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LEGISLAÇÃO DO SUS 
 

1. (Prefeitura de Alvorada-RS/FAURGS/2012) Em relação aos modelos políticos de saúde no 

Brasil, assinale a alternativa que apresenta afirmação correta. 

a) O modelo do sanitarismo campanhista objetivava apenas sanear as cidades, atingindo seu 

auge nos anos 60, com a Campanha da Vacina.  

b) Na época do Brasil ditatorial, dentre as principais características do sistema de saúde, 

destacaram-se o modelo dicotômico, entre ações curativas e preventivas, com acesso universal 

e expansão dos serviços públicos, reforçando a ideia do Estado forte.  

c) Entre 1964 e 1984, período do autoritarismo, a taxa de mortalidade infantil, que se reduzira 

entre as décadas de 40 e 60, aumentou a partir de 1964, bem como a da tuberculose, malária, 

doença de Chagas e acidentes de trabalho.  

d) Os SUDS (Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde) são entendidos como estratégia 

que serviu de ponte para a instalação do SUS (Sistema Único de Saúde) e foram extremamente 

importantes entre 1989 e 2002, período Pós-Constituinte.  

 

2. (Prefeitura de Alvorada-RS/FAURGS/2012) Com relação à história das políticas de saúde no 

Brasil é correto afirmar que 

a) as primeiras organizações de saúde pública no Brasil foram criadas no século XVIII, antes que 

a Corte portuguesa chegasse ao Rio de Janeiro, pois era necessária a avaliação das condições 

sanitárias para não expor a Família Real ao risco de contágio das doenças epidêmicas.  

b) em 1896, a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) é criada com a atribuição de dirigir os 

serviços sanitários dos portos, fiscalizar o exercício da medicina e da farmácia, organizar 

estatísticas demográfico-sanitárias, desenvolver estudos sobre as doenças e auxiliar os estados 

nas epidemias.  

c) o Instituto Bacteriológico, posteriormente denominado Instituto Oswaldo Cruz, foi criado 

com o objetivo de produzir vacinas e soros contra doenças epidêmicas.  

d) o governo de Getúlio Vargas instituiu, pela Lei Eloy Chaves, as primeiras Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAPs) voltadas aos funcionários de empresas ferroviárias, iniciando 

assim a conformação de uma previdência social no país.  

e) a Reforma Capanema propunha a descentralização da coordenação dos departamentos 

estaduais de saúde e o fortalecimento das atividades dos municípios como instâncias 

normatizadoras. 

 

3. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) As ações e serviços públicos de saúde 

e serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) 

são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, 

obedecendo alguns princípios listados no art. 7 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. 

Qual das alternativas abaixo apresenta um dos princípios do SUS? 

a) Acesso aos serviços de saúde em nível hospitalar. 

b) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

c) Direito parcial à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 

d) Centralização político-administrativa. 

e) Capacidade de resolução dos usuários em todos os níveis de assistência. 
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4. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Em relação aos Princípios e Diretrizes 

do SUS, segundo a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale a alternativa correta. 

a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde nos níveis de assistência. 

b) As pessoas assistidas não têm direito a informações sobre sua saúde. 

c) Manutenção da dependência das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

d) Igualdade da assistência à saúde, com restrição e privilégios de qualquer espécie. 

e) Não utilização da epidemiologia para estabelecimento de prioridades. 

 

5. (Prefeitura de Alvorada-RS/FAURGS/2012) É dever do Estado garantir condições de 

atendimento adequadas ao indivíduo e à coletividade, de acordo com as necessidades de 

saúde, tendo em vista a integração das ações de promoção da saúde, a prevenção de doenças 

e agravos, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação. De que princípio do SUS emana esse 

dever? 

a) Igualdade na assistência.  

b) Descentralização político-administrativa.  

c) Participação da comunidade.  

d) Universalidade do acesso.  

e) Integralidade na assistência. 

 

6. (Prefeitura de Alvorada-RS/FAURGS/2012) A Constituição Federal de 1988 definiu a criação 

do SUS e estabeleceu, no artigo 198, que: “As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único”. A Carta Magna instituiu 

que a organização desse sistema seja realizada com base em diretrizes. Considere os seguintes 

princípios. 

I - Descentralização  

II - Atendimento integral  

III - Participação da comunidade  

IV - Financiamento exclusivo do Governo Federal  

 

Quais são diretrizes do SUS?  

a) Apenas I e II.     

b) Apenas III e IV.  

c) Apenas I, II e III. 

d) Apenas I, III e IV.  

e) I, II, III e IV. 

 

7. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Segundo a Lei nº 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, Art. 45 – Das Disposições Finais e Transitórias, os serviços de saúde dos 

hospitais universitários e de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde – SUS, mediante 

____________, preservada a sua autonomia _____________, em relação ao patrimônio, aos 

recursos humanos e _____________, ensino, pesquisa e extensão nos limites conferidos pelas  

instituições a que estejam vinculados.  

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.  

a) pactuação – administrativa – técnicos.  
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b) convênio – administrativa – financeiros.  

c) pactuação – financeira – assistenciais.  

d) co-gestão – politica – financeiros. 

e) convênio – financeira – técnicos. 

 

8. (Prefeitura de Alvorada-RS/FAURGS/2012) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

considere as afirmações abaixo, assinalando-as com V (verdadeiro) ou F (falso). 

(   ) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, só poderão ser 

exercidas em regime de tempo integral.  

(   ) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas 

atividades em mais de um estabelecimento do SUS.  

(   ) Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial 

à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos 

serviços ofertados pela iniciativa privada.  

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  

a) V – V – V.     

b) V – V – F.   

c) V – F – V. 

d) F – F – V. 

e) F – F – F.  

 

9. (Prefeitura de Alvorada-RS/FAURGS/2012) No que se refere aos Conselhos de Saúde, 

assinale a alternativa que apresenta afirmação correta. 

a) Conselho de Saúde é um órgão ou uma instância colegiada de caráter permanente e não 

deliberativo, em cada esfera de governo, com composição, organização e competência fixados 

em lei.  

b) Para que os municípios recebam quaisquer recursos do Ministério da Saúde ou se habilitem 

a seus programas é necessário que o Conselho Municipal de Saúde exista e esteja em 

funcionamento.  

c) Não é competência ou atribuição do Conselho Nacional de Saúde controlar as atividades das 

instituições privadas de saúde, credenciadas mediante contrato, ajuste ou convênio. 

d) A representação total dos conselhos deve ser distribuída da seguinte forma: 50% devem ser 

trabalhadores da saúde; 25%, usuários; e 25%, prestadores de serviços (público e privado).  

e) É permitido que o Conselho Nacional de Saúde credencie instituições de saúde que se 

candidatem a realizar pesquisa em seres humanos. 

 

10. (Prefeitura de Alvorada-RS/FAURGS/2012) O Pacto pela Vida, de 2006, é o compromisso, 

entre os gestores do SUS, em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação 

de saúde da população brasileira. Assinale o item que NÃO se encontra entre as prioridades 

pactuadas. 

a) Saúde do Idoso.  

b) Saúde do Trabalhador.  

c) Fortalecimento da Atenção Básica.  
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d) Controle do câncer de colo do útero e da mama.  

e) Promoção da Saúde. 

 

11. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) O Plano Nacional de Humanização 

(PNH) é estruturado a partir de Princípios, Métodos, Diretrizes e Dispositivos. Considere os itens 

a seguir. 

I - Acolhimento com Classificação de Risco 

II - Visita Aberta e Direito à Acompanhante 

III - Formação de Agentes para atendimento domiciliar 

 

Quais são dispositivos desenvolvidos para a implementação de ações na atenção hospitalar? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 

 

12. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Assinale a alternativa INCORRETA em 

relação à Política Nacional de Humanização (PNH). 

a) Tem como princípio norteador o estímulo a processos comprometidos com a produção de 

saúde e com a produção de sujeitos. 

b) Prioriza a redução das filas e o tempo de espera, com ampliação do acesso e atendimento 

acolhedor e resolutivo baseados em critérios de risco. 

c) Fortalece o trabalho em equipe multiprofissional, estimulando a transdisciplinaridade e a 

formação de grupos de trabalho. 

d) Garante, na atenção hospitalar, a visita aberta por meio da presença do acompanhante e de 

sua rede social, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar e as peculiaridades das 

necessidades do acompanhante. 

e) Desestimula a prática terapêutica alternativa e incentiva o uso de medicamentos. 

 

13. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Com relação aos princípios 

norteadores da Política Nacional de Humanização (PNH), considere as afirmações abaixo. 

I - Apostar na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado 

e dos processos de trabalho. 

II - Estimular o trabalho em equipe, fortalecendo as potencialidades do indivíduo dentro do 

grupo. 

III - Incentivar o conhecimento por parte dos usuários de saúde acerca de seus direitos 

garantidos por lei. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.   d) Apenas I e III. 

b) Apenas II.   e) I, II e III. 

c) Apenas I e II.   
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14. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Considere as afirmações abaixo sobre 

a implementação da PNH – Política Nacional de Humanização. 

 I - No eixo das instituições do SUS, propõe-se que a PNH faça parte do plano governamental, 

incentivando a construção de redes solidárias e interativas na instância federal.  

II - No eixo da gestão do trabalho, propõe-se a promoção de ações que assegurem a 

participação dos trabalhadores nos processos de discussão e decisão. 

III - No eixo da atenção, propõe-se uma política incentivadora de ações integrais, promocionais 

e intersetoriais de saúde, inovando nos processos de trabalho que busquem o 

compartilhamento dos cuidados. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.  

b) Apenas II.  

c) Apenas III.  

d) Apenas II e III.  

e) I, II e III. 

