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MANHÃ

Prova Escrita Objetiva – Nível Superior

ENFERMEIRO

Tipo 2 – VERDE

SUA PROVA
Além deste caderno de prova, contendo setenta

INFORMAÇÕES GERAIS


questões objetivas, você receberá do fiscal de sala:


resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está
correta

uma folha destinada às respostas das questões
objetivas

As questões objetivas têm cinco alternativas de



Verifique se seu caderno está completo, sem
repetição de questões ou falhas. Caso contrário,
notifique imediatamente o fiscal da sala, para que
sejam tomadas as devidas providências


TEMPO


marcação da folha de respostas da prova objetiva
2 horas após o início da prova é possível retirarse da sala, sem levar o caderno de prova

 1 hora antes do término do período de prova é

Confira seus dados pessoais, especialmente nome,
número de inscrição e documento de identidade e
leia atentamente as instruções para preencher a

4 (quatro) horas é o tempo disponível para a
realização da prova, já incluído o tempo para a





folha de respostas


Use somente caneta esferográfica, em material
transparente, com tinta preta ou azul



Assine seu nome apenas nos espaços reservados



Marque na folha de respostas o campo relativo à

possível retirar-se da sala levando o caderno de

confirmação do tipo/cor de prova, conforme o

prova

caderno recebido


O preenchimento das respostas da prova objetiva
é de sua responsabilidade e não será permitida a
troca da folha de respostas em caso de erro



Reserve tempo suficiente para o preenchimento
de suas respostas. Para fins de avaliação, serão

NÃO SERÁ PERMITIDO

levadas em consideração apenas as marcações
realizadas na folha de respostas da prova objetiva,
não sendo permitido anotar informações relativas

 Qualquer tipo de comunicação entre os

às respostas em qualquer outro meio que não seja

candidatos durante a aplicação da prova

o caderno de prova

 Levantar da cadeira sem autorização do fiscal de
sala



candidatos na folha de respostas

 Usar o sanitário ao término da prova, após
deixar a sala

A FGV coletará as impressões digitais dos



Os candidatos serão submetidos ao sistema de
detecção de metais quando do ingresso e da saída
de sanitários durante a realização das provas
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4

Observe a tira a seguir:

“Que sente o tempo passar de maneira descontrolada e que, mal
a semana começa, já chega a quinta-feira e com ela, o final de
semana, mal aproveitado, diga-se de passagem”.

1
A tira acima aborda vários aspectos negativos da vida moderna; o
aspecto abaixo que NÃO está incluído entre eles é:
(A) a poluição do ar;
(B) o planejamento familiar;
(C) o distanciamento da vida natural;
(D) as dificuldades econômicas;
(E) os riscos com a saúde.

2
"As grades do condomínio / São prá trazer proteção / Mas
também trazem a dúvida / Se é você que tá nessa prisão" - da
música "Minha Alma (A paz que eu não quero)" de Marcelo Yuka
- O Rappa"
O problema da vida moderna que é abordado nesse trecho da
letra de Marcelo Yuka é:
(A) a ausência de policiamento nas ruas;
(B) o isolamento das pessoas;
(C) a crise de autoridade;
(D) a falta de segurança;
(E) a carência de relacionamentos afetivos.
Texto 1 - Eu aposto que nos últimos dias alguém lhe contou que
não aguenta mais a vida. Que sente o tempo passar de maneira
descontrolada e que, mal a semana começa, já chega a quintafeira e com ela, o final de semana, mal aproveitado, diga-se de
passagem.
E, ao que tudo indica, é muito possível que não apenas seu amigo
se sinta assim, mas você também, assim como eu, todos nós,
sentimos que a vida, literalmente, escorre pelas mãos. (Cristiano
Nabuco, psicólogo)

3
Com o primeiro período do texto 1, o autor do texto:
(A) indica que a insatisfação com a vida atual é um fato
generalizado;
(B) mostra uma visão pessimista das pessoas sobre a vida futura;
(C) contesta o pessimismo exagerado de muitos;
(D) denuncia a tendência moderna ao desespero e à insegurança;
(E) demonstra ser a vida nas grandes cidades uma fonte de
inquietações profundas.

Enfermeiro

Sobre os componentes desse segmento do texto 1, é correto
afirmar que:
(A) o conectivo “que”, ao início do segmento, mostra um modo
de intensificar a mágoa causada pela vida;
(B) a “maneira descontrolada” de o tempo passar revela a
revolta das pessoas diante das inúmeras coisas que deixam
de ser feitas;
(C) a queixa maior das pessoas parece ser a inconsciência da
passagem do tempo, no mais das vezes empregado
insatisfatoriamente;
(D) o fato de considerar-se a quinta-feira como o início do final
de semana mostra a angústia existencial contra o excesso de
trabalho da vida moderna;
(E) a expressão “diga-se de passagem” indica textualmente algo
de reduzida importância no enunciado.
Texto 2 - Exigências da vida moderna
Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa
do ferro. E uma banana pelo potássio. E também uma laranja
pela vitamina C. Uma xícara de chá verde sem açúcar para
prevenir a diabetes.
Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E
uriná-los, o que consome o dobro do tempo.
Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos (que
ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões, ajudam a
digestão). Cada dia uma Aspirina, previne infarto. Uma taça de
vinho tinto também. Uma de vinho branco estabiliza o sistema
nervoso. Um copo de cerveja, para... não lembro bem para o que,
mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso
ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. (Luiz
Fernando Veríssimo)

5
Ao começar o texto pela forma verbal “Dizem...”, o autor do
texto 2 indica que:
(A) desconhece os autores das indicações dadas a seguir;
(B) não deseja identificar os responsáveis pelos conselhos dados;
(C) não participa das mesmas opiniões veiculadas no texto;
(D) atribui as opiniões dadas a uma voz geral;
(E) condena as indicações dadas sem responsabilidade de
autoria.

