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DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)
CADERNO DE QUESTÕES OBJETIVAS DO CONCURSO PÚBLICO

NOME:
INSCRIÇÃO:

Proibido folhear o
Caderno de Questões
antes da autorização
do fiscal.

CPF:
Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br

ATENÇÃO!
Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem com o registrado no topo
de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam
tomadas as devidas providências.

1. Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:
a. este Caderno de Questões Objetivas, contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;
b. um Cartão de Respostas destinado ao preenchimento das respostas das questões objetivas
formuladas na prova.
2. Ao receber o Cartão de Respostas você deverá:
a. conferir seu nome e número de inscrição;
b. ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;
c. assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.
3. As questões são identificadas pelo número que se situa antes do enunciado de cada questão.
4. Durante a aplicação da prova não será permitido:
a. qualquer tipo de comunicação entre os candidatos;
b. levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;
c. portar aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, notebook, receptor, gravador ou máquina
fotográfica ou equivalente;
d. anotar o gabarito da prova em outros meios que não sejam o Cartão de Respostas e este Caderno
de Questões;
e. fazer consulta em material de apoio ou afins.
5. Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.
6. Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.
7. Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações
realizadas no local indicado no Cartão de Respostas.
8. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será anulada a questão com
mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
9. O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum
registro fora dos locais destinados às respostas.
10. Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas
devidamente preenchido e assinado ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO do
concurso.
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Informações gerais:
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Marque a alternativa CORRETA:

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 1 a 20

1 Analise as afirmativas a seguir:
I. Para satisfazer adequadamente a seguinte equação de
1º grau: 63X + 200 = 2.405, o valor da incógnita “X” deve ser
um número ímpar, maior que 29 e menor que 50.
II. Uma autora escreveu um livro em 3 dias. No 1º dia, ela
escreveu 45 páginas. No 2º dia, ela escreveu 5 páginas a
menos do que tinha escrito no 1º dia. No 3º dia, ela
escreveu 5 páginas a menos do que no 2º dia. Assim,
considerando apenas os dados apresentados, é correto
afirmar que a quantidade de páginas do livro é superior a
125 e inferior a 155.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

4 Analise as afirmativas a seguir:
I. Considere 3 triângulos que medem, respectivamente: 34m
de base e 89m de altura; 45m de base e 91m de altura; 56m
de base e 93m de altura. Assim, é correto afirmar que o
resultado da soma das áreas desses três triângulos é
superior a 6.041 m² e inferior a 6.319 m².
II. Um hóspede passou 5 dias completos hospedado em um
hotel cujo valor da diária era R$ 237,80. Ao realizar o
pagamento, ele obteve um desconto de R$ 150,00 no valor
total a ser pago. Assim, é correto afirmar que esse hóspede
gastou um valor superior a R$ 1.048,00 e inferior a R$
1.077,00.
III. Um evento artístico contou com 260 espectadores
pagantes. A receita total arrecadada com o evento foi de R$
14.300,00. Assim, considerando apenas as informações
apresentadas, é correto afirmar que o valor pago por cada
espectador é superior a R$ 56,80 e inferior a R$ 59,45.

2 Analise as afirmativas a seguir:

Marque a alternativa CORRETA:

I. Em uma loja, Clara comprou uma blusa, uma calça e um
par de sapatos. A calça custou 3 vezes o valor da blusa. O
preço do par de sapatos, por sua vez, era 2 vezes o valor da
calça. O preço da calça era R$ 96,00. Sabe-se que Clara
recebeu um desconto de R$ 15,00 no valor final a ser pago.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que, para pagar por suas
compras, Clara desembolsou mais de R$ 312,00 e menos de
R$ 326,00.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

II. Em uma determinada manhã, um restaurante atendeu a 80
clientes. Sabe-se que, naquela manhã, a cada 3 pessoas que
tomaram suco, outras 5 tomaram refrigerante. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
podemos afirmar que o número de pessoas que tomaram
refrigerante foi superior a 42 e inferior a 48.

b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

5 Analise as afirmativas a seguir:
I. Ana tinha 28 pares de sapatos e ganhou mais 9 pares de
sua mãe. Bia tinha 19 pares de sapato e perdeu 2 pares em
uma viagem. Clara tinha 7 pares de sapatos e comprou mais
15 em uma promoção. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que,
atualmente, o número total de pares de sapatos dessas três
mulheres é superior a 66 e inferior a 74.

d) As duas afirmativas são falsas.

II. O veículo do modelo X é vendido em cinco concessionárias
diferentes, de acordo com os seguintes preços: R$ 42.880; R$
38.760; R$ 51.200; R$ 62.300; e R$ 55.320. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o preço médio desse veículo nas
concessionárias apresentadas é superior a R$ 50.031 e
inferior a R$ 50.263.

3 Analise as afirmativas a seguir:

III. Em números decimais, a fração 2/5 corresponde a um
número maior que 0,27 e menor que 0,85.

Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

I. Um município colheu uma produção de 90 mil quilogramas
de milho. Sabe-se que os grãos de milho são vendidos em
sacas com 45 quilos, cada. Assim, a partir dos dados
apresentados, é correto afirmar que a quantidade de sacas
produzidas por esse município é superior a 1.900 e inferior a
2.180.
II. Quatro objetos de metal pesam, respectivamente: 7 kg, 10
kg, 8 kg e 17 kg. Assim, é correto afirmar que o peso médio
desses objetos é maior que 9,2 kg e menor que 12,8 kg.
III. São números primos menores de 221, entre outros, os
seguintes: 163, 211 e 139.

ENFERMEIRO (A) - Página 2 de 14

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

6 Analise as afirmativas a seguir:
I. O valor da incógnita “X” que satisfaz adequadamente a
seguinte equação de 1º grau: 23X - 10 = 59, é um número
maior que 1 e menor que 9.
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II. O piso de um salão é formado por peças de cerâmica
dispostas em 16 fileiras com 20 peças, cada. Cada peça de
cerâmica tem o formato de um quadro com 50 cm de aresta.
Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a área do salão é superior
a 77 m² e inferior a 91 m².
III. Um muro de 24m de comprimento e 3m de altura foi
construído com tijolos de dimensões 0,15m de comprimento
e 0,08m de altura. Sabe-se que não houve desperdício na obra
e os espaços entre os tijolos são desprezíveis. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que o número total de tijolos gastos na obra
é superior a 6.730 e inferior a 6.910.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