 

15.  (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) A definição de uma política de 

formação e desenvolvimento para o Sistema Único de Saúde, seja no âmbito nacional, estadual, 

regional, e mesmo municipal, deve considerar o conceito de Educação Permanente em Saúde 

e articular as necessidades dos serviços de saúde, as possibilidades de desenvolvimento dos 

profissionais, a capacidade resolutiva dos serviços de saúde e a gestão social sobre as políticas 

públicas de saúde. Pode-se entender a educação permanente como     

a) a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores pautados pelas necessidades e 

levantamentos governamentais.  

b) aprendizagem-trabalho acontecendo no cotidiano das pessoas e das organizações.  

c) forma de solucionar os problemas enfrentados na realidade cotidiana, desconsiderando os 

conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm.    

d) processo de ruptura nas transformações das práticas profissionais e de saberes populares.  

e) enfrentamento e ruptura da construção da cadeia de cuidado progressivo à saúde. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões 16 a 23 referem-se ao texto abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tanta coisa feia, suja e malvada acontecendo que, 
às vezes, dá vontade de esquecer de tudo. Nem que  
seja por duas horas. Isso a gente consegue com um  
livro – mas só de noite, no conforto do lar e deixando  
o celular no silencioso para não se deixar seduzir por 
avisos de mensagens que nunca, nem por um segundo, 
param de entrar. Assim como a aventura humana pode  
ser dividida em antes e depois da invenção da poltrona, 
nas palavras de Millôr Fernandes, o poder de concen-
tração do homem está dividido em antes e depois  
das redes sociais. Dom Casmurro, a chegada à Lua, a 
própria internet: para nossa sorte, tudo aconteceu antes  
do Instagram e do Facebook. Se fosse agora, talvez  
Marie Curie parasse para uma selfie bem no instante  
de isolar os elementos, ou Proust procrastinasse  
com posts bem-humorados diante da dificuldade de 
escrever milhares de páginas. Sabe-se lá o que seria  
da civilização.  
 Existem dois territórios em que desligar o telefone  
é sagrado – se não por vontade do usuário, para não 
tomar uma vaia dos demais presentes. No teatro e no 
cinema, celulares e seus vícios deveriam ficar no fundo  
do bolso e da bolsa. Não que volta e meia a luz de uma 
tela não perturbe o escuro. Pior: que o som de uma 
chamada não interrompa a cerimônia do espetáculo.  
“Não posso falar agora, liga mais tarde. (…) O quê? 
Depois a gente conversa, só vê se a Julinha tem ração  
e dá um beijo no Rex, quer dizer, dá um beijo na Julinha  
e vê se o Rex tem ração. (…) Beijo, te ligo na saída.”  
 Mas o assunto deste texto é o prazer de esquecer 
da vida assistindo a um filme. Aqui entra o Festival de 
Cinema do Rio, que acabou na semana passada depois  
de dez dias e dezenas de filmes exibidos por módicos  
onze reais a cada sessão. Em Porto Alegre também tem 
disso. O Capitólio, o Santander, a Casa de Cultura Mario 
Quintana e mostras como o Fantaspoa e Ela na Tela,  
que começa neste final de semana e vai até 25 de 
outubro, trazem muitas joias a preços populares para  
a cidade – quando não no amor. E por amor.  
 Entre os tantos filmes do Festival do Rio, dois que 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

 



SIMULADO SES-RS | CADERNO DE QUESTÕES 

www.romulopassos.com.br 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. (TJ-RS/FAURGS/2018) Em qual das frases abaixo NÃO ocorre elipse? 

a) Nem que seja por duas horas. (l. 02-03) 

b) Em Porto Alegre também tem disso. (l. 34-35) 

c) Azar o deles. (l. 43) 

d) Se é que viu, Godard odiou. (l. 45-46) 

e) E mais não conto para não dar spoiler. (l. 58-59) 

 

17. (TJ-RS/FAURGS/2018) Em qual das alternativas abaixo a preposição NÃO introduz um 

adjunto adverbial? 

a) com um livro (l. 03-04) 

b) de noite (l. 04) 

c) por avisos de mensagens (l. 05-06) 

d) para nossa sorte (l. 12) 

gostaria de recomendar. O primeiro tem irritado cinéfilos 
mais xiitas por se tratar de uma cinebiografia bem-humo-
rada demais, talvez, de Jean-Luc Godard. Azar o deles.  
O Formidável, do diretor Michel Hazanavicius, que já 
ganhou o Oscar por O Artista, é muito bom. Se é que  
viu, Godard odiou. O filme trata do período em que, 
depois de filmar A Chinesa, Godard, aos 37 anos, casa  
com a atriz Anne Wiazemsky, então com 19, autora do 
livro que serviu de base para o roteiro. De charmoso e 
irresistível, nas palavras de Anne, ele vira um chato de 
galochas (embora com seus encantos) ao abraçar o 
maoísmo e renegar seus filmes anteriores. O Formidável 
reconstitui as passeatas de maio de 68 em Paris, faz 
referências ao modo de Godard filmar, é irônico na  
medida e traz um sensacional protagonista, o ator  
Louis Garrel. É um filme para sair feliz do cinema, 
exatamente a sensação que o mestre não queria 
proporcionar a seus espectadores. E mais não conto para 
não dar spoiler. 
 O segundo filme é O Artista do Desastre. O espec-
tador ri até sem querer da reconstituição do “Cidadão 
Kane dos filmes ruins”, The Room. James Franco faz o 
papel de diretor do pior filme do mundo – e também é  
o diretor e produtor na vida real. Indo para casa de  
metrô, só tinha um pensamento: que bom vencer a 
preguiça e sair de casa em um domingo frio e chuvoso 
para ser feliz por duas horas. 
 

Adaptado de: TAJES, Claudia. Cinema também é resistência. Zero 
Hora, Caderno Donna, Porto Alegre, 24 de outubro de 2017. 

Disponível em http://revistadonna.clicrbs.com.br/ 
coluna/claudia-tajes-cinema-tambem-e-resistencia/. 

Acesso em 12/05/2018 
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e) até 25 de outubro (l. 37-38) 

 

18. (TJ-RS/FAURGS/2018) Assinale a alternativa que apresenta análise morfológica e análise 

sintática corretas. 

a) Artigo um (l. 06) na função sintática de adjunto adnominal.  

b) Numeral dois (l. 19) na função sintática de adjunto Adverbial 

c) Artigo uma (l. 21) na função sintática de adjunto adnominal. 

d) Numeral dois (l. 40) na função sintática de adjunto adverbial. 

e) Numeral um na expressão É um filme (l. 56), na função sintática de adjunto adnominal. 

 

19. (TJ-RS/FAURGS/2018) Em relação à oração Existem dois territórios (l. 19), é correto afirmar 

que 

a) este é um exemplo de oração sem sujeito. 

b) o seu sujeito é indeterminado, uma vez que o verbo está conjugado na terceira pessoa do 

plural. 

c) a expressão dois territórios (l. 19) é objeto direto da forma verbal existem (l. 19). 

d) o sujeito concorda em número e pessoa com o predicado. 

e) o sujeito não concorda com o predicado, por tratar-se de um caso de verbo impessoal, com 

sentido de existir. 

 

20. (TJ-RS/FAURGS/2018) Identifique abaixo o exemplo do texto que NÃO é um caso de 

predicado nominal. 

a) é muito bom (l. 45) 

b) é que viu (l. 45-46) 

c) é irônico na medida (l. 54-55) 

d) É um filme (l. 56) 

e) é O Artista do Desastre (l. 60) 

 

21. (TJ-RS/FAURGS/2018) Qual das justificativas abaixo está INCORRETA para o emprego da 

vírgula nos respectivos exemplos do texto? 

a) Se fosse agora, talvez Marie Curie parasse para uma selfie bem no instante de isolar os 

elementos (l. 13-15) – Emprega-se a vírgula para separar as orações subordinadas adverbiais, 

principalmente quando antepostas à oração principal 

b) só vê se a Julinha tem ração e dá um beijo no Rex, quer dizer, dá um beijo na Julinha e vê 

se o Rex tem ração. (l. 27-29) – Emprega-se a vírgula para isolar locuções explicativas. 

c) Aqui entra o Festival de Cinema do Rio, que acabou na semana passada depois de dez dias 

e dezenas de filmes exibidos por módicos onze reais a cada sessão. (l. 31-34) – Emprega-se a 

vírgula para isolar as orações subordinadas adjetivas explicativas. 

d) O segundo filme é O Artista do Desastre. O espectador ri até sem querer da reconstituição 

do “Cidadão Kane dos filmes ruins”, The Room. (l. 60-62) – Emprega-se a vírgula para isolar o 

aposto. 

e) Indo para casa de metrô, só tinha um pensamento: que bom vencer a preguiça e sair de 

casa em um domingo frio e chuvoso para ser feliz por duas horas. (l. 64-67) Emprega-se a 

vírgula para isolar as orações intercaladas. 
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22. (TJ-RS/FAURGS/2018) Em relação ao excerto do texto O primeiro tem irritado cinéfilos mais 

xiitas por se tratar de uma cinebiografia bem-humorada demais, talvez, de Jean-Luc Godard. (l. 

41-43), considere as seguintes afirmações. 

I - O substantivo cinéfilos (l. 41) está sendo usado com um significado conotativo. 

II - O adjetivo xiitas (l. 42) está sendo usado com um significado metafórico. 

III- A expressão cinebiografia (l. 42) está sendo usada em seu significado denotativo. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.   

b) Apenas II.  

c) Apenas III.  

d) Apenas II e III. 

e) I, II e III.  