6
A redundância significa “um excesso de palavras, de expressões,
prolixidade”, segundo Houaiss; a frase do texto 2 que mostra, em
si mesma, um excesso de palavras, é:
(A) “Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por
causa do ferro”;
(B) “E uma banana pelo potássio”;
(C) “E também uma laranja pela vitamina C”;
(D) “Uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir a
diabetes”;
(E) “Todos os dias deve-se tomar um Yakult pelos lactobacilos”.
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7
“Não lembro bem para o que, mas faz bem”; essa frase do texto 2
tem seu sentido alterado se for reescrita da seguinte forma:
(A) Faz bem, apesar de eu não lembrar bem para o quê;
(B) Ainda que eu não lembre bem para o quê, faz bem;
(C) Não lembro bem para o quê; faz, porém, bem;
(D) Não lembro bem para o quê, malgrado faça bem;
(E) Não lembro bem para o que faz bem.

8
“Todos os dias deve-se tomar ao menos dois litros de água. E
uriná-los, o que consome o dobro do tempo”.
O segundo parágrafo do texto 2 entra em coesão com o
anterior pela:
(A) repetição de uma mesma estrutura;
(B) referência a um termo anterior por meio do pronome “los”;
(C) referência a um trecho anterior por meio de “o que”;
(D) repetição do numeral “dois” por meio da palavra “dobro”;
(E) continuidade do uso de um mesmo tipo de variação
linguística.

9
“Não lembro bem para o que, mas faz bem”; nesse caso, as duas
ocorrências do vocábulo sublinhado mostram valores diferentes.
A frase abaixo em que esse vocábulo tem o mesmo valor nas
duas ocorrências é:
(A) Chegou bem cedo, mas nem sempre é bem-vindo;
(B) Está bem forte, mas nem sempre emprega bem a força;
(C) Está bem alimentado, mas não comeu bem;
(D) Bem feito!, disse ela bem alto;
(E) Chegou bem disposto, mas saiu bem rápido.

10
“Às vezes me pergunto se vida moderna não tem mais de
moderna que de vida”; também nessa frase da tira inicial desta
prova há uma repetição de palavras com valores diferentes;
nesse caso, as duas ocorrências da palavra sublinhada têm,
respectivamente, valor de:
(A) tempo / modo;
(B) modo / qualidade;
(C) qualidade / lugar;
(D) lugar / condição;
(E) condição / tempo.

FGV – Projetos

Texto 3 – Normose, um distúrbio da vida moderna
A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para o
cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas
desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças
psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim
como a normose. A última é uma “prima” menos conhecida e,
por isso mesmo, menos identificada, segundo especialistas. “Ela
(normose) surge quando o sistema no qual nós existimos
encontra-se
dominantemente
doente,
desequilibrado,
corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o
egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está
doente”, explica o eminente psicólogo e antropólogo Roberto
Crema, um dos especialistas do assunto no Brasil.

11
Pode-se inferir do segmento “A sociedade moderna, com o correcorre, a falta de tempo para o cuidado espiritual e o imediatismo
fez com que as pessoas desenvolvessem com mais facilidade
algumas doenças psicossomáticas” que:
(A) algumas doenças psicossomáticas são originadas do descuido
geral com a saúde, por falta de tempo e dinheiro;
(B) o corre-corre da vida moderna é a causa do distanciamento
do espiritual e do imediatismo;
(C) atualmente há mais possibilidade do desenvolvimento de
doenças psicossomáticas do que anteriormente;
(D) a falta de cuidado espiritual traz como consequência o
relaxamento com os valores materiais;
(E) as doenças psicossomáticas surgiram a partir das atribulações
da vida moderna.

12
“Doenças psicossomáticas”, segundo a formação do vocábulo,
são doenças que envolvem:
(A) corpo e mente;
(B) mente e alma;
(C) alma e sistema nervoso;
(D) sistema nervoso e espiritualidade;
(E) espiritualidade e corpo.

13
A forma “fez com que as pessoas desenvolvessem” pode ser
reescrita, com correta correspondência de tempos verbais, de
várias formas; a forma INADEQUADA é:
(A) faz as pessoas desenvolverem;
(B) faz com que as pessoas desenvolvam;
(C) faria com que as pessoas desenvolvessem;
(D) fará com que as pessoas desenvolvam;
(E) tinha feito com que as pessoas tenham desenvolvido.

14
“O pânico e a depressão são duas delas, assim como a normose”;
em relação ao período anterior, esse segundo período do texto 3
funciona como:
(A) explicação;
(B) exemplificação;
(C) comparação;
(D) conclusão;
(E) modalização.

Enfermeiro
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15

19

O segmento do texto 3 “Uma pessoa adaptada a esse sistema
está doente” mostra alteração de sentido, se reescrito da
seguinte forma:
(A) Adaptada a esse sistema, uma pessoa está doente;
(B) Uma pessoa está doente se adaptada a esse sistema;
(C) Uma pessoa doente está adaptada a esse sistema;
(D) Está doente uma pessoa adaptada a esse sistema;
(E) Quando adaptada a esse sistema, uma pessoa está doente.

O par de palavras que apresenta uma disposição de classes de
palavras diferente das demais é:
(A) pessoa adaptada;
(B) sociedade moderna;
(C) cuidado espiritual;
(D) doenças psicossomáticas;
(E) eminente psicólogo.

20
16
“Ela (normose) surge quando o sistema no qual nós existimos
encontra-se
dominantemente
doente,
desequilibrado,
corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o
egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está
doente”.