7 Analise as afirmativas a seguir:
I. O volume de uma lata de refrigerante é igual a 0,36 litro.
Gabriela estabeleceu que consumirá, no máximo, 1,8 litro de
refrigerante por semana. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o número máximo de latinhas de refrigerante que
ela poderá consumir por semana é superior a 7 e inferior a
12.
II. Três amigas compraram 20 abacates por R$ 1,50, cada.
Elas também compraram 15 maçãs por R$ 0,60, cada. No
momento de realizar o pagamento das compras, o valor total
foi igualmente dividido entre as três. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, é correto
afirmar que o valor pago por cada amiga é superior a R$ 14,50
e inferior a R$ 18,30.
III. Um paralelepípedo possui 31 cm de altura, 33 cm de
largura e 38 cm de comprimento. Assim, é correto afirmar que
a área total da superfície desse sólido geométrico é maior que
6.802 cm² e menor que 7.210 cm².
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

9 Analise as afirmativas a seguir:
I. Sabe-se que um determinado prédio possui 32 andares e
que a altura de cada andar é igual a 2,85 metros. Assim,
considerando apenas os dados apresentados, é correto
afirmar que a altura desse prédio é superior a 88,2 metros e
inferior a 94,1 metros.
II. No final de 2019, uma empresa tinha 8.734 funcionários. No
início de 2020, essa empresa demitiu 1.979 funcionários.
Assim, considerando apenas as informações apresentadas, é
correto afirmar que o número total de empregados da
empresa, após a demissão, é maior que 6.502 e menor que
6.721.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

10 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em um lote de 216 unidades do produto X, há itens fora do
prazo de validade que correspondem a 2/12 do lote. Assim, é
correto afirmar que há mais de 21 e menos de 52 unidades
fora do prazo de validade.
II. Um salão possui 10 metros de comprimento e 5 metros de
largura. Seu piso será revestido por peças quadradas de
cerâmica com arestas de 1,20 metro, cada. Assim,
considerando exclusivamente as informações apresentadas,
é correto afirmar que, para revestir todo o piso do salão, serão
necessárias, no mínimo, 38 peças de cerâmica.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 11 a 20
8 Analise as afirmativas a seguir:
I. Um automóvel foi vendido com o objetivo de ser pago em
quatro parcelas. A primeira parcela tinha o valor de R$
5.000,00. A segunda, tinha o valor de R$ 6.000,00. A terceira e
a quarta prestações, por sua vez, correspondiam ao dobro do
valor pago na primeira prestação. Assim, considerando
exclusivamente as informações apresentadas, pode-se
afirmar que o carro custou ao cliente um valor superior a R$
33.250,00 e inferior a R$ 38.620,00.
II. Considere dois modelos de avião: 1 e 2. O avião tipo 1 pode
transportar 264 passageiros, enquanto o avião tipo 2
transportar 397 passageiros. Assim, considerando apenas as
informações apresentadas, é correto afirmar que a diferença
na capacidade total desses modelos é superior a 127 e
inferior a 140 passageiros.
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Preço médio do etanol

Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19
estados e no Distrito Federal na semana encerrada no
sábado (04/07/2020), em comparação com a semana
anterior (encerrada no sábado, dia 27/06/2020), de acordo
com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.
A cotação do biocombustível caiu em outros 6 estados e
ficou inalterada na Paraíba.

v.1560/2020

INSTITUTO ADM&TEC | DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)

v.Audit.: 805566476

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, o preço
médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada no
dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
passando de R$ 2,709 para R$ 2,737, o litro. Ao longo do
mês de junho de 2020, a alta foi de 7,67%, alcançando o valor
médio de R$ 2,542 nos postos pesquisados por todo o país.

II. Em São Paulo, a média do preço do etanol hidratado da
semana de 04/07/2020 representou uma elevação de 8,95%
na comparação com o mês de junho de 2020, de acordo com
o texto.

Em São Paulo, principal estado produtor, consumidor e com
mais postos avaliados, a cotação média do etanol hidratado
ficou em R$ 2,544 (na semana encerrada em 04/07/2020),
representando, assim, uma alta de 0,83% ante a semana
anterior, encerrada no dia 27/06/2020, quando o preço
médio era de R$ 2,523. A média da semana de 04/07/2020
também representa uma elevação de 8,95% na comparação
com o mês de junho de 2020, quando a cotação média era
de R$ 2,335.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Ainda considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior alta porcentual foi registrada no
Tocantins, com elevação de 3,84%. A maior queda nesse
período foi verificada em Roraima, com redução de 6,04%. O
preço mínimo registrado na referida semana para o etanol
em um posto foi de R$ 2,059, o litro, em São Paulo; e o
menor preço médio estadual, de R$ 2,437, foi registrado em
Mato Grosso. O preço máximo individual na semana citada,
de R$ 4,999, o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande
do Sul. O Rio Grande do Sul também teve o maior preço
médio, de R$ 3,945.
Na comparação mensal (em relação a junho de 2020), os
preços do etanol subiram em 18 estados e no Distrito
Federal e cederam em outros 8 estados. O estado que
registrou a maior alta porcentual na comparação mensal foi
no Paraná, com elevação de 14,15% no preço do etanol
hidratado. A queda mais expressiva foi verificada em
Roraima (- 5,45%).
Por Agência Estado, em julho de 2020 (disponível em:
https://bit.ly/32jbYww). Com adaptações.

11 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Nos postos pesquisados pela ANP em todo o Brasil, o
preço médio do etanol subiu 1,03% entre a semana encerrada
no dia 27/06/2020 e a semana encerrada no dia 04/07/2020,
de acordo com as informações apresentadas pelo texto.
II. O menor preço médio do etanol hidratado registrado na
semana encerrada no dia 04/07/2020 foi de R$ 2,734, no
estado do Mato Grosso, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

12 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Ao longo do mês de junho de 2020, a alta no preço do
etanol foi de 7,67%, alcançando o valor médio de R$ 2,542
nos postos pesquisados por todo o Brasil, de acordo com o
texto.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

13 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Em São Paulo, na semana encerrada em 04/07/2020, a
cotação média do etanol hidratado ficou em R$ 2,544, de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.
II. Na semana encerrada no sábado, dia 04/07/2020, as
cotações do biocombustível caíram em 6 estados e ficaram
inalteradas na Paraíba, de acordo com o levantamento da
ANP, compilado pelo AE-Taxas, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

14 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. São Paulo é o principal estado produtor e consumidor de
etanol hidratado e com mais postos avaliados pela ANP no
levantamento citado no texto.
II. Em São Paulo, na semana encerrada no dia 27/06/2020, o
preço médio do etanol hidratado era de R$ 2,523, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

15 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Entre a semana encerrada no dia 27/06/2020 e a semana
encerrada no dia 04/07/2020, o preço médio do litro de
etanol subiu de R$ 2,709 para R$ 2,737, de acordo com os
dados da ANP, de acordo com o texto.
II. Considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior alta porcentual do preço do etanol
hidratado foi registrada no Tocantins, com elevação de 3,84%,
de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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16 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Considerando apenas a semana encerrada no dia
04/07/2020, a maior queda do preço do etanol hidratado foi
verificada em Roraima, com redução de 4,06%, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
II. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 19
estados e no Distrito Federal na semana encerrada no dia
04/07/2020, em comparação com a semana anterior,
encerrada no dia 27/06/2020, afirma o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

20 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. De acordo com as informações apresentadas pelo texto, o
preço máximo individual na semana encerrada no dia
04/07/2020 foi de R$ 4,999, o litro, verificado em um posto
do Rio Grande do Norte.
II. Em São Paulo, a cotação média do preço do etanol
hidratado no mês de junho de 2020 era de R$ 2,335, de
acordo com as informações apresentadas pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:

17 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

I. O Rio Grande do Sul apresentou o maior preço médio do
etanol hidratado na semana encerrada no dia 04/07/2020, de
R$ 3,145, de acordo com o texto.