 

23. (TJ-RS/FAURGS/2018) Em relação aos fins retóricos do texto, é correto afirmar que 

a) o tópico frasal do primeiro parágrafo é expandido mediante exemplos que apresentam o uso 

de ironia. 

b) o tópico frasal do segundo parágrafo tem sentido oposto ao do primeiro parágrafo. 

c) no terceiro e no quarto parágrafos, a autora foge ao tema central do texto, a capacidade do 

ser humano de concentrar-se, mudando o tema para cinema. 

d) o sentido global do texto aponta para a crítica das duas fases da carreira de Jean-Luc Godard, 

antes e depois da sua opção pelo maoísmo. 

e) há uma síntese do texto no parágrafo final, que aponta para as vantagens de vencer a 

preguiça. 

 

As questões 24 a 31 referem-se ao texto abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontro, pelos corredores da vida, um grupo de 
ex-alunos. A primeira reação é sempre de um agradável 
afeto, o mesmo afeto de reencontrar um pedaço de si, 
no outro. Talvez lembrar seja sempre um exercício de 
reconhecimento de si próprio: enxergar, em um amor 
de infância, em um sabor perdido, em uma paisagem 
– ou num professor – um espelho de seus melhores dias. 
 Reencontramo-nos e logo percebemos que ninguém, 
nem eu nem eles, lembrava do nome da matéria em  
que nos frequentamos. No espelho dos melhores dias,  
eles não viam mais conteúdos elementares, datas (de  
que ano é a prensa de Gutenberg?), conceitos (o que 
é um nariz de cera), nomes (quem escreveu “Frank 
Sinatra está Resfriado”e “As Religiões no Rio”?) e por 
aí vai, numa extensa lista de sujeitos e predicados. 
 Não é que não lembrem de nada, é claro, nem que 
a matéria tenha sido toda inútil. Longe disso, pois todos 
lembravam com carinho das antigas aulas – e lembrar 
com carinho já é muito melhor do que recitar a velha 
decoreba da tabela periódica. 
  

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
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24. (TJ-RS/FAURGS/2018) Qual das alternativas abaixo exemplifica um caso de complemento 

nominal no texto? 

a) de ex-alunos (l. 01-02) 

b) de Gutenberg (l. 12) 

c) de nada (l. 16) 

d) de uma obviedade (l. 25) 

e) de uma verdade (l. 33) 

 

Mas lembram de outras coisas. Lembram dos poemas 
e das histórias, lembram dos afetos. 
– Professor, e os poemas? 
– Professor, e a história do macaco? 
 Estou convicto de uma obviedade. As obviedades 
são, aliás, as verdades mais duras de reconhecer – 
estão tão coladas aos nossos narizes que se tornam 
invisíveis. Estou certo de que contar histórias, boas 
histórias, é o mais formidável meio para ensinar, ou 
aprender, qualquer coisa. Por isso, insista com as 
historinhas antes de dormir: do primeiro ao último mês 
de vida (até a morrer é preciso aprender). 
 Convenci-me de uma verdade de 32 mil anos de 
idade, ao menos. Da verdade da arte rupestre e dos 
grandes mitos que foram sendo passados de boca em 
boca, de geração em geração, até se fixarem em papel. 
A verdade de uma terrível Medéia, de um enlouquecido 
Édipo, de uma trágica Julieta. 
 A verdade das grandes histórias – ou mesmo das 
pequenas –, ao contrário da verdade dos conceitos 
estéreis, que não frutificam em histórias de som e fúria, 
permanece.  
 Acho que a boa pedagogia, a pedagogia que fica, 
passa pela arte de narrar e de compartilhar. Não as  
opiniões rasas, que logo saem de moda, mas as vivências 
mais impactantes de nossas próprias vidas e das 
incontáveis vidas que nos cercam e precederam. A vida é 
sobre isso: a vida. E só se vive por meio de histórias.  
 Os gregos sabiam disso, os trovadores sabiam  
disso, os irmãos Grimm sabiam, Shakespeare sabia, e 
Machado, e Clarice… É uma pena que nós estejamos 
ocupados demais para saber; ocupados demais para 
aprender a viver. 
 

Adaptado de: ESSENFELDER, Renato. O que as histórias nos ensinam. 
Estado de São Paulo, São Paulo, 09 de maio de 2018. Disponível em 

http://emais.estadao.com.br/blogs/renatoessenfelder/o-que-as-
historias-nos-ensinam/. 
Acesso em 12/05/2018. 
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25. (TJ-RS/FAURGS/2018) Considere as seguintes alterações na pontuação do texto. 

I - Inserção de vírgula após a expressão Reencontramo-nos (l. 08). 

II - Omissão da vírgula da linha 17. 

III- Substituição do travessão da linha 26 por dois-pontos. 

Se efetuadas, quais destas modificações NÃO afetariam a correção gramatical e/ou o sentido 

do texto?  

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II.  

c) Apenas III.  

d) Apenas I e II.  

e) I, II e III. 

 

26. (TJ-RS/FAURGS/2018) Qual dentre os períodos abaixo contém uma oração subordinada 

adjetiva? 

a) Talvez lembrar seja sempre um exercício de reconhecimento de si próprio: enxergar, em 

um amor de infância, em um sabor perdido, em uma paisagem – ou num professor – um 

espelho de seus melhores dias. (l. 04-07) 

b) Reencontramo-nos e logo percebemos que ninguém, nem eu nem eles, lembrava do nome 

da matéria em que nos frequentamos. (l. 08-10) 

c) Longe disso, pois todos lembravam com carinho das antigas aulas – e lembrar com carinho 

já é muito melhor do que recitar a velha decoreba da tabela periódica (l. 17-20) 

d) Estou certo de que contar histórias, boas histórias, é o mais formidável meio para ensinar, 

ou aprender, qualquer coisa. (l. 28-30) 

e) Por isso, insista com as historinhas antes de dormir: do primeiro ao último mês de vida (até 

a morrer é preciso aprender). (l. 30-32)  

 

27. (TJ-RS/FAURGS/2018) Qual das alternativas abaixo NÃO apresenta as três formas 

conjugadas no mesmo modo verbal? 

a) lembrava (l. 09) – viam (l. 11) – sabiam (l. 49) 

b) encontro (l. 01) – reencontramo-nos (l. 08) – são (l. 26) 

c) lembrem (l. 16) – tenha (l. 17) – insista (l. 30) 

d) é (l. 02) – lembram (l. 21) – estou (l. 25) 

e) escreveu (l. 13) – convenci-me (l. 33) – precederam (l. 47) 

 

28. (TJ-RS/FAURGS/2018) Em relação à coesão do texto, é correto afirmar que 

a) A expressão espelho (l. 07) retoma a expressão reconhecimento de si próprio (l. 05). 

b) As formas verbais viam (l. 11), lembravam (l. 18) e tornam (l. 27) apresentam elipse do 

sujeito. 

c) A expressão os trovadores (l. 49) retoma a expressão os gregos (l. 49). 

d) A expressão Da verdade da arte rupestre (l. 34) retoma indiretamente a expressão de uma 

verdade de 32 mil anos de idade (l. 33-34). 

e) A repetição da forma verbal sabiam (l. 49-50) prejudica a clareza do texto. 
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29. (TJ-RS/FAURGS/2018) Considere os seguintes recursos textuais. 

I - Discurso direto. 

II - Intertextualidade. 

III- Figuras de linguagem. 

 

Quais destas estratégias textuais foram mobilizadas para os fins retóricos do texto? 

a) Apenas I.  

b) Apenas II. 

c) Apenas III.  

d) Apenas I e II.  

e) I, II e III. 

 

30. (TJ-RS/FAURGS/2018) Assinale a afirmação correta em relação ao seguinte período do 

texto: A verdade das grandes histórias – ou mesmo das pequenas –, ao contrário da verdade 

dos conceitos estéreis, que não frutificam em histórias de som e fúria, permanece. (l. 39-42) 

a) Não está bem empregado o travessão seguido de vírgula, pois ambos têm a mesma função. 

b) Não está bem empregada a última vírgula do período, porque não se separam por vírgula 

sujeito e predicado. 

c) O predicado não frutificam em histórias de som e fúria (l. 41) concorda em número e pessoa 

com o seu sujeito, a expressão conceitos estéreis (l. 40-41). 

d) O pronome relativo que (l. 41) tem função de predicado. 

e) A expressão A verdade das grandes histórias (l. 39) é sujeito do predicado permanece (l. 42). 

 

31. (TJ-RS/FAURGS/2018) Classifique os verbos da segunda coluna de acordo com a tipologia 

da primeira coluna. 

(1) verbo de ligação 

(2) verbo pleno (significativo) 

 

(   ) é (l. 02) 

(   ) permanece (l. 42) 

(   ) fica (l. 43)  

(   ) estejamos (l. 51)  

(   ) se tornam (l. 27) 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) 1 – 2 – 2 – 1 – 1. 

b) 1 – 2 – 1 – 2 – 2. 

c) 1 – 1 – 1 – 2 – 2. 

d) 2 – 1 – 2 – 1 – 1. 

e) 1 – 2 – 2 – 1 – 2. 
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INFORMÁTICA 
 

32. (TJ-RS/FAURGS/2018) Sobre software básico e software de aplicação, assinale a alternativa 

correta. 

a) O software básico de um sistema computacional, como o de um computador pessoal, 

permite que os dispositivos básicos de entrada e saída de dados possam ser acessados de forma 

que outro software, como, por exemplo, um sistema operacional, possa ser executado. 

b) O firmware é o software específico de um sistema embarcado, que é executado cada vez que 

uma interrupção interna ou externa ocorre. 

c) O Assembly é uma linguagem de programação de alto nível, que possui mnemônicos que 

aproximam o usuário da linguagem da máquina. 

d) Dentre as diversas linguagens de programação, o Java é uma linguagem multiplataforma, que 

se adapta ao hardware-alvo, gerando um executável adaptativo à plataforma de interesse. 

e) O Android é um sistema operacional amplamente empregado nos telefones celulares 

modernos, que foi desenvolvido a partir da adaptação do sistema operacional Microsoft 

Windows, para funcionar sobre plataformas de hardware restritos. 