“A sociedade moderna, com o corre-corre, a falta de tempo para
o cuidado espiritual e o imediatismo fez com que as pessoas
desenvolvessem com mais facilidade algumas doenças
psicossomáticas. O pânico e a depressão são duas delas, assim
como a normose. A última é uma “prima” menos conhecida e,
por isso mesmo, menos identificada, segundo especialistas”.

Infere-se desse segmento do texto 3 que a pessoa doente com
normose:
(A) mostra desequilíbrio mental;
(B) apresenta inadequação social;
(C) demonstra dupla personalidade;
(D) revela comportamento aparentemente normal;
(E) pode ser acometida de surtos momentâneos.

O conectivo sublinhado que tem seu valor semântico
corretamente indicado é:
(A) para / direção;
(B) com / companhia;
(C) assim como / exemplificação;
(D) por isso / conclusão;
(E) segundo / conformidade.

17
“Ela (normose) surge quando o sistema no qual nós existimos
encontra-se
dominantemente
doente,
desequilibrado,
corrompido, e quando predomina a violência, a competição e o
egocentrismo. Uma pessoa adaptada a esse sistema está
doente”.
A afirmação correta em relação aos componentes desse
segmento do texto 3 é:
(A) a forma verbal “encontra-se” indica um estado permanente;
(B) o adjetivo “desequilibrado” encontra-se no masculino porque
se refere a “doente”;
(C) o conectivo “quando” indica simultaneamente lugar e tempo;
(D) a forma verbal “predomina” se refere a “normose” e, por
isso, está no singular;
(E) o termo “esse sistema” se refere ao sistema citado
anteriormente no mesmo trecho.

18
“A vida hoje está tão moderna, tão moderna, que todos nós
nascemos atrasados tecnologicamente”. (Nouailles)
A segunda oração desse pensamento tem valor de:
(A) consequência;
(B) modo;
(C) comparação;
(D) causa;
(E) concessão.

Enfermeiro
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21
No contexto do LibreOffice Writer 4.2, analise o texto a seguir
com um trecho selecionado.

Analise o mesmo texto depois da aplicação de uma certa
operação de edição.

FGV – Projetos

23
Por meio das guias do MS Word 2010, é possível:
(A) criar arquivos PDF a partir de documentos em edição;
(B) abrir, editar e salvar arquivos PDF gerados por outros
aplicativos;
(C) inserir, no documento sendo editado, arquivos PDF por meio
da guia “Inserir”;
(D) abrir em modo “somente leitura” arquivos PDF gerados por
outros aplicativos;
(E) importar somente as figuras de um arquivo PDF por meio da
guia “Inserir”.

24

A operação de edição foi provocada pela digitação de:
(A) Ctrl-c
(B) Ctrl-v
(C) Ctrl-x seguido de Ctrl-v
(D) Ctrl-x
(E) Ctrl-v seguido de Ctrl-x

Considere as seguintes escolhas que Maria fez para sua senha
pessoal:
++TeleFoNE++
10121978
Segredo#$&%
Telefone=Mudo
=SeGREdo!
Dessas senhas, a mais fraca é a:
(A) primeira;
(B) segunda;
(C) terceira;
(D) quarta;
(E) quinta.

22

25

Analise o trecho de uma planilha MS Excel 2010 mostrado a
seguir.

No MS Windows 7, o menu mostrado a seguir permite que uma
impressora seja escolhida como a impressora padrão.

A coluna C mostra a proporção dos valores da coluna B em
relação à média destes. Sabendo-se que a célula C2 foi copiada
para as células C3 e C4, está correto concluir que a fórmula
contida na célula C2 é:
(A) =B2 / $B5
(B) =B$2 / B$5
(C) =B$2 / B5
(D) =B2 / B$5
(E) =$B2 / $B5

Enfermeiro

Esse menu é alcançado por meio do:
(A) Browser;
(B) Gerenciador de Tarefas;
(C) Painel de Controle;
(D) Windows Explorer;
(E) Windows Media Center,
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26

30

Joana quer enviar um e-mail para um numeroso grupo de
pessoas, mas não quer que seus destinatários saibam para quem
esse e-mail está sendo enviado. Uma opção rápida e prática para
Joana nesse caso é:
(A) colocar todos os destinatários como Cco;
(B) colocar todos os destinatários como Cc;
(C) enviar os e-mails um a um;
(D) usar pseudônimos de e-mail;
(E) criptografar as mensagens de e-mail.

Analise o trecho de tela do MS Word 2010 mostrado a seguir.

27

O formato acima demonstra que o usuário está utilizando o
recurso denominado:
(A) comparação de versões de um documento;
(B) controle de alterações;
(C) dicionário de sinônimos;
(D) ortografia e gramática;
(E) pincel de formatação.

A figura a seguir ilustra um trecho de uma planilha LibreOffice
Calc, com o rastreamento de dependentes para as células C1 e B1
ligado.

A partir da figura, está correto concluir que a fórmula na célula
B1 é:
(A) =SOMA(A1+30)
(B) =SOMA(A3+10)
(C) =A1*4
(D) =A3+10
(E) =A2+20

28
João preparou um documento no MS Word 2010 com
informações confidenciais e, depois de criptografá-lo, enviou-o
por e-mail para seu colega Paulo. Isso significa que Paulo:
(A) pode abrir o arquivo por meio do Bloco de Notas do Windows
e visualizá-lo como texto sem formatação;
(B) não pode deletar o arquivo;
(C) precisa de uma senha para abrir o arquivo no MS Word;
(D) pode abrir o arquivo apenas no modo read only;
(E) não receberá o arquivo, pois os servidores de e-mail não
aceitam arquivos criptografados.