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

II. De acordo com o texto, o estado que registrou a maior alta
porcentual na comparação mensal foi o Paraná, com
elevação de 15,41% no preço do etanol hidratado.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

18 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:
I. Na comparação mensal, no mês de agosto, em relação a
junho de 2020, os preços do etanol cederam em 18 estados e
no Distrito Federal e subiram em outros 8 estados, de acordo
com as informações apresentadas pelo texto.
II. São Paulo apresentou uma alta de 0,83% no preço do
etanol hidratado na semana encerrada em 04/07/2020, em
comparação com a semana anterior, encerrada no dia
27/06/2020, de acordo com as informações apresentadas
pelo texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

19 Leia o texto 'Preço médio do etanol' e, em seguida,
analise as afirmativas abaixo:

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 50

21 Analise as afirmativas a seguir:
I. Nas salas de imunização, na Instância Local, os
imunobiológicos são conservados em temperatura positiva
(+2ºC a +8ºC) em equipamentos exclusivos para
imunobiológicos e os freezers são utilizados no
armazenamento exclusivo de bobinas reutilizáveis que
serão organizadas nas caixas térmicas durante o
transporte, as rotinas diárias, as campanhas, a
intensificação e as atividades extramuros.
II. As consultas de pré-natal poderão ser realizadas na
unidade de saúde ou durante visitas domiciliares. O
calendário de atendimento durante o pré-natal deve ser
programado em função dos períodos gestacionais que
determinam maior risco materno e perinatal. O total de
consultas deverá ser de, no mínimo, 6 (seis), com
acompanhamento intercalado entre médico e enfermeiro.
Sempre que possível, as consultas devem ser realizadas
conforme o seguinte cronograma: até a 28ª semana –
mensalmente; da 28ª até a 36ª semana – quinzenalmente;
da 36ª até a 41ª semana – semanalmente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

I. O preço mínimo do etanol hidratado registrado na semana
encerrada no dia 04/07/2020 foi de R$ 2,590, o litro, em um
posto de São Paulo, de acordo com o texto.
II. As informações apresentadas pelo texto são baseadas no
levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas.
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22 Analise as afirmativas a seguir:
I. A vacinação anual contra o vírus influenza constitui a
melhor prevenção da infecção por este vírus. O vírus
influenza C é causador de uma doença mais grave (quando
comparado àquelas causadas pelo influenza A ou pelo
influenza B) e está implicado nas grandes epidemias e
pandemias. Os surtos com o vírus influenza A são menos
extensos e associados com doença menos grave que o vírus
influenza C, assim como o vírus influenza B.
II. A humanização é a valorização dos usuários, trabalhadores
e gestores no processo de produção de saúde. Valorizar os
sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a redução da
sua capacidade de transformar a realidade em que vivem,
através da responsabilidade compartilhada, da criação de
vínculos solidários, da participação coletiva nos processos de
gestão e de produção de saúde.
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II. O ângulo de inserção da agulha em relação à pele no
momento da aplicação de insulina, do mesmo modo que a
prega subcutânea, tem o objetivo de evitar injeção no
músculo. Em agulhas com 4 ou 5 mm de comprimento,
recomenda-se ângulo de 90º. Em agulhas com 6 ou 8 mm de
comprimento, o ângulo pode variar entre 45º e 90º para
adultos, de acordo com a quantidade de tecido subcutâneo no
local da injeção; e de 45º para crianças e adolescentes. Em
agulhas com mais de 8 mm de comprimento, por fim, o
ângulo indicado é de 45º, independentemente da quantidade
de tecido subcutâneo em adultos, não sendo indicadas para
crianças e adolescentes.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

III. O percentual de perda de peso é considerado o melhor
indicador da desidratação nas doenças diarreicas em
crianças. Mesmo quando o peso anterior recente não é
disponível, é fundamental que seja mensurado o peso exato
na avaliação inicial do paciente. Considera-se que perda de
peso de até 5% represente a desidratação leve; entre 5% e
10% a desidratação é moderada; e perda de mais de 10%
traduz desidratação grave.

b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.

Marque a alternativa CORRETA:

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

d) As duas afirmativas são falsas.

b) Apenas uma afirmativa está correta.

Marque a alternativa CORRETA:

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

23 Analise as afirmativas a seguir:
I. As ventilações durante a reanimação cardiopulmonar no
adulto devem ser realizadas em uma proporção de 30
compressões para duas ventilações, com duração de apenas
1 segundo, cada, fornecendo quantidade de ar suficiente para
promover a elevação do tórax. Após a obtenção de uma via
aérea avançada, de sua confirmação e fixação, a reanimação
cardiopulmonar deve prosseguir com compressões
contínuas e uma ventilação a cada 6 segundos.
II. Os serviços de pronto socorro atendem pacientes em
situações de urgência e emergência, graves ou
potencialmente graves, que necessitam de atendimento
especializado, recursos humanos e tecnológicos, preparados
para seu atendimento e recuperação. Recebem, ainda, alta
demanda de pacientes, o que exige um trabalho ágil e eficaz,
buscando sempre agravar situações de risco à vida e à
redução de danos, o que resulta, por vezes, em sobrecarga de
trabalho para a equipe atuante.
Marque a alternativa CORRETA:
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

24 Analise as afirmativas a seguir:
I. O infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular
encefálico representam uma das maiores causas de
mortalidade no mundo. Portanto, é essencial que o
enfermeiro alocado na ala de urgência/emergência saiba
identificar rapidamente os sintomas dessas condições e
realizar o atendimento indicado para cada caso o mais rápido
possível, a fim de agravar complicações no paciente.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