 

33. (TJ-RS/FAURGS/2018) Em relação à manipulação de pastas e arquivos no Windows 10, 

assinale a alternativa correta. 

a) As pastas que contêm arquivos ocultos não podem ser excluídas, a menos que esses arquivos 

sejam removidos antes. 

b) A ferramenta "Explorador de arquivos" permite acessar apenas arquivos e diretórios 

armazenados localmente na máquina, incluindo aqueles em pendrives inseridos no 

computador. 

c) A opção "Pesquisar", da ferramenta "Explorador de arquivos", permite procurar arquivos 

conhecendo-se apenas a parte inicial do nome e do arquivo e fazendo uso do caractere asterisco 

(*) para substituir a sequência de caracteres faltantes. 

d) Ao mover um arquivo para o interior de uma pasta compactada, em um mesmo volume NTFS, 

este arquivo será automaticamente compactado, independentemente de ele estar ou não 

compactado na pasta de origem. 

e) O recurso "Lixeira" mantém, até ser explicitamente esvaziada, todos os arquivos removidos, 

sem ocupar área de armazenamento de dados do disco, inclusive aqueles originalmente 

armazenados em pendrives. 

 

34. (TJ-RS/FAURGS/2018) Considere as configurações padrões (default) do sistema operacional 

Windows 10. A ferramenta "explorador de arquivos" permite selecionar múltiplos arquivos para 

copiá-los de uma pasta origem a uma pasta destino, usando o recurso conhecido como "arrastar 

e soltar". Para selecionar esses arquivos para cópia, é necessário clicar com o botão esquerdo 

do mouse e, ao mesmo tempo, manter pressionada a tecla 

a) ALT. 

b) Ctrl.  

c) Insert. 

d) Shift. 

e) Tab. 
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35. (TJ-RS/FAURGS/2012) O MS-Word tem recursos de formatação de textos que podem ser 

usados simultaneamente, conforme o que se deseja destacar no texto. Porém, alguns deles não 

podem ser usados simultaneamente. Das alternativas abaixo, qual contém dois efeitos de 

formatação que podem ser usados simultaneamente? 

a) Subscrito e Sobrescrito. 

b) Versalete e Todas em maiúsculo. 

c) Tachado e Tachado duplo. 

d) Tachado e Subscrito. 

e) Relevo e Baixo relevo. 

 

36. (TJ-RS/FAURGS/2012) Considere a planilha MS-Excel a seguir. 

 
Para obter o Percentual de cada categoria da força de trabalho, digitou-se na célula C2 a fórmula 

=B$2/$B$5. Após, a fórmula de C2 foi copiada e colada para C3 até C4. Finalmente, formatou-

se C2 até C4 como formato de Percentual com duas casas decimais. Assinale a alternativa que 

apresenta os resultados obtidos nas células C3 e C4, respectivamente. 

a) 7,00% e 7,00%.     

b) 71,00% e 22,00%. 

c) #DIV/0! e 22,00%. 

d) 71,00% e #DIV/0!. 

e) #DIV/0! e #DIV/0!. 

 

37. (TJ-RS/FAURGS/2012) O MS-Word possui o recurso de estilo que permite que se definam 

diversas formatações em um estilo. Qual recurso de formatação NÃO pode ser colocado em 

um estilo? 

a) Controle de linhas órfãs/viúvas. 

b) Estilo da fonte como Negrito e Itálico. 

c) Paradas de Tabulação. 

d) Idioma do texto para fins de verificação ortográfica. 

e) Formatação de Maiúsculas e minúsculas. 

 

38. (TJ-RS/FAURGS/2012) No PowerPoint, as informações relativas aos temas e aos layouts de 

uma apresentação, incluindo os tamanhos de espaços reservados e posicionamentos dos 

objetos, estão contidas no 

a) layout padrão. 

b) painel de anotações. 

c) slide oculto. 

d) slide título. 

e) slide mestre. 
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39. (TJ-RS/FAURGS/2014) Com relação à atribuição de nomes de arquivos no MS-Windows, 

assinale a alternativa correta. 

a) Pode-se armazenar os arquivos ARQ.TXT e ARQ.ODS em uma mesma pasta. 

b) Não é possível armazenar os arquivos ARQ.TXT1 e ARQ.TXT2 dentro de uma mesma pasta. 

c) Não é possível armazenar um diretório com o nome ARQ.TXT e um arquivo com o nome 

ARQ.TXT em uma mesma pasta*. 

d) Não é possível armazenar, numa mesma pasta, um arquivo com o nome ARQ.TXT e um 

atalho de mesmo nome para outro arquivo. 

e) Pode-se armazenar um arquivo com nome ARQ.TXT e outro com nome arq.txt em uma 

mesma pasta. 

 

40. (UFRGS/FAURGS/2013) Um novo navegador foi instalado em um computador (ex. Firefox, 

Chrome, Opera, etc.). Após algum tempo de uso, o usuário não gostou e resolveu removê-lo 

do computador. Para remover por completo o navegador instalado, deve-se 

a) remover o programa através do Painel de Controle "Adicionar ou Remover Programas". 

b) remover todo o diretório que se encontra no disco rígido. 

c) remover todo o diretório e os atalhos que se encontram no disco rígido e desktop. 

d) remover o programa do diretório "Arquivos de Programas". 

e) remover o programa da área de registro (usando REGEDIT). 
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ENFERMAGEM 
 

41. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) A Lei nº 7.498/86 dispõe sobre a 

regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências. De acordo com essa Lei, 

são atividades privativas do enfermeiro 

a) prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar.  

b) prescrição da assistência de enfermagem.  

c) execução e avaliação de programas de saúde.  

d) auxílio na realização de procedimentos cirúrgicos de grande porte.  

e) coordenação da equipe de saúde. 

 

42. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Considere as afirmativas a seguir 

sobre o processo de enfermagem. 

I - O processo de enfermagem é uma abordagem de solução de problemas para satisfazer as 

necessidades de enfermagem e de cuidados de saúde de uma pessoa. 

II - A criação de um plano de cuidados atualizado e flexível para atender aos vários problemas 

e necessidades do paciente faz parte do processo de enfermagem. 

III - O registro escrito do processo de enfermagem é uma forma efetiva de comunicação. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 

 

43. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Assinale a alternativa que apresenta 

sinais e sintomas relacionados às alterações do sistema respiratório que contribuem para a 

formulação do diagnóstico de enfermagem Padrão Respiratório Ineficaz. 

a) Cianose e uso de musculatura acessória para respirar.  

b) Hemoptise e agitação.  

c) Expectoração e taquipneia.  

d) Taquicardia e dor.  

e) Gases sanguíneos arteriais anormais e fadiga. 

 

44. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Assinale a alternativa INCORRETA em 

relação às características de um líder. 

a) Habilidade de enfatizar as relações interpessoais.  

b) Capacidade de influenciar o grupo.  

c) Competência para direcionar seu foco no processo de grupo.  

d) Capacidade de motivar o grupo de trabalho.  

e) Habilidade de dirigir tanto os subordinados interessados quanto os desinteressados. 
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45. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Com relação à administração de 

medicamentos, assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo. 

(     ) A via subcutânea é muito vascularizada, sendo sua absorção rápida. 

(    ) A via retal é indicada para a administração de medicamentos nos casos em que há 

constipação intestinal e no preparo de exames e cirurgias. 

(    ) Punção em vaso sanguíneo profundo, formação de nódulos e fascite são riscos da 

administração de medicamento por via intramuscular. 

(  ) Não é necessário checar o nome do paciente ao administrar o medicamento. 

(   ) A via oral é econômica e de fácil administração, indicada para pacientes conscientes e sem 

problemas de deglutição. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) V – V – F – V – V. 

b) F – F – V – V – F. 

c) V – F – V – V – F. 

d) F – V – V – F – V. 

e) F – V – F – V – V. 

 

46. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Paciente com prescrição de 

soroterapia, com volume de 1000ml em Bomba de Infusão (BI) a 60ml/hora, iniciou a solução 

às 5 horas, sendo que às 7 horas, restavam 750ml para serem infundidos. Nesse caso, a bomba 

foi 

a) planejada corretamente a 60ml/hora. 

b) planejada mais lenta a 25ml/hora. 

c) planejada mais rápida a 250ml/hora. 

d) planejada mais lenta a 50ml/hora. 

e) planejada mais rápida a 125ml/hora. 

 

47. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Agentes biológicos são 

a) microrganismos constituídos por uma célula, sem núcleo celular nem organelos 

membranares. 

b) organismos acelulares que contêm um pequeno material genético (DNA ou RNA) e uma 

cápsula de proteínas para protegê-los. 

c) microrganismos, geneticamente modificados ou não; culturas de células; parasitas; toxinas e 

príons. 

d) microrganismos eucarióticos, geralmente unicelulares e heterotróficos, que não possuem a 

capacidade de produzir seu próprio alimento, alimentando-se, por isso, de seres vivos. 

e) organismos microscópicos pertencentes a diferentes reinos biológicos, como fungos, 

bactérias, protozoários e vírus. 

 

48. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Considere as afirmações abaixo sobre 

higienização de mãos. 

I - A técnica de higienização simples das mãos deve ser aplicada após remoção de luvas, 

identificação de sujidade aparente e aplicações consecutivas de produtos alcoólicos.  
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II - A Organização Mundial da Saúde recomenda-a em cinco momentos: antes do contato com 

o paciente, antes da realização de procedimentos, após risco de exposição a fluidos corporais, 

após contato com o paciente e após contato com áreas próximas.  