29
No Google Chrome é possível abrir uma “nova janela anônima”.
Isso significa que, quando nessas guias:
(A) as páginas visualizadas não serão armazenadas no histórico
do navegador;
(B) os websites visitados não serão capazes de identificar o
visitante;
(C) a navegação ficará totalmente oculta para os provedores de
serviço de Internet;
(D) não será possível logar em sites que requerem senhas de
acesso;
(E) todo tráfego de dados será realizado sob criptografia.

Enfermeiro
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31
O Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe,
desejando organizar o julgamento dos processos sob jurisdição
de sua Corte, faz publicar instruções normativas com diversas
normas de procedimento interno. Insatisfeitos com as novas
diretrizes, diversos servidores postulam perante o Poder
Judiciário a declaração de ilegalidade dos atos normativos, ao
argumento de que não se inclui dentre as competências e
atribuições do Tribunal de Contas, a competência legislativa.
Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto
afirmar que ao Tribunal de Contas assiste, no âmbito de sua
competência e jurisdição:
(A) autonomia administrativa e financeira, mas não legislativa;
(B) o direito de solicitar à Assembleia Legislativa a edição de
normas para regulamentar seus procedimentos internos;
(C) o poder regulamentar, o qual deve ser exercido por seu
Presidente, com a aprovação do Poder Legislativo e com
sanção do Poder Executivo;
(D) o poder regulamentar, de modo que lhe é possível expedir
instruções normativas sobre matéria de suas atribuições;
(E) o poder regulamentar, de modo que lhe é possível expedir
instruções normativas sobre matéria de sua atribuição, cuja
validade e eficácia dependerá da aprovação do Ministério
Público Especial.

32
Sobre o tema “Autonomia Financeira e Administrativa do Tribunal
de Contas de Sergipe”, é correto afirmar que é de competência:
(A) elaborar e aprovar projetos de lei relativos à criação,
transformação e extinção de seus cargos;
(B) elaborar a sua proposta orçamentária na forma da Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
(C) elaborar lista tríplice com os nomes dos candidatos à
presidência da Corte de Contas e enviá-la ao Chefe do Poder
Executivo Estadual para a escolha e nomeação;
(D) elaborar projeto de seu Regimento Interno, submetendo-o à
Assembleia Legislativa, com observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes;
(E) elaborar requerimento ao Poder Executivo para realização de
concurso de provas e títulos para provimento dos cargos
necessários aos serviços internos.

FGV – Projetos

34
Manuel, servidor público do Estado de Sergipe, necessitando
obter prova de seu tempo de serviço, formula perante o órgão
público competente requerimento para obtenção de certidão.
Dias após foi comunicado sobre o indeferimento do pedido, ao
argumento de que a pretensão deveria ser levada a exame pelo
Poder Judiciário, a quem caberia determinar a emissão do
documento pela autoridade competente.
Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto
afirmar que o direito a obtenção de certidão:
(A) depende de apreciação de sua pertinência pelo Poder
Judiciário;
(B) é exclusivo do servidor público estável;
(C) deve ser exercido através de advogado;
(D) compreende o de obter reprodução integral dos documentos
solicitados;
(E) deve referir-se a esclarecimentos de situações de interesse
pessoal de quem requer e não de terceiros.

35
O Tribunal de Contas de Sergipe, analisando as contas relativas a
obras públicas realizadas no Estado, requisitou ao Poder
Executivo acesso a todas as fontes de informações referentes às
aludidas obras disponíveis na Secretaria Estadual responsável por
sua execução. A requisição foi negada ao argumento de que a
quebra do sigilo das contas públicas somente poderia ocorrer por
decisão fundamentada do Poder Judiciário.
Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto
afirmar que o Tribunal de Contas:
(A) não pode apreciar, sem a emissão de parecer prévio, as
contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e
pelos Prefeitos Municipais;
(B) não pode requisitar e examinar documentos, porquanto a
requisição é prerrogativa exclusiva do Ministério Público
Especial;
(C) não pode requisitar documentos e informações de órgãos
cujas contas estejam sob fiscalização, posto que ninguém é
obrigado a produzir prova contra si mesmo;
(D) não pode requisitar documentos e informações oriundos de
contas de secretarias estaduais, na medida em que não tem
jurisdição sobre elas;
(E) não pode requisitar documentos e informações oriundos de
órgãos cujas as contas ainda não tenham sido julgadas.

33
A respeito do que dispõe a Lei Estadual nº 2.148/77 (Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), é correto
afirmar que:
(A) a licença para o trato de interesse particular não implicará a
desinvestidura do cargo em comissão ou da função de
confiança;
(B) cassada a licença, o funcionário responderá a processo
administrativo para aplicação da pena de demissão;
(C) a licença-prêmio tem como finalidade premiar o servidor por
sua assiduidade ininterrupta;
(D) o direito de pleitear na esfera administrativa é imprescritível;
(E) o funcionário, sem vínculo anterior de profissionalidade com
o Estado, faz jus a adicionais por tempo de serviço e de nível
universitário.

Enfermeiro
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36

38

Sobre o tema “Intervenção nos Municípios” tratado no
Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, é
correto afirmar que o Tribunal de Contas poderá representar ao
Governador, solicitando a intervenção em município:
(A) quando a dívida fundada deixar de ser paga, sem motivo de
força maior, por dois anos consecutivos;
(B) quando não houver sido aplicado o percentual mínimo de
recursos exigido na Lei Orgânica Municipal proveniente de
royalties de petróleo em programas de saneamento básico;
(C) ficando o interventor, no caso de intervenção do Estado no
Município, obrigado a prestar contas de sua administração ao
Ministério Público Especial;
(D) por deliberação de seu Presidente, por decisão
fundamentada;
(E) mediante processo administrativo, dispensada a participação
do Prefeito, cabendo a sua defesa ao Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado.