25 Analise as afirmativas a seguir:
I. O esquema vacinal da dTpa em gestantes é de 1 (uma)
dose a cada gestação, a partir da vigésima semana de
gestação. Mesmo com esquema completo (3 doses de dT ou
dTpa) e/ou reforço com dT ou dTpa, a gestante deverá
receber sempre 1 (uma) dose de dTpa a cada gestação.
Gestantes não vacinadas previamente, devem receber 3
(três) doses de vacina contendo toxoide tetânico e diftérico
com intervalo de 60 dias entre as doses. Sendo 2 (duas)
doses de dT em qualquer momento da gestação e 1 (uma)
dose de dTpa, a partir da vigésima semana de gestação.
II. Os procedimentos de suporte básico e avançado de vida
são essenciais para os eventos de urgência, que exigem
atenção imediata por parte da equipe técnica do enfermeiro,
como paradas cardiorrespiratórias, por exemplo. O suporte
avançado de vida consiste em uma sequência de manobras
não invasivas em pacientes com risco de morte. Já o suporte
básico de vida requer procedimentos invasivos e de suporte
circulatório e ventilatório.
III. A vigilância em saúde é um processo contínuo e
sistemático de coleta, consolidação e disseminação de dados
sobre eventos relacionados à saúde. Dessa forma, é possível
planejar e implementar medidas de saúde pública para a
proteção da saúde da população, descuidando dos riscos e
doenças que acometem à população e, consequentemente,
reduzindo o acesso aos serviços de saúde.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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26 Analise as afirmativas a seguir:
I. A tuberculose é uma doença infecciosa sistêmica que
acomete predominantemente o trato respiratório e que se
transmite de uma pessoa com lesão ativa pulmonar para
outra pessoa suscetível por meio de gotículas respiratórias. A
vacina BCG, que combate essa doença, deve ser ministrada
em dose única, aos seis anos de idade, para todas as
crianças em países com alta incidência de tuberculose ativa.
No Brasil, é recomendada para todas as crianças com idade
entre quatro e oito anos, em dose única, por via oral ou nasal.
II. O soro antirrábico deve ser administrado uma única vez e o
mais rápido possível após a mordida do animal. A infiltração
deve ser executada ao redor da lesão (ou lesões). Quando não
for possível infiltrar toda a dose, aplicar o máximo possível. A
quantidade restante, a menor possível, deve ser aplicada pela
via intramuscular, podendo ser utilizada a região glútea.
Sempre aplicar em local anatômico diferente de onde foi
aplicada a vacina. Quando as lesões forem muito extensas ou
múltiplas, a dose pode ser diluída em soro fisiológico, em
quantidade suficiente, para que todas as lesões sejam
infiltradas.
III. A grande maioria dos acidentes com escorpiões é leve e o
quadro local tem início rápido e duração limitada. Os
acidentados apresentam dor imediata, vermelhidão e inchaço
leve por acúmulo de líquido, piloereção (pelos em pé) e
sudorese (suor) localizadas, cujo tratamento é sintomático.
Após 24 horas, o paciente costuma apresentar dificuldade de
respirar, dores musculares por todo o corpo e sensibilidade à
luz. O comprometimento permanente da laringe e da faringe
ocorrem após três dias, se não houver tratamento do
envenenamento.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

27 Analise as afirmativas a seguir:
I. Em uma instituição de saúde, a limpeza dos materiais pode
ser realizada através de métodos mecânicos, físicos ou
químicos. Durante a limpeza mecânica é fundamental uma
vigorosa escovação dos materiais, com auxílio de sabão e
escovas de diferentes formatos. As escovas também devem
sofrer processo de limpeza e desinfecção.
II. Durante a desinfecção de materiais em uma instituição de
saúde, a decisão para escolha de um desinfetante deve levar
em consideração aspectos que envolvam efetividade,
toxicidade, compatibilidade, efeito residual, solubilidade,
estabilidade, odor, facilidade de uso e custos, entre outros
aspectos. Além disso, é importante que o desinfetante seja
recomendado e aprovado pelo Ministério da Saúde para essa
finalidade.
III. O procedimento de esterilização de materiais clínicos em
uma instituição de saúde deve ser realizado através de
métodos físicos, exclusivamente. A esterilização física
compreende a utilização de agentes esterilizantes líquidos,
que são os mesmos utilizados no processo de desinfecção,
porém com maior tempo de exposição.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

28 Analise as afirmativas a seguir:
I. O álcool e o hipoclorito de sódio são os desinfetantes mais
recomendados para a desinfecção de superfícies em uma
instituição de saúde. Por outro lado, o desinfetante mais
usado para instrumentais e outros materiais é o ácido
acetilsalicílico.
II. Alguns agentes químicos desinfetantes comumente
utilizados para a desinfecção de materiais em uma instituição
de saúde incluem os álcoois, os compostos clorados, o
formaldeído, os iodóforos, o peróxido de hidrogênio, o ácido
peracético, os compostos fenólicos e o quaternário de
amônia.
III. Em uma instituição de saúde, antes da desinfecção ou
esterilização de qualquer tipo de material, é fundamental que
seja realizada uma adequada limpeza, para garantir que
resíduos de matéria orgânica presentes nos materiais irão
interfiram na qualidade dos processos de desinfecção e
esterilização.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

29 Analise as afirmativas a seguir:
I. A desinfecção de materiais em uma instituição de saúde
compreende uma avaliação referente ao tipo de
procedimento (mais ou menos invasivo) e ao tipo de paciente
(mais ou menos suscetível) antes da escolha do processo e
do tipo de desinfetante. A desinfecção e/ou esterilização
através de agentes químicos, por exemplo, muitas vezes não
se apresenta como um método seguro e confiável devido às
interferências pertinentes ao uso de desinfetantes e suas
dificuldades durante o processo, com a possibilidade de
inadequada desinfecção ou de uma nova contaminação do
material.
II. Na limpeza de materiais em uma instituição de saúde,
devem ser utilizadas barreiras de proteção pelo profissional
que exerce a limpeza dos materiais, através de luvas de
borracha grossas e de cano longo, máscaras e óculos de
proteção, em situações de possibilidade de espirrar as
secreções. Os materiais devem ser devidamente enxaguados
e secos após sua limpeza.
III. Para a limpeza de materiais em uma instituição de saúde,
devem ser utilizadas soluções ácidas, oxidantes ou corrosivas
em todos os instrumentais e materiais, para aumentar a vida
útil desses objetos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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30 Analise as afirmativas a seguir e marque a opção
CORRETA:
a) No setor público, a troca e o compartilhamento de
informações sempre deve se estabelecer entre profissionais
que possuem a obrigação do sigilo, pois todos os indivíduos,
sejam eles servidores ou cidadãos, têm o direito de acesso a
quaisquer informações no âmbito governamental, a qualquer
momento.
b) A conduta ética não possui relação com a consciência
sobre a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. A
ética é um conceito universal, inequívoco e contínuo, que se
mantém uniforme e invariável no tempo e no espaço,
perpassando as culturas e civilizações. A ética é, portanto,
um conceito anterior à própria existência da humanidade.
c) O sigilo profissional é um importante aspecto da ética de
um servidor. Esse aspecto trata de uma informação que deve
ser propagada, ainda que de forma contrária às
determinações da justiça ou dos interesses da segurança
nacional, e impõe uma relação de privacidade e publicidade
entre os servidores de um órgão e a sociedade em geral.
d) Toda pessoa tem direito à verdade e, por isso, o servidor
público não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos
interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública. Assim, deve o servidor adotar a
publicidade e o acesso à comunicação como um princípio, e
o sigilo como uma exceção, de acordo com a legislação
vigente.
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32 Analise as afirmativas a seguir:
I. A razão de mortalidade materna estima a frequência de
óbitos femininos, ocorridos até 42 dias após o término da
gravidez, atribuídos a causas ligadas à gravidez, ao parto e ao
puerpério, em relação ao total de nascidos vivos. O número
de nascidos vivos é adotado como uma aproximação do total
de mulheres grávidas e reflete a qualidade da atenção à
saúde da mulher. Taxas elevadas de mortalidade materna
estão associadas à insatisfatória prestação de serviços de
saúde a esse grupo, desde o planejamento familiar e a
assistência pré-natal, até a assistência ao parto e ao
puerpério.
II. Em caso de acidente com escorpiões, é recomendável levar
a vítima imediatamente ao hospital de referência mais
próximo. O protocolo de atendimento imediato determina a
administração de uma solução de soro fisiológico com iodo a
6%, em intervalos de duas horas; e nortriptilina 2mg,
transcorridas seis horas do acidente.
III. O número de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) deve
ser suficiente para cobrir 100% da população cadastrada, com
um máximo de 750 pessoas por ACS e de 12 ACS por Equipe
de Saúde da Família, não ultrapassando o limite máximo
recomendado de pessoas por equipe. As atividades
desenvolvidas pelos agentes são acompanhadas e orientadas
por um enfermeiro. É necessária a existência de um
enfermeiro para até, no máximo, 12 ACS e, no mínimo, quatro,
constituindo, assim, uma equipe de agentes comunitários de
saúde.
Marque a alternativa CORRETA:

