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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE COMEÇAR A PROVA: 
 
 Verifique se este caderno de questões corresponde ao cargo que você concorre e se ele contém 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 alternativas (a,b,c,d,e) de resposta para cada 
uma, correspondentes à prova objetiva. Caso o caderno esteja incompleto, tenha qualquer defeito 
ou apresente alguma divergência ao cargo que você concorre, solicite ao fiscal de sala que tome 
as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido; 

 No momento da identificação, verifique o cartão resposta, se as informações relativas a você 
estão corretas. Caso haja algum dado a ser retificado, peça ao fiscal de sala para corrigir em Ata; 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova objetiva; 
 Na duração da prova, está incluído o tempo destinado à entrega do material de prova e ao 

preenchimento do cartão resposta; 
 Você deve deixar sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de 

tinta azul ou preta; 
 Não é permitido durante a realização da prova: a) equipamentos eletrônicos como máquinas 

calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, 
controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros, anotações, réguas de 
cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente 
permitidos ou qualquer outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 

 É proibido fazer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de 
inscrição e(ou)em qualquer outro meio, que não os permitidos; 

 Não se comunique com outros candidatos nem se levante sem autorização; 
 Somente após decorrida 1 (uma) hora do início da prova, você poderá se retirar da sala de 

aplicação de prova; 
 Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala, devolva-lhe o caderno de prova e o cartão resposta 

devidamente assinado e deixe o local de provas; 
 O candidato não poderá levar consigo o Caderno de Questões em momento algum, durante 

o período de recurso um exemplar de cargo estará disponível no site 
www.concursosfau.com.br; 

 A desobediência a qualquer uma das determinações constantes em edital, no presente caderno 
de prova e no cartão resposta poderá implicar na anulação da sua prova; 

 Tenha calma para não prejudicar seu desempenho e boa prova. 
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HISTÓRIA DESFIGURADA 
 

O novo filme de Sofia 
Coppola tem direção de arte 
impecável, mas deixa de fora 
os conflitos que dariam 
densidade à trama. 

 
10/08/2017 - 17h33 - Atualizado 10/08/2017 

17h50 
 

Há várias maneiras de contar uma 
mesma história. Nos anos 1960, o escritor 
Thomas P. Cullinan criou uma narrativa que 
se passa durante a Guerra Civil americana. 
Em The beguiled (O seduzido, em tradução 
livre), um soldado ferido da União é levado 
para um seminário sulista onde vivem seis 
mulheres brancas e uma escrava. Lá, ele 
seduz algumas moças pelo simples prazer de 
seduzir. O ciúme e a intriga despontam – e o 
soldado se torna alvo da ira coletiva. Em 
1971, essa história foi adaptada para o 
cinema, pela primeira vez, pelo diretor Don 
Siegel. Neste ano, retorna pelas mãos da 
cineasta Sofia Coppola, em O estranho que 
nós amamos – que estreia no Brasil na 
quinta-feira (10 de agosto). Se Siegel alterou 
a história original de forma significativa, 
Coppola a desfigurou completamente. 

Cullinan havia descrito Edwina, a mais 
velha das estudantes, como uma jovem 
mestiça, filha de um homem branco com uma 
escrava. A versão de Siegel transformou 
Edwina numa professora branca. Coppola 
(que levou o prêmio de Melhor Diretora em 
Cannes neste ano, tornando-se a segunda 
mulher a conquistá-lo) manteve a 
personagem como Siegel a via. E foi além. 
No livro, a mucama Mattie é a mais forte das 
personagens. Ela sabe precisamente qual é 
seu lugar em relação a suas senhoras e 
também ao soldado. É a primeira a 
reconhecê-lo como um charlatão, apesar de 
fazer parte do Exército que supostamente a 
libertaria. Na versão de Siegel, Mattie se 
impõe com ferocidade ao assédio do soldado 
(o filme é dos anos 1970, quando o 
movimento negro americano ganhava força). 
Após ser ameaçada de estupro, ela responde 
sem pestanejar: “É melhor gostar de fazer 
isso com uma negra morta, porque é a única 
maneira de o senhor se deitar com esta 
aqui”. No filme de Coppola, a personagem 

simplesmente desaparece. Não há negros em 
seu filme passado na era escravocrata. 