Pedro, com mais de 20 anos de experiência profissional, com
mestrado e doutorado em sua área de atuação, desempregado,
resolve enviar seu currículo para várias empresas de engenharia e
à Secretaria Estadual responsável pelo planejamento e realização
de obras do Estado. O Secretário recebe o documento e,
impressionado com a formação profissional de Pedro, determina
que se avalie a possibilidade de investi-lo no cargo público de
engenheiro.
Considerando os dados fornecidos pelo problema, é correto
afirmar que a investidura em cargo público, não declarado em lei
de livre nomeação e exoneração:
(A) dispensa outras formalidades, quando o postulante apresenta
formação profissional excepcional;
(B) exige do candidato formação em nível superior e aprovação
em concurso público de provas ou de provas e títulos;
(C) depende de aprovação prévia em concurso público de provas
ou de provas e títulos;
(D) depende da obtenção do grau de doutorado;
(E) na modalidade temporária, dispensa a aprovação em
concurso público de provas ou de provas e títulos.

37
Sobre o tema “Tomada e Prestação de Contas” regulado no
Regimento do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, é correto
afirmar que:
(A) denomina-se prestação de contas o procedimento pelo qual
os Secretários Estaduais apresentam ao Poder Legislativo os
documentos obrigatórios destinados à comprovação da
regularidade da movimentação dos valores públicos que lhes
foram confiados, demonstrando inexistência de dano ao
Erário;
(B) denomina-se tomada de contas a ação desempenhada de
ofício pelo Presidente da Corte de Contas para apurar desvio
de valores no âmbito das Secretarias Municipais de que tenha
resultado dano ao Erário;
(C) denomina-se fiscalização interna a prestação de contas feitas
por Secretários Municipais a seus Prefeitos, desde que
apuradas irregularidades capazes de causar dano ao Erário;
(D) denomina-se tomada de contas qualificada a prestação de
contas feita pelo Chefe do Poder Judiciário ao Tribunal de
Contas do Estado, o qual verificará a existência de
irregularidade de que possa resultar dano ao Erário;
(E) denomina-se tomada de contas especial a ação
desempenhada diretamente pelo tribunal para apurar
responsabilidade de pessoa física, órgão ou entidade que
deram causa a irregularidade de que resulte dano ao Erário.

Enfermeiro

39
Sobre o tema “Modalidades de Provimento em Caráter Efetivo”,
é correto afirmar que o provimento dos cargos públicos:
(A) dar-se-á por designação para cargo efetivo ou em comissão,
por ato do Chefe do respectivo Poder;
(B) far-se-á no âmbito do Poder Executivo, por ato do servidor
responsável pelo órgão onde se situa o cargo a ser
preenchido;
(C) em caráter efetivo far-se-á, dentre outras, por transposição
de carreira, desde que obedecidos os requisitos legais;
(D) em caráter efetivo se dará por reingresso, no serviço público,
do funcionário aposentado, quando insubsistentes os motivos
da aposentadoria;
(E) em caráter efetivo poderá se dar por concurso interno de
provas, que se fará com a observância das normas
estabelecidas pelo Estatuto.
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40
Sobre o tema “Vinculação do servidor público ao Regime Próprio
da Previdência Social do Estado de Sergipe (Lei Complementar nº
113/2005)”, é correto afirmar que o servidor:
(A) afastado ou licenciado temporariamente do exercício do
cargo sem recebimento de subsídio ou remuneração perde a
sua vinculação ao Regime Próprio da Previdência Social do
Estado de Sergipe;
(B) cedido a órgão ou entidade da Administração Direta ou
Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e de
Municípios permanece vinculado ao Regime Próprio da
Previdência Social do Estado de Sergipe;
(C) cedido a órgão ou entidade da Administração Direta fica
dispensado
do
recolhimento
das
contribuições
previdenciárias, sem prejuízo da manutenção de sua
vinculação ao Regime Próprio da Previdência Social do Estado
de Sergipe;
(D) cedido ao Poder Legislativo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou de Municípios mantém a sua vinculação ao
Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Sergipe;
(E) aposentado perde a sua vinculação ao Regime Próprio da
Previdência Social do Estado de Sergipe, ainda que
permaneça a verter contribuições aos cofres públicos.

FGV – Projetos

Conhecimentos Específicos
41
Durante a avaliação de um paciente em estado crítico, vítima de
AVC, o enfermeiro observou a ocorrência de respiração de Biot
(atáxica). Isso significa que o paciente apresentava:
(A) oscilações entre respirações superficiais e profundas,
seguidas de apneia, que não deve ultrapassar 20 segundos;
(B) inspiração profunda e ampla seguida de pausas e expirações
curtas;
(C) períodos irregulares de apneia e repentinas respirações
rápidas;
(D) oscilações entre respirações superficiais e profundas com
frequência diminuída;
(E) respiração profunda com frequência normal ou aumentada
sem períodos de apneia.

42
Com base nos requisitos de boas práticas para o processamento
de produtos para saúde, analise as afirmativas a seguir:
I - Os produtos para saúde classificados como semicríticos devem
ser submetidos, no mínimo, ao processo de desinfecção de alto
nível, após a limpeza.
II - O monitoramento do processo de esterilização com
indicadores físicos deve ser registrado uma vez ao dia, de
preferência, no primeiro ciclo de esterilização.
III - No monitoramento do processo de esterilização dos produtos
para saúde implantáveis, deve ser adicionado um indicador
biológico a cada carga.
Está correto somente o que se afirma em:
(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) I e II;
(E) I e III.

