II, III, IV, V, VI. 

 
39. De acordo com o art. 15 da Lei nº 10.741/2003, que 

dispõe sobre o Estatuto do Idoso, é assegurada a 
atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 
Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o 
acesso universal e igualitário, em conjunto articulado 
e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, 
promoção, proteção e recuperação da saúde, 
incluindo a atenção especial às doenças que afetam 
preferencialmente os idosos. 
 
A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão 
efetivadas por meio de, EXCETO: 

 
A. Cadastramento da população idosa somente em rede 

hospitalar. 
B. Atendimento geriátrico e gerontológico em 

ambulatórios. 
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C. Unidades geriátricas de referência, com pessoal 
especializado nas áreas de geriatria e gerontologia 
social. 

D. A domiciliar, incluindo a internação, para a 
população que dele necessitar e esteja impossibilitada 
de se locomover, inclusive para idosos abrigados e 
acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou 
sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com 
o Poder Público, nos meios urbano e rural. 

E. Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, 
para redução das sequelas decorrentes do agravo da 
saúde. 

 
40. De acordo com o art. 17 da Lei nº 

10.741/2003,  que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, 
ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades 
mentais é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for reputado mais 
favorável. Não estando o idoso em condições de 
proceder à opção, esta será feita: 
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A. Pelo curador, quando o idoso for interditado. 
B. Pela equipe de enfermagem. 
C. Pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou 

este não puder ser contactado em tempo hábil. 
D. Consulta a curador ou família. 
E. Pelo próprio médico, quando não houver curador ou 

familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o 
fato ao Ministério Público. 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