O filme tem méritos. A fotografia é 
impecável e dá dimensões suntuosas à 
mansão, aos móveis e às árvores 
imponentes do sul antigo. O figurino, em 
tons claros e pastel, se revela em peças 
luxuosas de tecidos delicados. Uma era de 
fausto se ergue diante dos olhos do 
espectador. O cinema de Coppola é povoado 
por mulheres com sexualidade reprimida, 
que buscam uma válvula de escape para 
existências solitárias. Em entrevistas, a 
cineasta afirmou que decidiu fazer o longa-
metragem porque “sentia que devia dar voz a 
essas mulheres”. Não se vê exatamente isso 
na tela. Na história original (e no filme de 
Siegel), a narrativa se constrói a partir da 
perspectiva de cada personagem, inclusive 
da escrava. Tal efeito se perde no longa-
metragem de Coppola – um conto gótico 
sobre charme masculino e vingança 
feminina, do qual o contexto histórico e 
racial foi arrancado. 

A arte é, muitas vezes, moldada em 
torno de experiências pessoais. Coppola é 
autora de uma obra-prima do 
cinema, Encontros e desencontros, tecido a 
partir de um episódio autobiográfico, uma 
viagem ao Japão. O resultado é um filme ao 
mesmo tempo poderoso e intimista, calcado 
na melhor interpretação da carreira de Bill 
Murray. Em enredos distantes de seu 
universo, como Maria Antonieta – em que o 
contexto histórico foi igualmente arrancado –
, Coppola se perde. Sem Mattie e com uma 
Edwina totalmente branca, O estranho que 
nós amamos perde densidade. O conflito 
fora da mansão, expresso por meio de 
explosões e cortinas de fumaça, se torna 
mais um cenário, que fornece uma 
atmosfera, que um assunto essencial para 
entender o conflito – e a relação de poder – 
que se desenrola no interior da casa. O 
estranho que nós amamos é um triunfo como 
direção de arte, mas um fracasso como 
interpretação e conteúdo. 

Adaptação de http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-

desfigurada.html, ,  acesso em 10 de agosto. de 2017. 

 
01) O texto “A História desfigurada” tem 
como foco principal: 
 
(A) Uma história de amor, em que um 
soldado é levado para um seminário, onde 
vivem seis mulheres e se apaixonada por uma 
deles. 
(B) A guerra Civil americana e mostra o 

http://veja.abril.com.br/ciencia
http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-desfigurada.html
http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-desfigurada.html
http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-desfigurada.html
http://epoca.globo.com/cultura/noticia/2017/08/historia-desfigurada.html
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conflito de um homem que não se adapta à vida 
de combatente. 
(C) A transformação da narrativa de Thomas 
P. Cullinan em filme, por dois cineastas para 
mostrar que uma mesma história pode ser 
contada de modo diferente.   
(D) A história de seis mulheres brancas que 
se apaixonam pelo soldado que vem viver no 
seminário junto delas. 
(E)     O drama de Mattie, uma mucama negra, 
que se apaixona pelo soldado ferido e não reage 
quando ele ameaça estuprá-la. 
 
02) O filme “O estranho que nós amamos”, 
de Sofia Coppola tem muitos méritos em 
termos de arte, mas: 
         
(A)  Perde densidade dramática ao 
transformar Edwina - personagem mestiça - em 
branca e por deixar fora da trama Mattie, uma 
personagem forte, que se impõe diante do 
assédio do soldado. 
(B)  É um fracasso de bilheteria, tendo em 
vista que enfoca a luta das mulheres negras 
contra o preconceito da época. 
(C)  Conta a história sem alterar nada da 
narrativa contada pelo autor do livro. Por isso, 
se transforma em pura cópia. 
(D)  Perde densidade dramática porque se 
prende a conflitos amorosos e cenas de ciúmes 
protagonizadas por seis mulheres brancas. 
(E)  Apresenta poucas cores e cenário 
totalmente inadequado para um filme de guerra. 
  
03) A expressão sublinhada, na oração 
abaixo, exerce a função sintática de: 
 
“No livro, a mucama Mattie é a mais forte das 
personagens”.  
 
(A) Sujeito. 
(B) Adjunto adverbial. 
(C) Adjunto adnominal. 
(D) Vocativo. 
(E) Aposto. 
 