III - A higienização antisséptica das mãos com preparação alcoólica elimina a carga microbiana 

e a sujidade aparente.  

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.  

b) Apenas II.  

c) Apenas III.  

d) Apenas I e II.  

e) I, II e III. 

 

49. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) As precauções de isolamento são 

diretrizes criadas para evitar a transmissão de micro-organismos. Assinale a alternativa correta 

em relação a esse tema. 

a) As precauções baseadas na transmissão destinam-se ao cuidado de pacientes com doenças 

infecciosas suspeitas ou comprovadas. 

b) As precauções padrão visam o cuidado aos pacientes com doenças infecciosas comprovadas. 

c) Os elementos das precauções padrão incluem máscara de carvão ativado, avental, propés, 

luvas e óculos de proteção. 

d) A máscara cirúrgica comum deve ser usada em casos de secreção abundante em ferida 

operatória. 

e) Todos os pacientes com doenças infecciosas deveriam ser colocados em quartos de 

isolamento, independentemente do modo de transmissão. 

 

50. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Assinale a alternativa que NÃO 

apresenta uma medida de prevenção de infecção no paciente com cateter urinário de demora. 

a) Assegurar um fluxo livre de urina.  

b) Evitar o movimento de vaivém do cateter. 

c) Coletar amostras de urina desconectando o equipo somente após assepsia, com antisséptico 

padronizado.  

d) Usar técnica asséptica rigorosa durante a inserção do cateter.  

e) Trocar o cateter somente para corrigir problemas, como extravasamento, bloqueio ou 

incrustações. 

 

51. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Cateteres venosos centrais são os 

dispositivos de escolha para serem utilizados no TCTH e para o tratamento de pacientes onco-

hematológicos. 

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando os diferentes tipos de 

cateteres às suas respectivas características. 

(1) PICC 

(2) Cateter de Hickman 

(3) Cateter não tunelizado 
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(4) Port-a-cath 

  

(  ) Dispositivo cujo uso está relacionado a menores taxas de infecção de corrente sanguínea. 

(  ) Dispositivo cujo uso está relacionado a menores possibilidades de complicações mecânicas. 

(     ) O cuff de Dracon ajuda na prevenção de contaminação. 

(     ) Seu uso está associado a aumento nos índices de infecção. 

 

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima 

para baixo, é 

a) 4 – 1 – 2 – 3. 

b) 2 – 4 – 3 – 1. 

c) 1 – 4 – 2 – 3. 

d) 1 – 2 – 3 – 4. 

e) 3 – 2 – 1 – 4. 

 

52. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) No ambiente hospitalar, risco é uma 

ou mais condições de uma variável com potencial necessário para causar danos, que podem ser 

entendidos como lesões a pessoas, equipamentos e instalações, meio ambiente, perda de 

material em processo ou redução da capacidade de produção. 

Numere a segunda coluna de acordo com primeira, associando os tipos de risco encontrados 

no CME aos seus respectivos agentes causadores. 

(1) Risco físico 

(2) Risco químico 

(3) Risco biológico 

(4) Risco mecânico 

 

(   ) Agentes de limpeza, gases e vapores. 

(   ) Ruídos, vibrações, calor, umidade. 

(   ) Fluidos corpóreos e seus aerossóis. 

(   ) Condições ergonômicas inadequadas para execução das atividades. 

 

A ordem correta dos números da segunda coluna, de cima para baixo, é 

a) 2 – 4 – 1 – 3. 

b) 1 – 2 – 3 – 4. 

c) 2 – 1 – 3 – 4. 

d) 4 – 2 – 1 – 3. 

e) 3 – 2 – 1 – 4. 

 

53. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Com base na implementação de 

medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde e na 

Norma Regulamentadora nº 32, considere as afirmações sobre as medidas de proteção 

relacionadas ao risco biológico apresentadas abaixo.  

I - O uso de luvas não substitui o processo de lavagem de mãos, o que deve ocorrer, no mínimo, 

antes e depois do uso das mesmas.  
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II - O uso de adornos e o manuseio de lentes de contato no posto de enfermagem é vetado.  

III - É permitido o consumo de alimentos e bebidas somente nos postos de enfermagem. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) Apenas II e III. 

 

54. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Assinale a alternativa correta em 

relação às alterações do sistema respiratório. 

a) Hipoxemia é a diminuição no suprimento de oxigênio para os tecidos e células enquanto a 

hipoxia é a diminuição na pressão de oxigênio arterial no sangue.  

b) São manifestações clínicas da pneumonia por aspiração: início lento da dispneia, febre alta e 

tosse.  

c) A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta principalmente o parênquima pulmonar, 

mas que pode, também, ser transmitida a outras partes do corpo, incluindo as meninges e os 

rins, por exemplo.  

d) A terapia anticoagulante com uso de heparina, AAS e clopidogrel tem sido, tradicionalmente, 

o principal método para o tratamento da trombose venosa profunda aguda e da embolia 

pulmonar.  

e) Pneumotórax é o colapso parcial ou completo do pulmão em consequência de pressão 

positiva no espaço peritoneal. 

 

55. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Em relação ao manejo da sífilis na 

gestação é correto afirmar que 

a) gestantes com história comprovada de alergia à penicilina devem realizar a dessensibilização.  

b) somente o parceiro da gestante deve ser tratado.  

c) a penicilina é a única droga que não atravessa a barreira placentária.  

d) o tratamento da sífilis na gestação independe da fase de infecção da doença.  

e) se surgir a reação de Jarisch-Herxheimer, deve-se interromper imediatamente o tratamento. 

 

56. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Em relação ao conceito de CME 

(Centro de Material e Esterilização), é INCORRETO afirmar que se trata de 

a) um conjunto de elementos destinados à recepção e expurgo, preparo e esterilização, guarda 

e distribuição de material não caracterizado como de uso único para as unidades de 

estabelecimento de saúde. 

b) um conjunto de áreas que se destina a atender exclusivamente ao centro cirúrgico. 

c) uma unidade que se responsabiliza pelo processamento e pela esterilização de materiais. 

d) uma unidade centralizada para otimização de recursos materiais e humanos. 

e) uma unidade que deve ser planejada e construída de forma a atender os requisitos de 

processos e de atividades que nela são executadas. 
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57. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) No CME (Centro de Material e 

Esterilização), uma das áreas é destinada à limpeza dos produtos para saúde que têm por 

finalidade diminuir a carga microbiana. Dependendo do material, faz-se necessária a limpeza 

manual ou a limpeza automatizada. Assinale a alternativa que contém os cuidados que devem 

ser tomados na limpeza manual. 

a) Usar produtos abrasivos para deixar o material bem limpo e com brilho. 

b) Colocar em água corrente os instrumentais fechados para facilitar a limpeza. 

c) Usar detergente enzimático sem diluir para se obter maior eficácia na limpeza. 

d) Fazer fricção com acessórios não abrasivos e que não liberem partículas. 

e) Deixar os instrumentais imersos em água. 

 

58. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Os produtos para saúde, depois de 

submetidos à limpeza e inspeção da sua integridade, devem ser empacotados ou embalados. 

Essas embalagens possuem características específicas. Considere as características abaixo. 

I - Prover adequada barreira a partículas de sujeira que possam carregar microrganismos. 

II - Permitir a penetração do agente esterilizante, possibilitando o contato com o conteúdo do 

pacote. 

III - Ser livre de ingredientes tóxicos e não eliminar resíduos durante o processo de esterilização. 

 

Quais são exigidas para embalagens utilizadas no CME? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 

 

59. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) De acordo com a RDC nº 15, de 15 de 

março de 2012, em relação ao sistema de climatização da sala de preparo e esterilização do 

CME classe II, podemos afirmar que 

a) a temperatura ambiente deve ser mantida entre 18° e 22°C. 

b) a temperatura ambiente deve ser mantida entre 20° e 24°C. 

c) a temperatura ambiente deve ser mantida entre 18° e 24°C. 

d) a temperatura ambiente deve ser mantida entre 20° e 26°C. 

e) a temperatura ambiente deve ser mantida conforme a necessidade da equipe de 

enfermagem. 

 

60. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Assinale a alternativa correta 

sobre a pressão arterial. 

a) A hipotensão postural ocorre quando o paciente assume a posição deitada. 

b) A pressão arterial deverá ser verificada com o paciente sentado, de pernas cruzadas, evitando 

conversar enquanto é feita a medida. 

c) A hipertensão arterial é definida como pressão arterial diastólica acima de 130mmHg e 

sistólica acima de 60mmHg. 
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d) O paciente deve evitar o uso de cigarros e ingestão de cafeína por 30 minutos antes que sua 

a pressão arterial seja medida. 

e) O tratamento da hipertensão arterial é apenas farmacológico. 

 

61. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Para que ocorra a hipertensão arterial 

sistêmica, deve haver alteração em um ou mais fatores que afetam a resistência periférica ou 

o débito cardíaco. 

Assinale a alternativa que apresenta uma das causas da hipertensão.  

a) Diminuição de atividade do sistema nervoso simpático.  

b) Vasodilatação aumentada nas arteríolas.  

c) Aumento da atividade do sistema de renina-angiotensina-aldosterona, resultando em 

expansão do volume de líquido extracelular.  

d) Vasodilatação da resistência vascular sistêmica.  

e) Atrofia do ventrículo esquerdo do coração. 

 

62. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Numere a coluna da direita de acordo 

com a da esquerda, associando os tempos de ação às respectivas insulinas. 

(1) Ação rápida      (  ) Glargina  

(2) Ação curta        (  ) Lispro  

(3) Ação intermediária       (  ) Regular  

(4) Ação muito longa      (  ) NPH 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, 

é 

a) 3 – 2 – 1 – 4.     

b) 4 – 1 – 2 – 3.     

c) 1 – 4 – 2 – 3. 

d) 2 – 1 – 3 – 4.  

e) 4 – 2 – 3 – 1. 