31 Analise as afirmativas a seguir:
I. As compressas ou panos utilizados para secar o material
durante os procedimentos de limpeza de materiais em uma
instituição de saúde devem ser somente para esse fim e
devem ser substituídos frequentemente. Processos químicos
também podem auxiliar na limpeza dos materiais, como, por
exemplo, através do uso de desencrostantes, soluções
enzimáticas ou aparelhos de ultrassom, que auxiliam na
remoção de matéria orgânica.
II. Em uma instituição de saúde, a esterilização química
apresenta diversas facilidades como, por exemplo, o risco de
uma nova contaminação do material após o processo, a
dificuldade de armazenamento e de controle de qualidade e o
monitoramento do processo.
III. Em uma instituição de saúde, para uma adequada
descontaminação de materiais, as escovas podem ser
mergulhadas em trinitrotolueno a 1%, em recipiente plástico,
durante 30 minutos, posteriormente enxaguadas e secas (em
cima da estufa, por exemplo), devendo ser mantidas secas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

33 Analise as afirmativas a seguir:
I. A esterilização por calor úmido (vapor saturado sob
pressão) atua desnaturando e coagulando as proteínas das
células microbianas. A forma mais usual de realizar a
esterilização pelo calor úmido é com autoclaves. Nesse tipo
de equipamento, o material fica exposto ao vapor d’água sob
pressão a 121ºC durante 15 minutos. Os itens devem ser
embalados de forma a permitir o contato com o vapor e o
processo deve se dar no vácuo, para que a temperatura
desejada seja alcançada com mais eficiência, além de
permitir a penetração do vapor nos poros do material e
também evitar a formação de bolsões de ar frio.
II. No Brasil, considera-se um pronto socorro uma área
determinada de uma instituição hospitalar pública, provido da
devida sinalização, com número limitado a doze leitos e
formado apenas por uma equipe de médicos e enfermeiros.
De acordo com a legislação vigente, apenas hospitais de
grande porte, localizados em centros urbanos, têm
autorização para manter um pronto socorro.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

ENFERMEIRO (A) - Página 8 de 14

v.1560/2020

INSTITUTO ADM&TEC | DELMIRO GOUVEIA (SUPERIOR SAÚDE)

III. Os quadros graves de escorpionismo são caracterizados
por dor intensa no local da picada, além de manifestações
sistêmicas como sudorese profusa, vômitos incoercíveis,
salivação excessiva, alternância de agitação com prostração,
bradicardia, insuficiência cardíaca, edema pulmonar, choque,
convulsões e coma. O tratamento específico consiste na
administração por via intravenosa de soro antiescorpiônico
(SAEEs) ou antiaracnídico (SAAr) na dosagem de 4 a 6
ampolas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

34 Analise as afirmativas a seguir:
I. Recomenda-se que a criança seja amamentada sem
restrições de horários e de tempo de permanência na mama.
É o que se chama de amamentação em livre demanda. Nos
primeiros meses, é normal que a criança mame com
frequência e sem horários regulares. O tempo de
permanência na mama em cada mamada não deve ser
fixado. O mais importante é que a mãe dê tempo suficiente à
criança para ela esvaziar adequadamente a mama. Dessa
maneira, a criança recebe o leite do final da mamada, que é
mais calórico, promovendo a sua saciedade e,
consequentemente, maior espaçamento entre as mamadas.
O esvaziamento das mamas é importante também para o
ganho adequado de peso do bebê e para a manutenção da
produção de leite suficiente para atender às demandas do
bebê.
II. A vigilância em saúde é responsável por ações de vigilância,
de prevenção e de controle de doenças transmissíveis. É
responsável, também, pela vigilância de fatores de risco para
o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis,
de saúde ambiental, de acompanhamento meteorológico para
a produção agrícola e de ações de saúde do trabalhador.
Inclui-se no escopo da vigilância em saúde, também, a análise
de situação de saúde da população brasileira.
III. Para calcular o volume de solução cristaloide a ser
utilizada na hidratação venosa do paciente queimado, utilizase a fórmula de Parkland (2 a 4ml/kg/% superfície corporal
queimada para crianças e adultos). A inserção de 50% do
volume calculado da infusão deverá ser realizada nas
primeiras 8 horas e os 50% restantes nas 16 horas seguintes,
considerando as horas a partir do horário da queimadura.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