43
Durante a realização de um eletrocardiograma, ao analisar o
traçado, o enfermeiro suspeitou da inversão dos eletrodos da
derivação DI.
Nesse caso, as alterações no traçado se dão pela troca entre o:
(A) eletrodo do braço direito e o da perna esquerda;
(B) eletrodo do braço esquerdo e o do braço direito;
(C) eletrodo da perna esquerda e da perna direita;
(D) eletrodo do braço esquerdo e o da perna esquerda;
(E) eletrodo da perna direita e o do braço direito.

Enfermeiro
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47

A partir da Constituição Federal de 1988 várias iniciativas
institucionais, legais e comunitárias foram criando as condições
de viabilização do direito à saúde, dentre as quais estão as
Normas Operacionais Básicas (NOB).
A principal finalidade da Norma Operacional Básica do Sistema
Único de Saúde, a NOB-SUS/96, foi:
(A) estabelecer o processo de regionalização como estratégia de
hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior
equidade;
(B) promover e consolidar o pleno exercício, por parte do poder
público municipal e do Distrito Federal, da função de gestor
da atenção à saúde dos seus munícipes;
(C) instituir o Plano Diretor de Regionalização - PDR como
instrumento de ordenamento do processo de regionalização
da assistência em cada estado e no Distrito Federal;
(D) identificar as necessidades e a proposta de fluxo de
referência para outros estados, no caso de serviços não
disponíveis no território estadual;
(E) instituir a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada (GPABA), como uma das condições de gestão dos sistemas
municipais de saúde.

Ao assumir uma nova equipe, a enfermeira do setor deu algumas
orientações voltadas para a prevenção de infecção da corrente
sanguínea, dentre as quais estava a periodicidade recomendada
para troca de equipos e cateteres periféricos. Ela listou os tipos
de equipos e cateteres usados na unidade e pediu para que a
equipe indicasse o prazo adequado para a troca. Considerando as
recomendações da ANVISA, usadas como base pela enfermeira,
estabeleça a relação correta entre o tipo de equipo e/ou cateter
e a periodicidade da troca:

45
Ao realizar um cateterismo vesical de demora em um paciente
adulto, o enfermeiro inflou o balão que fica na extremidade da
sonda com cerca de 20 ml de soro fisiológico ou água destilada.
Esse procedimento é realizado com o objetivo de:
(A) “ancorar” a sonda na bexiga;
(B) manter a pressão vesical constante;
(C) evitar a proliferação de bactérias.
(D) promover a lavagem vesical gradual;
(E) facilitar a drenagem de urina.

46
Os agentes biológicos são distribuídos em classes de risco com
base em alguns fatores específicos. Um agente que apresenta
risco elevado à saúde individual e da coletividade e para o qual
não existe, atualmente, profilaxia ou tratamento eficaz pertence
à classe de risco:
(A) 1;
(B) 2;
(C) 3;
(D) 4;
(E) 5.

Enfermeiro

A sequência correta é:
(A) 2 – 3 – 4 – 1;
(B) 3 – 1 – 4 – 2;
(C) 2 – 4 – 1 – 3;
(D) 1 – 2 – 3 – 4;
(E) 4 – 3 – 2 – 1.

48
As máscaras com filtro (n95, PFF2, entre outros) são de uso
exclusivo do profissional da saúde para precaução de doenças
transmitidas por aerossóis. A doença a seguir que requer esse
tipo de proteção é:
(A) dengue;
(B) meningite;
(C) varicela;
(D) coqueluche;
(E) caxumba.

49
A redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços
de saúde entre os vários níveis de governo, a partir da ideia de
que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance
haverá de acerto, está relacionada ao seguinte princípio do SUS:
(A) regionalização;
(B) integralidade;
(C) descentralização;
(D) hierarquização;
(E) universalidade.
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54

Um paciente cadeirante procurou atendimento em uma unidade
de saúde inaugurada há pouco tempo em seu bairro. Ao chegar à
unidade, ficou surpreso com o espaço físico. Havia rampas de
acesso adequadas, banheiros apropriados, portas mais largas e
macas reguláveis. A situação descrita acima é um exemplo de
observância da seguinte diretriz norteadora da Política Nacional
de Humanização:
(A) cogestão;
(B) acolhimento;
(C) transversalidade;
(D) ambiência;
(E) gestão participativa.

Os recursos federais destinados às ações e aos serviços de saúde
são organizados e transferidos na forma de blocos de
financiamento que, por sua vez, são constituídos por
componentes, conforme as especificidades de suas ações e dos
serviços de saúde pactuados. Com base nisso, analise as
afirmativas a seguir, considerando V para a verdadeira e F para a
falsa:
( ) O componente Piso da Atenção Básica Variável - PAB Variável
é constituído por recursos financeiros destinados ao
financiamento de estratégias realizadas no âmbito da atenção
básica em saúde, tais como Saúde da Família.
( ) O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU faz
parte do bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar.
( ) O bloco de Vigilância em Saúde abrange a estruturação de
serviços e organização de ações de assistência farmacêutica e de
gestão do trabalho.
A sequência correta é:
(A) F – V – F;
(B) V – F – V;
(C) F – F – V;
(D) V – V – F;
(E) F – V – V.

51
No atendimento a um paciente internado na clínica médica com
um quadro de DPOC, o enfermeiro diagnosticou padrão
respiratório ineficaz. Para chegar a esse diagnóstico de
enfermagem, o profissional se baseou, entre outras coisas, na
seguinte característica definidora:
(A) hiperventilação;
(B) fadiga da musculatura respiratória;
(C) batimentos de asa do nariz;
(D) síndrome da hipoventilação;
(E) ansiedade.