 

63. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Considere as afirmações abaixo 

sobre a administração de insulina. 

I - As insulinas NPH e Regular podem ser misturadas na mesma seringa, quando administradas 

no mesmo horário. 

II - Para a via de administração subcutânea de insulina, é recomendado o rodízio sistemático de 

sítios de injeção, para evitar alterações no tecido subcutâneo (lipodistrofia). 

III - As principais regiões de aplicação de insulina são: abdômen, parte superior dos braços 

(superfície posterior), coxas (superfície anterior) e quadris. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.   d) Apenas I e II. 

b) Apenas II.   e) I, II e III. 

c) Apenas III. 
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64. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Numere a segunda coluna de acordo 

com a primeira, associando cada termo cirúrgico à sua respectiva definição. 

(1) Biópsia 

(2) Dissecção 

(3) Exérese 

(4) Enxerto 

  

( ) Inserção de material autógeno, homólogo, heterólogo ou sintético para correção de defeito 

em tecido ou órgão. 

( ) Extração de parte de tecidos vivos microscópicos com finalidade diagnóstica. 

( ) Extirpação total ou parcial de um segmento corpóreo, retirada de um tecido, órgão, tumor 

ou cisto. 

( ) Isolamento de um órgão ou estrutura por meio cirúrgico. 

 

A ordem correta dos números da segunda coluna, de cima para baixo, é 

a) 4 – 1 – 3 – 2. 

b) 2 – 3 – 1 – 4. 

c) 4 – 3 – 2 – 1. 

d) 1 – 4 – 2 – 3. 

e) 3 – 1 – 4 – 2. 

 

65. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Numere a segunda coluna de acordo 

com a primeira, associando cada tipo de limpeza específica do ambiente cirúrgico a sua 

respectiva caracterização. 

(1) Limpeza Preparatória 

(2) Limpeza Operatória 

(3) Limpeza Concorrente 

(4) Limpeza Terminal 

  

(  ) Realizada após o término de uma cirurgia e antes do início de outra (entre os dois 

procedimentos) visando à remoção de sujidade e matéria orgânica em mobiliários, 

equipamentos, superfícies e chão. 

Os profissionais da enfermagem e do serviço de higiene são os responsáveis por essa etapa e 

deverão utilizar EPIs adequados para tal procedimento.  

(  ) Realizada pelo profissional de enfermagem, geralmente o circulante de sala, com o uso de 

EPIs adequados, pouco antes do início da montagem da sala para a primeira cirurgia do dia. Se 

a sala cirúrgica estiver sem uso por mais de 12 horas é recomendada a remoção de partículas 

de poeira de mobiliários, equipamentos e superfícies com álcool 70%. 

(   ) Inclui os processos de limpeza e de desinfecção com o objetivo de reduzir a sujidade e a 

população microbiana ambiental, reduzindo a possibilidade de contaminação de todas as 

superfícies horizontais e verticais. Deve ser realizada diariamente após o término do último 

procedimento cirúrgico ou uma vez por semana, no caso de baixo movimento cirúrgico. 
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(   ) Realizada pelo profissional de enfermagem (Circulante de sala) com uso de EPI adequado 

(luvas de procedimentos) quando ocorre a contaminação do chão com matéria orgânica na 

presença de resíduo ou queda de material. 

 

A ordem correta dos números da segunda coluna, de cima para baixo, é 

a) 1 – 2 – 3 – 4. 

b) 3 – 1 – 4 – 2. 

c) 2 – 3 – 4 – 1. 

d) 3 – 4 – 1 – 2. 

e) 4 – 2 – 3 – 1.  

 

66. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Avalie as seguintes afirmações 

referentes à nomenclatura e à finalidade dos instrumentais, assinalando-as com V (verdadeiro) 

ou F (falso). 

(   ) As pinças hemostáticas são usadas para fechar extremidades seccionadas de um vaso com 

mínimo comprometimento tecidual. Elas impedem a perda excessiva de sangue no curso da 

dissecção. 

(  ) Os instrumentais de dissecção, que podem ser afiados ou cegos, são empregados para cortar 

ou separar tecidos. As maiores categorias de instrumentos de dissecção afiados são os bisturis, 

e os de dissecção cegos são as tesouras. 

(  ) Os retratores são utilizados para retroceder as bordas de feridas, estruturas ou tecidos, 

visando proporcionar a exposição do sítio operatório. Os retratores são classificados como 

maleáveis, venosos, arteriais, de pressão e superficiais. 

(   ) As pinças do tipo prendedores e pegadores são usadas para retração tecidual e, em geral, 

apresentam garras específicas, com base em seu uso. São pinças prendedores e pegadores, a 

pinça Kocher, a pinça Allis e a pinça de Babcock. 

(  ) Os instrumentais acessórios e auxiliares destinam-se a estimular a utilização dos 

instrumentais básicos ou a facilitar o procedimento. Esses instrumentais incluem bicos e 

equipos de aspiração, grampeadores, irrigadores-aspiradores, aparelhos eletrocirúrgicos e 

dispositivos de uso especial, como sondas, drenos, cateteres, dilatadores e chaves de fenda. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) V – F – F – F – V. 

b) V – V – F – F – V. 

c) V – F – V – F – V. 

d) V – F – F – V – F. 

e) V – F – V – V – F. 

 

67. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Avalie as seguintes afirmações 

referentes ao posicionamento cirúrgico, assinalando-as com V (verdadeiro) ou F (falso). 

(  ) O principal objetivo na proteção do nervo ulnar consiste em eliminar a pressão sobre ele, 

evitando neuropatias. Recomenda-se que o paciente seja colocado em decúbito dorsal e que 

seu braço seja posicionado sobre a tala de braço com a região palmar para cima. 
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( ) Na posição de litotomia, envoltórios compressivos na perna, como dispositivos de 

compressão pneumática, bandagens elásticas ou meias podem exercer pressão sobre o nervo 

fibular quando o envoltório está muito apertado nesta região. 

(  ) Na posição de decúbito ventral, as mamas femininas são comprimidas entre o peso do corpo 

e o leito ou suportes torácicos ventrais. Suportes ventrais macios que apoiem as mamas 

geralmente são mais bem tolerados. 

(   ) As intervenções de prevenção para a síndrome compartimental incluem dar cuidadosa 

atenção à tensão das faixas sobre os membros e o abdômen, cronometrar o tempo durante o 

qual o paciente fica na posição de litotomia alta, e garantir que as pernas colocadas sobre 

estribos estejam bem acolchoadas e adequadamente apoiadas, sem pressão indevida sobre a 

panturrilha ou sobre a fossa cubital. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) V – V – F – F. 

b) V – F – V – F. 

c) F – V – V – F. 

d) F – V – F – V. 

e) V – F – F – V. 

 

68. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Numere a segunda coluna de acordo 

com a primeira, associando as ocorrências manejáveis no período pós-operatório às suas 

respectivas características. 

(1) Dor Aguda 

(2) Hipotensão Arterial 

(3) Hipoventilação 

(4) Hipotermia 

 

(  ) Ocorre por depressão do Sistema Nervoso Central, por analgésicos e anestésicos e pelo 

efeito residual dos bloqueadores neuromusculares. 

(    ) Exige terapêutica com intervenção farmacológica e não farmacológica. 

(    ) A causa mais comum no período perioperatório é a perda sanguínea. 

(  ) Desconforto comum na Sala de Recuperação Pós-Anestésica que pode prolongar o tempo 

de recuperação e contribuir para morbidade no pós-operatório. 

 

A ordem correta de preenchimento da segunda coluna, de cima para baixo, é 

a) 2 – 4 – 1 – 3. 

b) 2 – 3 – 1 – 4. 

c) 4 – 1 – 2 – 3. 

d) 3 – 1 – 2 – 4. 

e) 3 – 2 – 4 – 1. 

 

69. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) A lista de Verificação de Segurança 

Cirúrgica da OMS divide a operação em 3 fases, cada uma correspondendo a um período de 

tempo específico no fluxo normal de um procedimento: 
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I - __________, _________ da indução anestésica o coordenador da lista de verificação 

confirmará verbalmente com o paciente a sua identidade, o sítio cirúrgico, o procedimento e 

se o consentimento para a cirurgia foi obtido. 

II - Na ____________, a equipe fará uma pausa imediatamente ___________ da incisão cutânea 

para confirmar em voz alta a operação, o paciente e o local corretos. 

III - _____________ a equipe revisará em conjunto a operação realizada, a conclusão da 

contagem de compressas, instrumentais e etiquetagem de qualquer amostra cirúrgica obtida. 

 

Assinale a alternativa que apresenta as palavras ou expressões que completam adequada e 

respectivamente as lacunas da frase citada acima. 

a) Na confirmação – depois – identificação – antes – No registro. 

b) No registro – depois – confirmação – antes – Na identificação. 

c) Na identificação – depois – confirmação – antes – No registro. 

d) Na identificação – antes – confirmação – antes – No registro. 

e) No registro – antes – confirmação – antes – Na identificação. 

 

70. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Assinale a alternativa correta em 

relação ao acidente vascular cerebral isquêmico. 

a) É uma perda súbita da função, resultante da ruptura do suprimento sanguíneo para a parte 

do cérebro.  

b) É um sangramento dentro do tecido cerebral, dos ventrículos ou do espaço subaracnoideo.  

c) Hipertensão é a causa mais comum de hemorragia intracerebral.  

d) É a dilatação de uma artéria cerebral que se desenvolve em consequência da fraqueza da 

parede arterial.  

e) Resulta em defeito na parede do vaso com fraqueza subsequente da parede da artéria 

cerebral. 