04) A oração sublinhada, no período abaixo, 
classifica-se como:  
  
 “O estranho que nós amamos é um triunfo 
como direção de arte, mas um fracasso 
como interpretação e conteúdo”. 
 
(A) Oração coordenada sindética explicativa. 
(B) Oração subordinada substantiva 
subjetiva. 
(C) Oração subordinada adverbial causal. 

(D) Oração coordenada sindética 
adversativa. 
(E) Oração coordenada sindética. 
 
05) O verbo sublinhado na oração “Não se vê 
exatamente isso na tela”, classifica-se 
quanto à regência verbal em: 
 
(A) Verbo intransitivo. 
(B) Verbo de ligação. 
(C) Verbo transitivo indireto. 
(D) Verbo transitivo direto e indireto. 
(E) Verbo transitivo direto. 
 
06) Do salário de Maria 90% vai para suas 
despesas fixas. Se ela recebe R$ 1.890,00 por 
mês, qual o valor que lhe sobra para outras 
eventuais despesas? 
 
(A)  R$ 157,00. 
(B)  R$ 169,00. 
(C)  R$ 159,00. 
(D)  R$ 189,00. 
(E)  R$ 209,00. 
 
07) Em uma casa de especiarias tem uma lata 
de 20 quilos de cogumelos, seu Armando vai 
embalar em pacotes de 1/4 de quilo. Quantos 
pacotes vai ter no total?  
 
(A)  30. 
(B)  60. 
(C)  80. 
(D)  90. 
(E)  100. 
  
08) Se x+y é igual a 10, qual o valor de 
(2x+2y)/2? 
 
(A)  5. 
(B)  10. 
(C)  15. 
(D)  20. 
(E)  30. 
 
09) Um trator faz 75 metros de estradas em 
15 dias. Trabalhando do mesmo modo levará 
quantos dias para fazer 175 metros de 
estrada? 
 
(A)  20. 
(B)  25. 
(C)  35. 
(D)  40. 
(E)  45. 
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10) Artur recebe mensalmente um salário fixo 
de R$ 1.200,00, mais uma comissão de 8 por 
cento sobre as venda que realiza na loja 
onde trabalha. Qual das expressões abaixo 
representa o salário de Artur? (x representa a 
quantidade vendida no mês). 
 
(A)  1200 + 80x. 
(B)  1200 - x/8. 
(C)  1000 + 8x. 
(D)  1200 + x. 
(E)  1200 + 0,08x. 
 
11) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa correta sobre Microsoft Word 
2007: 
 
( ) A função Marca d’água pode ser 
acessada na guia Layout da Página, grupo 
Plano de Fundo da Página. 
( ) A função WordArt pode ser acessada 
na guia Inserir, opção WordArt. 
( ) Para inserir uma quebra de página 
manual é necessário clicar no local desejado 
e acessar a guia Inserir, grupo páginas e 
clicar em Quebra de Página. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
(A)  F, F, V. 
(B)  F, V, V. 
(C)  V, F, F. 
(D) V, V, F. 
(E)  V, V, V. 
 
12) Analise a planilha do Microsoft Office 
Excel abaixo: 

 
Ao inserir a fórmula =NÃO(A2>A3) na célula 
A4 aparecerá o resultado: 
 
(A)  FALSO 
(B)  VERDADEIRO 
(C)  #N/D 
(D)  99 
(E)  49 
  
13) Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma a seguir e assinale a 

alternativa correta: 
 
( ) No Microsoft Office Excel é possível 
utilizar o sinal “x” e “*” para realizar a 
multiplicação de valores. 
( ) No Microsoft Office Excel é possível 
aninhar até 64 níveis de funções em uma 
fórmula. 
( ) O erro #N/D em uma célula no 
Microsoft Office Excel se refere quando uma 
fórmula não consegue encontrar um valor de 
referência. 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
(A)  V, F, F. 
(B)  V, V, F. 
(C)  V, F, V. 
(D)  F, V, V. 
(E)  F, F, V. 
 