52
Ao socorrer uma criança de 2 anos vítima de parada
cardiorrespiratória, o socorrista (atuando sozinho) deve iniciar a
RCP com:
(A) 10 compressões torácicas;
(B) 2 ventilações de resgate;
(C) 15 compressões torácicas;
(D) 4 ventilações de resgate;
(E) 30 compressões torácicas.

53
Uma paciente de 35 anos, no pós-operatório imediato de câncer
de mama, mantém uma saturação de oxigênio (SpO2) de 97% e
pressão parcial de oxigênio arterial (PaO2) de 90 mmHg. Com
base nos valores de referência para esses parâmetros, a paciente
apresenta:
(A) SpO2 diminuída e PaO2 elevada;
(B) SpO2 normal e PaO2 diminuída;
(C) SpO2 elevada e PaO2 normal;
(D) SpO2 e PaO2 acima dos valores normais;
(E) SpO2 e PaO2 dentro da normalidade.

Enfermeiro

55
Um profissional de enfermagem foi suspenso pelo Conselho
Regional de Enfermagem. Isso significa que ele poderá ser
impedido de exercer suas funções por um período máximo de:
(A) 15 dias;
(B) 20 dias;
(C) 25 dias;
(D) 29 dias;
(E) 30 dias.

56
Ao ser intimado como testemunha em um processo judicial para
falar de fato sigiloso de que teve conhecimento em razão de sua
atividade profissional, o enfermeiro compareceu e declarou seu
impedimento de revelar o segredo. Agindo dessa forma o
profissional:
(A) cometeu um crime;
(B) exerceu um dever previsto no Código de Ética;
(C) foi omisso no exercício da cidadania;
(D) pode perder seu direito de exercer a profissão;
(E) não cumpriu com sua obrigação ética.
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60

Na avaliação do nível de dor (escala Behavioral Pain Scale – BPS)
de um paciente sedado e em ventilação mecânica, internado na
unidade de terapia intensiva, o enfermeiro chegou a um total de
8 pontos. Os achados cuja soma corresponde a esse escore são:
(A) expressão facial totalmente tensa, membros superiores
parcialmente flexionados e tolerância à ventilação mecânica;
(B) expressão facial parcialmente tensa, membros superiores
totalmente flexionados e lutando contra o ventilador;
(C) expressão facial relaxada, membros superiores parcialmente
flexionados e tossindo, mas tolerando o ventilador na maior
parte do tempo;
(D) expressão facial parcialmente tensa, membros superiores
parcialmente flexionados e tolerando ventilação mecânica;
(E) fazendo caretas, membros superiores totalmente flexionados
e lutando contra o ventilador.

Com base nos cuidados gerais dispensados ao paciente com
monitorização da Pressão Arterial Invasiva (PAI), analise as
afirmativas a seguir:
I – A realização da manobra de Allen possibilita comparar a
amplitude de pulso e a dominância ou oclusão das artérias radial
e ulnar.
II – É necessário realizar o “teste de lavagem” sempre que for
observada curva não fidedigna.
III – O esvaziamento da solução salina no interior da bolsa
pressórica é importante para manter a curva normal e direcionar
a terapêutica adequada.
Está correto somente o que se afirma em:
(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) I e II;
(E) II e III.

58
De acordo com a Estratégia de Saúde da Família, uma equipe de
saúde da família deve ser responsável por uma média de:
(A) 1.000 pessoas;
(B) 1.500 pessoas;
(C) 2.000 pessoas;
(D) 3.000 pessoas;
(E) 4.000 pessoas.

59
A unidade de assistência semi-intensiva de um hospital geral foi
ampliada e o enfermeiro responsável precisa redimensionar a
equipe de enfermagem.
Sendo assim, de acordo com os parâmetros recomendados, ele
deve fazer a distribuição dos profissionais com base na seguinte
proporção:
(A) 33 a 37% Enfermeiros (mínimo de seis) e os demais Auxiliares
e/ou Técnicos de Enfermagem;
(B) 42 a 46% Enfermeiros e os demais Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem;
(C) 52 a 56% Enfermeiros e os demais Técnicos de Enfermagem;
(D) 63 a 67% Enfermeiros e os demais, Técnicos de Enfermagem;
(E) 72 a 76% Enfermeiros e os demais, Técnicos e Auxiliares de
Enfermagem.

Enfermeiro

61
Considerando os objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS),
dispostos na Lei nº 8.080/90, analise as afirmativas a seguir:
I – Um dos objetivos do SUS diz respeito à identificação e
divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
II – O SUS tem como objetivo principal a execução de ações de
vigilância sanitária e epidemiológica e de saúde do trabalhador.
III – Não está incluída nos objetivos do SUS a assistência às
pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações
assistenciais e das atividades preventivas.
Está correto somente o que se afirma em:
(A) I;
(B) II;
(C) III;
(D) I e II;
(E) II e III.

62
Uma gestante procurou o posto de saúde para tomar a vacina
antitetânica. Ao consultar sua caderneta de vacinação, o
profissional de saúde verificou que há 6 anos a paciente havia
iniciado o esquema no qual foi aplicado apenas uma dose. Ela
informou que não concluiu o esquema porque apresentou uma
determinada reação após a aplicação da vacina e ficou receosa de
tomar as doses seguintes. O profissional de saúde explicou que,
diante desse relato, não poderia aplicar a vacina, e pediu que ela
procurasse sua obstetra. A reação adversa que contraindica a
administração de doses subsequentes da vacina antitetânica é:
(A) sonolência;
(B) urticária generalizada;
(C) febre superior a 39°C;
(D) linfonodomegalia;
(E) perda de apetite.
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66

A respeito da organização do SUS, analise as afirmativas a seguir,
considerando V para a verdadeira e F para a falsa:
( ) As Regiões de Saúde serão referência para as transferências
de recursos entre os entes federativos.
( ) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no
mínimo, ações e serviços de atenção primária e vigilância em
saúde.
( ) As Redes de Atenção à Saúde estarão compreendidas no
âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em
consonância com diretrizes pactuadas nas Comissões
Intergestores.
A sequência correta é:
(A) V – F – F;
(B) F – F – V;
(C) V – F – V;
(D) F – V – F;
(E) V – V – F.