 

71. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Após o paciente ter uma convulsão, o 

papel da enfermagem é documentar os eventos anteriores, bem como os que ocorrem durante 

e após a convulsão, procurando evitar complicações. Assim, o paciente é posicionado em 

____________, para facilitar a ____________ de secreções orais, e a ___________ é realizada, 

quando necessário, para manter uma via respiratória patente. 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.  

a) decúbito lateral – aspiração – drenagem.  

b) decúbito dorsal – drenagem – aspiração.  

c) decúbito lateral – drenagem – aspiração. 

d) decúbito dorsal – aspiração – drenagem. 

e) decúbito ventral – drenagem – aspiração 

 

72. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Assinale a alternativa correta 

sobre os cuidados de enfermagem em paciente com insuficiência cardíaca. 

a) Deve-se realizar balanço hídrico no mínimo uma vez por semana. 

b) Deve-se pesar o paciente diariamente, comumente pela manhã e após evacuar, após urinar 

e após caminhar. 
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c) Deve-se avaliar rigidez de nuca e vômitos. 

d) Deve-se avaliar sintomas de sobrecarga hídrica, como dispneia noturna, ortopneia. 

e) Deve-se estimular a adesão à dieta rica em sódio, bem como a ingestão de líquidos. 

 

73. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Considere os dados abaixo. 

 

 
 

De acordo com os dados acima, qual o balanço hídrico parcial do turno da manhã – das 7 às 13 

horas – e o balanço hídrico total? 

a) Balanço hídrico parcial = 510ml; balanço hídrico total = 1822ml 

b) Balanço hídrico parcial = 440ml; balanço hídrico total = 1805ml 

c) Balanço hídrico parcial = 70ml; balanço hídrico total = 1822ml 

d) Balanço hídrico parcial = 70ml; balanço hídrico total = 17ml 

e) Balanço hídrico parcial = -17ml; balanço hídrico total = 70ml 

 

74. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) A complexidade da terapia nutricional 

parenteral (NPT) exige o comprometimento e a capacitação da equipe multiprofissional para 

garantir eficácia, segurança e sucesso terapêutico. Assinale a afirmação correta sobre o cuidado 

com NPT. 

a) Enfermeiro e Técnico de Enfermagem são habilitados e responsáveis pela instalação da NPT. 

b) As soluções de NPT devem ser armazenadas na geladeira e as bolsas devem ser aquecidas 

em estufa antes da instalação. 

c) Quando a solução de NPT for descontinuada, não deverá ser reinstalada. 

d) Quando houver atraso ou adiantamento da solução, a programação da velocidade da infusão 

deverá ser alterada para compensar. 

e) A via de acesso da NPT pode ser usada para administração de outras soluções. 

 

75. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Assinale a afirmação INCORRETA 

sobre as sondas nasoenterais. 

a) A sonda pode ser via nasal e posicionada no duoeno, denominada sonda nasoduodenal; 

aquelas posicionadas no jejuno são denominadas sondas nasojejunais.  

b) Sondas nasoenterais são usadas para fornecer nutrientes e podem ser inseridas, antes ou no 

decorrer da cirurgia, por radiologistas assistidos por fluoroscopia ou à beira do leito.  

c) Após a inserção, a sonda inicialmente está localizada no estômago e leva, em geral, 24hs para 

atravessar o estômago e adentrar o intestino pela peristalse. 
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d) O comprimento da sonda é determinado pela medição da distância da extremidade do nariz 

até o lobo da orelha e do lobo da orelha até o processoxifoide. 

e) O posicionamento correto da sonda pode ser confirmado por meio da realização de uma 

radiografia ou pela combinação com outros métodos, como a medição do comprimento da 

sonda, a avaliação da coloração do aspirado e a ausculta de ar. 

 

76. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Considere as afirmações abaixo sobre 

os cuidados de enfermagem com gastrostomia. 

I - A primeira alimentação com líquidos é administrada logo após a inserção da sonda, podendo 

ser água potável, soro fisiológico ou glicose a 10%.  

II - A pele ao redor da sonda requer cuidados especiais, pois pode tornar-se irritada em 

decorrência da ação enzimática dos sucos gástricos.  

III - O desalojamento de uma sonda recentemente inserida requer atenção imediata, pois o 

trato pode fechar-se dentro de 4-6h se a mesma não for substituída. 

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

e) I, II e III. 

 

77. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Assinale a alternativa correta 

sobre a administração de oxigênio suplementar. 

a) Tem como objetivo melhorar a oxigenação, a perfusão tecidual, sem necessidade de 

prescrição médica. 

b) O cateter nasal tem como vantagens ser leve, de baixo custo, devendo permanecer na 

mesma narina. 

c) O uso por máscara de Venturi tem como vantagem permitir a administração de variadas 

concentrações de oxigênio. 

d) A equipe de enfermagem deve estar atenta para sinais de sofrimento respiratório como 

taquipneia, rigidez de nuca, vibração de asas do nariz. 

e) O uso do umidificador de oxigênio ocasiona irritação e lesão das mucosas nasais. 

 

78. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Numere a coluna da direita de 

acordo com a da esquerda, associando os distúrbios do sistema renal aos seus respectivos 

conceitos. 

(1) Anúria 

(2) Oligúria 

(3) Hematúria 

(4) Piúria 

(5) Disúria 

  

(   ) Micção dolorosa ou difícil 
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(   ) Sangue na urina 

(   ) Pus na urina 

(   ) Produção urinária quase ausente. 

(   ) Baixa produção de urina 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, 

é 

a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

b) 3 – 5 – 4 – 1 – 2. 

c) 4 – 5 – 3 – 2 – 1. 

d) 5 – 3 – 4 – 1 – 2. 

e) 5 – 4 – 2 – 3 – 1. 

 

79. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Considere as definições abaixo 

relativas aos distúrbios da vesícula biliar. 

I - Colecistite: inflamação da vesícula biliar. 

II - Colelitíase: presença de cálculos na vesícula biliar. 

III - Colecistectomia: remoção da vesícula biliar. 

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e II. 

e) I, II e III. 

 

80. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Sobre o choque hipovolêmico é 

correto afirmar que 

a) entre os sinais e sintomas mais observados nos pacientes estão bradicardia, pele e mucosas 

frias e hipertermia. 

b) ocorre em consequência da presença de substâncias depressoras na corrente sanguínea. 

c) resulta da diminuição aguda do volume sanguíneo circulante. 

d) clinicamente pode ser severo quando se observa perda menor que 20% da volemia. 

e) pode ser classificado como hemorrágico e metabólico. 

 

81. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) A Escala de Coma de Glasgow consiste 

na análise de que parâmetros? 

a) Percepção sensorial, mobilidade e nutrição. 

b) Abertura ocular, mobilidade e melhor resposta motora. 

c) Percepção sensorial, melhor resposta motora e nutrição. 

d) Melhor resposta verbal, melhor resposta motora e percepção sensorial. 

e) Abertura ocular, melhor resposta verbal e melhor resposta motora. 
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82. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) A escolha do método 

anticoncepcional deve ser sempre personalizada. Para orientar o uso de métodos 

anticoncepcionais no pós-parto, NÃO é importante considerar 

a) o tempo pós-parto.  

b) o padrão da amamentação.  

c) o tipo de parto.  

d) o retorno ou não da menstruação.  

e) os possíveis efeitos dos anticoncepcionais hormonais sobre a lactação e o lactente. 

 

83. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Em relação ao estreptococo do grupo 

B (SGB), pode-se afirmar que 

a) coloniza o trato gastrointestinal, a vagina ou a uretra de forma sintomática.  

b) a infecção é transmitida ao feto pela mãe durante o trabalho de parto.  

c) todos os bebês de mães portadoras de SGB são infectados.  

d) está comprovado que o uso de antibiótico profilático intraparto reduz a mortalidade 

neonatal.  

e) a coleta para cultura do SGB é recomendada para todas as mulheres com idade gestacional 

entre 35 e 37 semanas. 

 

84. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) A avaliação das condições das 

gestantes com pré-eclâmpsia leve deve incluir 

a) controle de PA de 12/12h.  

b) prova de função cardíaca.  

c) proteinúria de 6 horas.  

d) pesquisa de sintomas de iminência de eclâmpsia. 

e) controle de glicemia. 

 

85. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Numere a segunda coluna de acordo 

com a primeira, relacionando os quadros clínicos de placenta prévia e de descolamento 

prematuro de placenta aos seus respectivos sinais e sintomas.     

(1) Quadro clínico de placenta prévia  

(2) Quadro clínico de descolamento prematuro de placenta 

 

(   ) Dor abdominal.  

(   ) Sangramento indolor.  

(   ) Persistência da dor entre as contrações no trabalho de parto.  

(   ) Sangramento genital de quantidade variável.  

 

A sequência numérica correta de preenchimento dos parênteses da segunda coluna, de cima 

para baixo, é  

a) 1 – 2 – 1 – 2.  d) 1 – 1 – 2 – 2.  

b) 2 – 1 – 1 – 1.  e) 2 – 2 – 1 – 1. 

c) 2 – 1 – 2 – 2.  
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86. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) O sofrimento fetal pode manifestar-

se por anormalidades da frequência cardíaca. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que 

apresenta padrão de normalidade com relação à frequência cardíaca fetal. 

a) Bradicardia (< 120 bpm). 

b) Taquicardia (>160 bpm). 

c) Diminuição da variabilidade.  

d) Desacelerações. 

e) Acelerações transitórias.  

 

87. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Considere as afirmações abaixo sobre 

os cuidados com o recém-nascido em alojamento conjunto. 