35 Analise as afirmativas a seguir:
I. A Política Nacional de Humanização existe desde 2003
para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das práticas
de atenção e gestão. Essa política busca qualificar a saúde
pública no Brasil e desencorajar as trocas solidárias entre
gestores, trabalhadores e usuários, no âmbito da saúde.
Atualmente, a PNH se faz presente e está inserida em todas
as políticas e programas do SUS.
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II. As queimaduras térmicas são provocadas por fontes de
calor como o fogo, líquidos ferventes, vapores e objetos
quentes. As queimaduras químicas, por sua vez, são
provocadas por substância química em contato com a pele,
roupas e excesso de exposição ao sol. Já as queimaduras por
eletricidade são provocadas por descargas elétricas.
III. Antes do início do uso do diafragma, é necessário a
realização do exame pélvico para a escolha do tamanho
adequado desse utensílio, que poderá ser feito através de sua
medição. O procedimento de mensuração do diafragma deve
ser iniciado com a introdução dos dedos indicador e médio na
vagina até que se toque o fundo de saco posterior, marcandose a distância entre este e o sub-púbis com o polegar da
mesma mão. O diafragma deve ser colocado até 2h antes da
relação sexual, devendo ser retirado de 6 a 8 horas depois da
última relação sexual.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

36 Analise as afirmativas a seguir:
I. Queimadura é toda lesão provocada pelo contato direto
com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos,
corrente elétrica, radiação, ou mesmo alguns animais e
plantas (como larvas, água-viva, urtiga), entre outros. Se a
queimadura atingir 30% do corpo de uma criança ela corre
sério risco de morte. Já em adultos, o risco de morte apenas
existe se a área atingida for superior a 45%.
II. Os acidentes automobilísticos e os casos de violência
urbana são grandes causadores de vítimas de trauma. Sendo
assim, o enfermeiro e a sua equipe devem evitar envolver-se
na recepção de pacientes nessas condições, evitando,
também, agir conforme os direcionamentos de atendimento
pré-hospitalar e hospitalar ao trauma. Esse é outro fator que
destaca a importância e o papel da enfermagem em urgência
e emergência hospitalar.
III. A indicação da descontaminação gastrintestinal depende
da substância ingerida, do tempo decorrido da ingestão, dos
sintomas apresentados e do potencial de gravidade do caso.
Habitualmente, o procedimento se divide em duas etapas: a
realização da lavagem gástrica seguida da administração do
carvão ativado. Para a realização da lavagem gástrica, devese utilizar sonda nasogástrica de grande calibre, em adultos
de 18 a 22 e em crianças de 10 a 14, mantendo o paciente em
decúbito lateral esquerdo para facilitar a retirada do agente
tóxico e diminuir a velocidade do esvaziamento gástrico para
o intestino. É necessário infundir e retirar sucessivamente o
volume de Soro Fisiológico 0,9%, recomendado de acordo
com a faixa etária, até completar o volume total recomendado
ou até que se obtenha retorno límpido.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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Texto para as questões de 37 a 43
SUPERVISÃO

Das áreas funcionais que dinamizam o sistema de
enfermagem de um órgão de saúde pública, a Supervisão se
destaca como sendo o termo utilizado para designar a
função administrativa cujo trabalho pode ser caracterizado
nos seguintes termos: manter o desenvolvimento das ações
de enfermagem, de acordo com determinadas bases como
padrões, normas estabelecidas para o alcance dos objetivos
da organização, mediante a motivação, a orientação, a ajuda
proporcionada ao pessoal de enfermagem, tendo em vista
obter adequado, eficaz e eficiente trabalho.
Embora sendo a supervisão fundamentalmente uma função
administrativa, esta colocação reflete também o seu caráter
educacional. Ou seja, as ações de supervisão, dirigidas para
conseguir o desenvolvimento do trabalho de enfermagem
dentro das linhas básicas fixadas para o alcance de uma
prevista produção e de um efeito esperado na comunidade,
expressa a sua característica administrativa. Por sua vez, a
sua preocupação em motivar, orientar, ajudar o pessoal a
fazer uso dos conhecimentos e habilidades adquiridos,
visando a melhoria dos serviços prestados, revela seu
caráter educacional.
Contudo, apesar desta característica e de sua interrelação
com as demais funções que são cumpridas em uma
organização, a função de supervisão pode ser limitada
dentro de uma área claramente definida.
A dificuldade muitas vezes observada em situar a supervisão
no processo administrativo decorre da falta de uma
organização devidamente estruturada, portanto, carente de
uma definição clara das funções, e consequentemente, das
respectivas atividades, tarefas, e autoridade que competem
a cada categoria de pessoal no exercício de seu trabalho.
A supervisão só pode ser significativa quando integra a
unidade funcional que dinamiza os sistemas
organizacionais. Uma unidade funcional significa um
delimitado agregado de elementos, de certo modo
dinamicamente interdependentes e relacionados que,
embora apresentando características próprias, operam
harmoniosamente para produzir um efeito específico.
Embora esta integração torne, às vezes, difícil considerar a
parcela de contribuição de cada parte da unidade,
especialmente em termos do efeito total produzido, é,
todavia, possível, isoladamente, distinguir as ações
características de cada um dos seus integrantes. Em termos
desta colocação, a supervisão em enfermagem de saúde
pública, como parte da unidade funcional da organização,
pode, embora dinamicamente relacionada com as demais
funções, e apresentando alguns pontos comuns, ser
identificada e reconhecida como distinta das demais
unidades funcionais, com por exemplo da função de controle
e avaliação, com a qual é comumente confundida. Estas,
como a supervisão, são funções administrativas, consistindo
em verificar em que termos o trabalho executado
corresponde ao esperado.
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Assim como a entendemos, a supervisão em enfermagem
de saúde pública (como em qualquer outra área) pressupõe
a existência de certas precondições sem as quais o
desempenho desta função será inexpressivo. Destacamos
as mais importantes para a enfermagem:
1. Existência de um órgão estrutural e funcionalmente
organizado de tal modo, que assegure o desenvolvimento da
supervisão como é aqui compreendida. Envolve uma
definição clara de:
1.1. Funções e respectivas atividades, bem como autoridade
para executá-las;
1.2. Normas técnico-administrativas para orientar a
execução das atividades;
1.3. Padrão administrativo para os diferentes níveis de
serviços;
2 - Disponibilidade de recursos materiais e humanos com a
devida qualificação para assumirem as funções de
supervisão;
3 - Pessoal com o devido treinamento para executar as
atividades e tarefas requeridas para o alcance dos objetivos
e metas propostas nos programas a serem desenvolvidos;
4 - Reconhecimento e aceitação por parte dos
administradores sobre o Significado da supervisão.
Adaptado. Disponível em: https://bit.ly/2Qe5cku.