O Programa Nacional de Controle da Hanseníase do Ministério da
Saúde desenvolve um conjunto de ações que visam orientar a
prática em serviço em todas as instâncias e diferentes
complexidades. Com base nas ações de atenção e controle
previstas nesse programa, analise as afirmativas a seguir,
considerando V para a verdadeira e F para a falsa:
( ) A atenção à pessoa com hanseníase, a suas complicações e
sequelas, deve ser oferecida em toda a rede do Sistema Único de
Saúde, de acordo com a necessidade de cada caso.
( ) Os casos diagnosticados devem ser notificados em até 24h,
utilizando-se a ficha de notificação e investigação do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação/Investigação – Sinan.
( ) A reação hansênica tipo 2 caracteriza-se pelo aparecimento de
novas lesões dermatológicas (manchas ou placas), infiltração,
alterações de cor e edema nas lesões antigas.
A sequência correta é:
(A) V – F – F;
(B) F – V - V;
(C) V – F – V;
(D) F – V – F;
(E) V – V – F.

64
As manobras de Leopold (palpação obstétrica) são importantes
porque ajudam a determinar a posição e apresentação do feto.
Essas manobras são sistemáticas, divididas em tempos ou fases
específicos.

Em relação ao que se apresenta na figura, o tempo
correspondente é:
(A) tempo 0 – reconhecimento da posição fetal;
(B) 1º tempo – delimitação do fundo uterino e identificação da
parte que o ocupa;
(C) 2º tempo – identificação do dorso e membros fetais;
(D) 3º tempo – exploração da mobilidade do polo fetal;
(E) 4º tempo – certificação do tipo de apresentação fetal.

67
Conforme disposições do Programa Nacional de Segurança do
Paciente, a gestão de risco diz respeito à:
(A) aplicação sistêmica e contínua de iniciativas, procedimentos,
condutas e recursos na avaliação e controle de riscos e
eventos adversos que afetam a segurança, a saúde humana, a
integridade profissional, o meio ambiente e a imagem
institucional;
(B) implementação de campanha de comunicação social sobre
segurança do paciente, voltada aos profissionais, gestores e
usuários de saúde e sociedade;
(C) promoção da cultura de segurança com ênfase no
aprendizado e aprimoramento organizacional, engajamento
dos profissionais e dos pacientes na prevenção de incidentes,
com ênfase em sistemas seguros, evitando-se os processos de
responsabilização individual;
(D) implementação de sistemática de vigilância e monitoramento
de incidentes na assistência à saúde, com garantia de retorno
às unidades notificantes;
(E) cultura na qual todos os trabalhadores, incluindo
profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem
responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança
de seus colegas, pacientes e familiares.

65
Durante o exame físico de um recém-nascido, o enfermeiro
constatou o abaulamento da fontanela bregmática.
Esse achado sugere:
(A) aumento da pressão intracraniana;
(B) hipertireoidismo;
(C) síndrome de Down;
(D) hipotireoidismo;
(E) desidratação moderada.

Enfermeiro
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68
A Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de
saúde faz parte das ações de Vigilância desenvolvidas pelo
Ministério da Saúde. Sobre as disposições legais relacionadas ao
processo de notificação, é correto afirmar que:
(A) agravo é definido como a situação que pode constituir
potencial ameaça à saúde pública, como a ocorrência de
surto ou epidemia de causa desconhecida;
(B) o modelo de vigilância realizada a partir de estabelecimento
de saúde estratégico para a vigilância de morbidade e
mortalidade de interesse para a saúde pública é denominado
vigilância de notificação;
(C) a notificação compulsória realizada em até 7 (sete) dias, a
partir do conhecimento da ocorrência de doença ou agravo, é
denominada notificação compulsória negativa;
(D) os casos de dengue, leishmaniose visceral e hepatites virais
fazem parte da lista de doenças ou agravos de notificação
compulsória imediata;
(E) a notificação compulsória imediata deve ser realizada pelo
profissional de saúde ou responsável pelo serviço assistencial
que prestar o primeiro atendimento ao paciente, em até 24
horas desse atendimento.

69
Após a realização de um exame de cintilografia, o técnico de
enfermagem procedeu ao descarte do material perfurocortante
usado na administração de radionuclídeos.
Com base nas normas de gerenciamento de resíduos de saúde, é
correto afirmar que esse material deve ser:
(A) submetido ao mesmo tempo de decaimento do material que
o contaminou;
(B) submetido a tratamento em equipamentos que reduzam ou
eliminem a carga radioativa;
(C) submetido a tratamento e processo de recuperação da prata;
(D) descartado no lixo comum, pois não necessita de tratamento
especial;
(E) sinalizado como rejeito radioativo e descartado com os
demais materiais perfurocortantes.

70
Em uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar, recomendase que o profissional de saúde mantenha uma frequência
mínima de:
(A) 70 compressões/min;
(B) 80 compressões/min;
(C) 90 compressões/min;
(D) 100 compressões/min;
(E) 110 compressões/min.

Enfermeiro
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