I - A prática de colocar as crianças para dormir em decúbito dorsal e o fornecimento de 

informações simples e claras quanto ao posicionamento recomendado do bebê para dormir 

devem fazer parte da rotina dos profissionais de saúde que atuam em alojamento conjunto.  

II - A chupeta tem sido desaconselhada pela possibilidade de interferir negativamente na 

duração do aleitamento materno. Crianças que usam chupetas, em geral, são amamentadas 

com menos frequência, o que pode comprometer a produção de leite.  

III - Toda criança deveria sair da maternidade com a primeira consulta agendada em um serviço 

de saúde ou consultório, de preferência na primeira semana de vida, segundo recomendação 

do Ministério da Saúde.  

 

Quais estão corretas? 

a) Apenas I.  

b) Apenas II.  

c) Apenas III.  

d) Apenas I e II.  

e) I, II e III. 

 

88. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Segundo a recomendação do 

Ministério da Saúde, a posição mais adequada para o RN dormir é a posição 

a) ventral. 

b) dorsal. 

c) lateral. 

d) prona. 

e) próclive. 

 

89. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Durante as 48 horas que permaneceu 

em alojamento conjunto, um recém-nascido foi amamentado em livre demanda, porém 

necessitou receber leite humano pasteurizado por duas vezes. Como é denominado esse tipo 

de aleitamento? 

a) Aleitamento materno exclusivo.  

b) Aleitamento materno predominante.  

c) Aleitamento materno.  

d) Aleitamento materno complementado.  
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e) Aleitamento materno misto ou parcial. 

 

90. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Assinale a alternativa que apresenta 

posicionamento e pega do recém-nascido NÃO recomendado pela Organização Mundial de 

Saúde. 

a) Rosto do bebê de frente para a mama, com o nariz na altura do mamilo.  

b) Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido).  

c) Mais aréola visível abaixo da boca do bebê.  

d) Lábio inferior do bebê virado para fora.  

e) Queixo do bebê tocando a mama. 

 

91. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) O processo de Reforma 

Psiquiátrica é 

a) um programa que tem o objetivo de contribuir efetivamente para o processo de inserção 

social das pessoas com longa história de internações em hospitais psiquiátricos.  

b) um serviço que se constitui basicamente para responder as necessidades de moradia de 

pessoas portadoras de transtornos mentais graves.  

c) um conjunto de transformações de práticas, saberes, valores culturais e sociais em torno do 

louco e da loucura, mas especialmente em torno das políticas públicas para lidar com a questão.  

d) um financiamento que garante para os municípios, que desejam implantar uma rede 

territorial de atuação, os recursos necessários para a manutenção dos serviços. 

e) um conjunto de ações de supervisão, atendimento compartilhado e capacitação em serviço, 

realizado por uma equipe de saúde mental. 

 

92. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Numere a coluna da direita de 

acordo com a da esquerda, associando os sintomas da esquizofrenia às duas categorias 

principais apresentadas: 

(1) Sintomas positivos ou graves   

(2) Sintomas negativos ou brandos  

 

(   ) Delírios 

(   ) Apatia 

(   ) Afeto embotado  

(   ) Alucinações  

(   ) Desorganização do pensamento  

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é  

a) 2 – 2 – 1 – 1 – 2.     

b) 2 – 1 – 2 – 2 – 2.     

c) 1 – 2 – 2 – 2 – 1.  

d) 1 – 1 – 2 – 2 – 1. 

e) 1 – 2 – 2 – 1 – 1. 
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93. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Marque as afirmações abaixo com 

V (verdadeiro) ou F (falso) quanto aos efeitos colaterais dos medicamentos antipsicóticos e 

suas intervenções de enfermagem.        

(   ) Na Síndrome Neuroléptica Maligna, não há necessidade de interromper todos os 

medicamentos antipsicóticos, apenas de diminuir a dose e monitorar.  

(   ) No ganho de peso, deve ser estimulada uma dieta balanceada, com porções controladas e 

exercício regular.  

(   ) Na hipotensão ortostática, deve-se interromper todos os medicamentos antipsicóticos e 

aumentar a ingestão de líquidos.  

(    ) Na sedação, é necessário ter cuidado em relação a atividades que exigem um estado de 

alerta total do paciente. 

 (    ) Na constipação, é necessário aumentar a ingestão de líquidos e fibras na dieta.  

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) V – V – F – F – V.  

b) V – F – F – V – V.  

c) F – V – F – V – V.  

d) F – F – F – V – V.  

e) V – V – V – F – F. 

 

94. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Paciente M. chega na unidade, 

com a crença de que pessoas estão planejando prejudicá-lo e ouvindo vozes que pedem para 

ele causar dano a si próprio e aos outros. Consegue falar o seu nome, mas sente-se como se 

pertencesse a outra pessoa. Os sintomas apresentados por M. são 

a) ilusões, alucinações visuais e despersonalização.  

b) alucinações, ilusões e delírios.  

c) delírios persecutórios, alucinações de comando e despersonalização.  

d) delírios religiosos, alucinações cinestéticas e despersonalização.  

e) ilusões, alucinações e despersonalização. 

 

95. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS/FAURGS/2015) Considere as afirmações abaixo 

sobre o Transtorno Obsessivo Compulsivo.  

I - Compulsões são pensamentos, imagens ou impulsos recorrentes, persistentes, intrusivos e 

indesejados, que causam intensa ansiedade e interferem no funcionamento interpessoal, social 

ou profissional.  

II - Compulsões comuns incluem: rituais de checagem, rituais de contagem, rezar, juntar itens, 

ter comportamento rígido ou ímpetos agressivos.  

III - Obsessões são comportamentos ritualísticos ou repetitivos, ou atos mentais realizados 

continuamente na tentativa de neutralizar a ansiedade.  

 

Quais estão corretas?  

a) Apenas I.   d) Apenas I e III.  

b) Apenas II.   e) I, II e III. 

c) Apenas III.  
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96. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Para Goldim (2015), a Bioética inclui 

____________, ______________ de todos os segmentos e pessoas envolvidas: o paciente, o 

seu médico, ____________, a sua família, a comunidade e as demais estruturas sociais e legais. 

Assinale a alternativa que apresenta as palavras ou expressões que completam, adequada e 

respectivamente, as lacunas da frase citada acima. 

a) os processos de tomada de decisão – as relações interpessoais – os demais profissionais. 

b) os processos de tomada de decisão – as relações sociais – os demais profissionais. 

c) os procedimentos de saúde – as relações interpessoais – o técnico de enfermagem. 

d) os procedimentos de saúde – as relações interpessoais – os demais profissionais. 

e) os processos de tomada de decisão – as relações interpessoais – o enfermeiro. 

 

97. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Segundo a Portaria nº 529, do 

Ministério da Saúde, de 1º de Abril de 2013, que institui o Programa Nacional de Segurança do 

Paciente, compete ao Comitê de Implementação do Programa Nacional de Segurança do 

Paciente (CIPNSP) propor e validar protocolos voltados para a segurança do paciente em 

diferentes áreas como ________, _________ e __________. 

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.  

a) processo de identificação de pacientes – prevenção de quedas – comunicação no ambiente 

dos serviços de saúde  

b) farmacovigilância – hemovigilância – tecnovigilância  

c) higienização das mãos – infecções relacionadas à assistência à saúde – uso racional de 

antimicrobianos  

d) uso seguro de equipamentos e materiais – transporte de pacientes – cirurgia e 

procedimentos invasivos seguros  

e) úlceras por pressão – administração segura de medicamentos – prevenção de óbitos e 

acidentes 

 

98. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Para a realização de uma transfusão 

de concentrado de hemácias (CH) é necessária à coleta prévia de uma amostra de sangue para 

a realização de testes pré-transfusionais. Com relação a esse procedimento, considere as 

afirmações abaixo e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso). 

(   ) A amostra tem validade de 96 horas. 

(  ) A amostra deve ser coletada por profissionais da saúde devidamente treinados para essa 

atividade. 

(    ) A amostra deve ser coletada mediante requisição de transfusão. 

(   ) O tubo da coleta deve conter as iniciais do nome do paciente e o número do prontuário. 

( ) O tubo de coleta de sangue deve ser rotulado no banco de sangue após a coleta. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é 

a) V – V – F – V – F. 

b) F – V – V – F – F. 

c) F – F – V – V – F. 

d) F – V – V – F – V. 

e) V – V – F – F – F. 
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99. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Quanto à temperatura de 

armazenamento de hemocomponentes, é correto afirmar que 

a) o plasma fresco congelado (PFC) deve ser armazenado à temperatura de -10°C e -15°C. 

b) o concentrado de hemácias (CH) deve ser armazenado a 10+-15°C. 

c) o Crioprecipitado (CRIO) é armazenado à temperatura entre -20°C e -30°C. 

d) o concentrado de plaquetas (CP) deve ser conservado a 15+-20°C, sob agitação constante, 

em agitador próprio para este fim. 

e) O CH pode ser armazenado juntamente com o CP de 15+-20°C. 

 

100. (Hospital de Clínicas de Porto Alegre/FAURGS/2015) Quanto à transfusão de 

hemocomponentes, é INCORRETO afirmar que 

a) o paciente deve ter os seus sinais vitais verificados e registrados, no mínimo, imediatamente 

antes do início e após o término da transfusão. 

b) os primeiros 10 minutos de transfusão serão acompanhados pelo médico ou profissional de 

saúde qualificado para tal atividade, que permanecerá ao lado do paciente durante esse 

intervalo de tempo. 

c) as amostras usadas para os testes pré-transfusionais serão coletadas para esse fim específico, 

tendo validade de até 96 horas. 

d) as solicitações para transfusão de sangue ou componentes serão feitas exclusivamente por 

médicos. 

e) as transfusões serão realizadas, preferencialmente, no período diurno. 

 

 

 

 

 

 