37 Leia o texto 'SUPERVISÃO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Assim como é entendida no texto, a supervisão em
enfermagem de saúde pública (como em qualquer outra
área) pressupõe a existência de certas precondições sem as
quais o desempenho desta função será inexpressivo.
II. O texto afirma que a supervisão em enfermagem permite
manter o desenvolvimento das ações de enfermagem, de
acordo com determinadas bases como padrões, normas
estabelecidas para o alcance dos objetivos da organização,
mediante a motivação, a orientação, a ajuda proporcionada ao
pessoal de enfermagem, tendo em vista obter adequado,
eficaz e eficiente trabalho.
III. O texto procura deixar claro para o leitor a ideia de que as
ações de supervisão, dirigidas para conseguir o
desenvolvimento do trabalho de enfermagem dentro das
linhas básicas fixadas para o alcance de uma prevista
produção e de um efeito esperado na comunidade,
expressam a sua característica administrativa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

38 Leia o texto 'SUPERVISÃO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Para que a função de supervisão em enfermagem de saúde
pública tenha um desempenho expressivo, o texto sugere
que exista um órgão estrutural e funcionalmente organizado
de tal modo que assegure o desenvolvimento da função de
supervisão na unidade pública de serviços de saúde.
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II. De acordo com o texto, uma unidade funcional significa um
delimitado agregado de elementos, de certo modo
dinamicamente interdependentes e relacionados que, embora
apresentando características próprias, operam
harmoniosamente para produzir um efeito específico.

Marque a alternativa CORRETA:

III. Após a leitura atenta do texto, é possível perceber a ideia
de que o reconhecimento e a aceitação por parte dos
administradores da instituição de saúde sobre o significado
da supervisão em enfermagem é uma das precondições para
que a supervisão em enfermagem de saúde pública tenha um
desempenho inexpressivo.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

39 Leia o texto 'SUPERVISÃO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Apesar de sua interrelação com as demais funções que são
cumpridas em uma organização, a função de supervisão em
enfermagem pode ser limitada dentro de uma área
claramente definida, de acordo com o texto.
II. A supervisão em enfermagem de saúde pública, como
parte da unidade funcional da organização, pode ser
identificada e reconhecida como distinta de outras unidades,
como, por exemplo, da função de controle e avaliação, com a
qual é comumente confundida, de acordo com o texto.
III. Após a leitura e compreensão das informações do texto, é
possível perceber que possuir uma definição clara do padrão
administrativo para os diferentes níveis de serviços da
instituição de saúde é uma forma de garantir que os
profissionais de enfermagem tenham um desempenho
exíguo.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

40 Leia o texto 'SUPERVISÃO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto afirma que ter pessoal com o devido treinamento
para executar as atividades e tarefas requeridas para o
alcance dos objetivos e metas propostas nos programas a
serem desenvolvidos é uma das precondições para a
supervisão em enfermagem de saúde pública ter um
desempenho expressivo.
II. De acordo com o texto, o objetivo principal da supervisão
em enfermagem é destrinchar doenças, ao identificar e
estudar microrganismos e preparar o terreno para o
tratamento de enfermidades, ao prover médicos com
informações sobre bactérias e fungos que causam
patologias.
III. De acordo com o texto, a preocupação em motivar, orientar
e ajudar o pessoal a fazer uso dos conhecimentos e
habilidades adquiridos, visando à melhoria dos serviços
prestados, revela o caráter educacional da Supervisão em
enfermagem.
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a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

41 Leia o texto 'SUPERVISÃO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto procura deixar clara para o leitor a ideia de que a
dificuldade muitas vezes observada em situar a supervisão
no processo administrativo decorre da falta de uma
organização devidamente estruturada, portanto, carente de
uma definição clara das funções, e consequentemente, das
respectivas atividades, tarefas, e autoridade que competem a
cada categoria de pessoal no exercício de seu trabalho.
II. Uma ideia que perpassa o texto é a de que ter uma
definição intrincada das funções e respectivas atividades,
bem como da autoridade para executá-las, é uma das
precondições para a supervisão em enfermagem de saúde
pública ter um desempenho expressivo na organização de
serviços de saúde.
III. Ter uma definição clara de normas técnico-administrativas
para orientar a execução das atividades de rotina é uma
forma de tolher a capacidade dos profissionais de
enfermagem que realizam a função de supervisão terem um
desempenho expressivo, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

42 Leia o texto 'SUPERVISÃO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, a disponibilidade de recursos materiais e
humanos com a devida qualificação para se assumir as
funções de supervisão é uma das precondições para a
supervisão em enfermagem de saúde pública ter um
desempenho expressivo.
II. Segundo o texto, por ser a supervisão fundamentalmente
uma função administrativa no âmbito da organização de
saúde, ela não pode ter qualquer caráter educacional, pois
essa sobreposição de objetivos causaria um conflito de
interesses.
III. O texto defende a ideia de que a supervisão é uma das
funções administrativas em uma instituição de saúde e
consiste em estimular a realização do trabalho de rotina em
desconformidade com os procedimentos previamente
estabelecidos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
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43 Leia o texto 'SUPERVISÃO' e, em seguida, analise as
afirmativas abaixo:
I. O texto afirma que, no âmbito de uma instituição pública de
saúde, a supervisão em enfermagem só pode ser
significativa quando estiver desassociada da unidade
funcional que dinamiza os sistemas organizacionais.
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• incentivar a equipe hospitalar a conhecer e estudar sobre a
humanização na área da saúde;
• conversar com seus pacientes e explicar a rotina do
hospital, com o intuito de amenizar as dificuldades de
adaptação;
• visitar os pacientes e cumprimentá-los quando há tempo;

II. Das áreas funcionais que dinamizam o sistema de
enfermagem de um órgão de saúde pública, a Supervisão se
destaca como sendo o termo utilizado para designar a função
administrativa, de acordo com o texto.

• explicar detalhadamente todos os procedimentos
realizados e as possíveis consequências, respeitando suas
vontades;

Marque a alternativa CORRETA:

• oferecer o máximo de conforto que se pode ter dentro das
possibilidades da instituição.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

Texto para as questões de 44 a 50
HUMANIZAÇÃO

A estratégia de humanização na Enfermagem e no hospital
garante um bom atendimento aos pacientes. No entanto, ela
também ultrapassa a barreira da assistência, interferindo na
eficiência e na qualidade do trabalho da equipe. Quando um
paciente é percebido de forma holística, isto é, na sua
totalidade, todos os profissionais precisam trabalhar em
equipe para fornecer um bom tratamento.
Isso faz com que os grupos multiprofissionais fiquem
integrados, gerando uma comunicação ativa e direta entre
eles. Isso reflete, novamente, na qualidade do serviço
oferecido. Sem contar que, ao treinar o olhar humano, a
instituição se torna um ambiente de trabalho agradável e
confortável para todos, incluindo os colaboradores.

• responder a todas as dúvidas de forma respeitosa;

A humanização na Enfermagem precisa ser trabalhada e
desenvolvida para que os pacientes tenham suas escolhas
respeitadas, assim como apresentem mais qualidade de vida
durante seus tratamentos. Ainda que seja um desafio,
seguindo as dicas acima será mais fácil promover um bom
acolhimento a cada enfermo.
Adaptado. Disponível em: https://bit.ly/3jb1R1N.

44 Leia o texto 'HUMANIZAÇÃO' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Segundo o texto, a estratégia de humanização na
enfermagem no ambiente hospitalar também ultrapassa a
barreira da assistência, interferindo na eficiência e na
qualidade do trabalho da equipe.
II. Muitos profissionais acreditam que a humanização é uma
estratégia de acolhimento que necessita de longas horas de
atenção e dedicação, mas, na verdade, envolve um olhar
atencioso, um toque carinhoso e o sentimento de empatia
pelo enfermo, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:

O fato é que a humanização ainda é um desafio para
algumas pessoas por dois grandes motivos: a
desvalorização das profissões na área da saúde e a
relevância dos aspectos biológicos. Em outras palavras, as
ciências médicas priorizam os conhecimentos orgânicos em
vez de entenderem o humano como um ser biopsicossocial.

a) As duas afirmativas são verdadeiras.

Por consequência, as atitudes humanizadas que integram
todas as esferas da vida dos pacientes não são
reconhecidas nas grandes clínicas e hospitais. Muitos
profissionais acreditam que a humanização é uma estratégia
de acolhimento que necessita de longas horas de atenção e
dedicação, mas, na verdade, envolve um olhar atencioso, um
toque carinhoso e o sentimento de empatia pelo enfermo.

45 Leia o texto 'HUMANIZAÇÃO' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:

A assistência humanizada não se restringe a chamar o
enfermo pelo nome ou apresentar um sorriso frequente. É
necessário oferecer um acompanhamento que atenda às
suas necessidades, trazendo-o ao foco da sua atenção. Para
que isso seja possível, você precisa agir considerando os
valores, os ideais e as motivações do paciente.
É claro que a rotina corrida muitas vezes dificulta esse tipo
de acompanhamento, sendo muito mais fácil tratar os
sintomas da doença. Para que isso não aconteça, existem
algumas atitudes que você pode tomar a fim de aprimorar a
qualidade da sua sessão. Por exemplo:
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b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.

I. Após a leitura e compreensão do texto, é possível perceber
a ideia de que a estratégia de humanização na enfermagem
no ambiente hospitalar contribui para fazer com que os
grupos multiprofissionais fiquem integrados, gerando uma
comunicação ativa e direta entre eles. E isso reflete na
qualidade do serviço oferecido.
II. Visitar os pacientes e cumprimentá-los quando há tempo,
disponibilizar acesso irrestrito dos enfermos aos itens da
cozinha da instituição, dedicar bastante tempo a conversar
com os familiares do usuário dos serviços são formas de
aprimorar a qualidade dos serviços em saúde, de acordo com
o texto.
III. Explicar detalhadamente todos os procedimentos
realizados e as possíveis consequências é uma forma de
aprimorar a qualidade da sessão de acolhimento ao paciente,
de acordo com o texto.
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Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

46 Leia o texto 'HUMANIZAÇÃO' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Uma ideia presente ao longo de todo o texto é a de que a
assistência humanizada se restringe a chamar o enfermo
pelo nome ou apresentar um sorriso frequente. Assim, é
possível garantir que qualquer indivíduo, no âmbito da
instituição de saúde, se sentirá sempre bem acolhido.
II. O texto deixa evidente para o leitor a ideia de que, quando
um paciente é percebido de forma holística, isto é, na sua
totalidade, todos os profissionais precisam trabalhar em
equipe para fornecer um bom tratamento.
III. De acordo com o texto, a humanização na enfermagem
precisa ser trabalhada e desenvolvida para que os pacientes
tenham suas escolhas respeitadas, assim como apresentem
mais qualidade de vida durante seus tratamentos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

47 Leia o texto 'HUMANIZAÇÃO' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. De acordo com o texto, a estratégia de humanização na
enfermagem e no hospital garante um bom atendimento aos
pacientes em qualquer hipótese. Dessa forma, fica claro que
apenas a relação dos servidores com o paciente determina a
percepção do mesmo sobre a qualidade dos serviços ali
desenvolvidos.
II. O texto apresenta ao leitor a ideia de que as estratégias de
humanização buscam oferecer o máximo de conforto que se
pode ter dentro das possibilidades da instituição de saúde,
ainda que essa seja uma forma de depreciar a qualidade dos
serviços ali prestados.
III. Conversar com os pacientes e explicar a rotina do hospital,
com o intuito de amenizar as dificuldades de adaptação, é
uma forma de aprimorar a qualidade da sessão de
acolhimento ao paciente, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
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vida dos pacientes não são reconhecidas nas grandes clínicas
e hospitais, de acordo com o texto.
III. Responder a todas as dúvidas dos pacientes de forma
respeitosa, omitir dados sobre o seu tratamento e
compartilhar informações pessoais de terceiros em mídias
sociais são formas de aprimorar a qualidade dos serviços de
uma instituição pública, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

49 Leia o texto 'HUMANIZAÇÃO' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. É necessário oferecer um acompanhamento que atenda às
necessidades dos pacientes, afirma o texto. Para que isso
seja possível, deve-se agir considerando os valores, os ideais
e as motivações desse indivíduo.
II. O texto defende a ideia de que, ainda que a humanização
seja um desafio, é sempre possível promover um bom
acolhimento a cada enfermo, mesmo que as condições
materiais da instituição não sejam favoráveis e que a
motivação e a qualificação da equipe sejam insuficientes.
III. Ao adotar uma estratégia de humanização na enfermagem
no ambiente hospitalar, a instituição se torna um ambiente de
trabalho agradável e confortável para todos, incluindo os
colaboradores, de acordo com o texto.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.
c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

50 Leia o texto 'HUMANIZAÇÃO' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:
I. Após a leitura cuidadosa do texto, é possível perceber a
ideia de que a rotina corrida muitas vezes dificulta o
acompanhamento humanizado, sendo muito mais fácil tratar
os sintomas da doença.
II. De acordo com o texto, as ciências médicas priorizam os
conhecimentos sobre o ser humano como um todo, de forma
holística, em vez de entenderem mais profundamente os
aspectos técnicos e biológicos que afetam a eficácia do
tratamento.

c) Apenas duas afirmativas estão corretas.

III. A humanização ainda é um desafio para algumas pessoas
por dois grandes motivos: a desvalorização das profissões na
área da saúde e a relevância dos aspectos biológicos, de
acordo com o texto.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

Marque a alternativa CORRETA:

a) Nenhuma afirmativa está correta.
b) Apenas uma afirmativa está correta.

a) Nenhuma afirmativa está correta.

48 Leia o texto 'HUMANIZAÇÃO' e, em seguida, analise
as afirmativas abaixo:

b) Apenas uma afirmativa está correta.

I. Incentivar a equipe hospitalar a conhecer e estudar sobre a
humanização na área da saúde é uma forma de aprimorar a
qualidade da sessão, de acordo com o texto.
II. As atitudes humanizadas que integram todas as esferas da

d) Todas as afirmativas estão corretas.
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c) Apenas duas afirmativas estão corretas.
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