14) Assinale a alternativa correta sobre 
Microsoft Outlook: 
 
(A)  Para criar um grupo de contatos a partir 
de uma lista de contatos do Microsoft Excel é 
preciso exportar essa planilha em um arquivo da 
extensão .xlsx e importar no Microsoft Outlook. 
(B)  O Assistente Fora do Escritório do 
Outlook é utilizado encaminhar as mensagens 
recebidas na caixa de entrada para outro 
endereço de e-mail cadastrado. 
(C)  Para adicionar uma conta de e-mail do 
GMAIL no Outlook 2007 é necessário que a 
configuração do servidor de recepção de correio 
seja IMAP e o servidor de envio de correio seja 
SMTP. 
(D)  Para enviar uma mensagem oculta a um 
destinatário basta adicionar o endereço de e-
mail à caixa Mcc do Microsoft Outlook. 
(E)  Somente a partir do Microsoft Outlook 
2010 que a função “Bloquear remetente de 
correio eletrônico” foi introduzida no aplicativo. 
 
15) Assinale a alternativa INCORRETA sobre 
o aplicativo Paint do Microsoft Windows XP: 
 
(A)  Arquivos PDF podem ser manipulados 
no Paint. 
(B)  Os arquivos podem ser salvos no 
formato TIFF (*.tif ou *tiff). 

(C)  A função  é utilizado para inserir texto 
no documento. 

(D)  A função  é utilizada para escolher 
uma cor igual a uma existente no desenho.  
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(E)  A função  permite desenhar formas 
livre com uma espessura fixa. 
 
16) Em relação às associações regionais de 
municípios do Paraná, o município de 
Apucarana/PR está na região da: 
 
(A) AMOCENTRO. 
(B) ASSOMEC. 
(C) AMUVI. 
(D) AMCESPAR. 
(E) CANTUQUIRIGUAÇU. 
 
17) “Combater o câncer com humanismo, 
ciência e afeto”, esta frase define a missão 
de um grande hospital de Curitiba, que tem 
como foco o combate ao câncer. Este 
hospital é: 
 
(A) Hospital Nossa Senhora da Luz. 
(B) Hospital do Trabalhador. 
(C) Hospital São Lucas. 
(D) Hospital Erasto Gaertner. 
(E) Hospital Universitário Cajuru. 
  
18) Em 26 de julho de 2017, o presidente 
Michel Temer assinou medida provisória que 
instituiu o PDV para servidores do Poder 
Executivo. Neste contexto, estas letras 
significam: 
 
(A) Plano de Desenvolvimento de Vida. 
(B) Programa de Demissão Voluntária. 
(C) Plano de Direito à Vida. 
(D) Programa de Desenvolvimento da Visão. 
(E) Partido da Vitória. 
 
19) Com a viagem do presidente Temer à 
China, entre final de agosto e início de 
setembro de 2017, a presidência da república 
passou a ser exercida pelo deputado Rodrigo 
Maia. Por sua vez, a presidência da Câmara 
dos Deputados, neste período, foi exercida 
pelo deputado conhecido como: 
 
(A) Sivuca. 
(B) Tiririca. 
(C) Muvuca. 
(D) Fufuca. 
(E) Cafunga. 
 
20) Para otimizar a gestão da saúde pública 
no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde 
possui regionais em diversos municípios. O 
município de Apucarana, está localizado na 
regional número: 

 
(A) 21. 
(B) 22. 
(C) 17. 
(D) 15. 
(E) 16. 
 
21) O vírus HPV, está associado a presença 
de vários tipos de câncer, especialmente em 
mulheres. É um vírus capaz de causar lesões 
de pele ou mucosas, que habitualmente 
regridem por ação do sistema imunológico. 
O câncer de colo de útero é uma doença 
grave que pode ameaçar a vida das 
mulheres. Inicialmente assintomática, a 
infecção por HPV pode evoluir para uma 
lesão precursora de câncer e, se não 
tratadas, essas lesões evoluem em alguns 
anos, para câncer de colo de útero. No ano 
de 2017 ocorreu a inclusão de mais de 3,6 
milhões de meninos na vacinação contra 
HPV. Assinale a alternativa correta qual a 
faixa etária do sexo masculino que deverá 
receber a vacina HPV: 
 
(A) Meninos de 11 a 15 anos de idade. 
(B) Meninos de 09 a 10 anos de idade. 
(C) Meninos de 15 a 17 anos de idade 
(D) Meninos a partir dos 18 anos de idade. 
(E) Meninos de 17 a 20 anos de idade. 
 
22) Uma criança com 6 meses de idade vai 
acompanhada de sua mãe até a unidade de 
saúde, para receber as vacinas de rotina 
conforme a sua idade. Sobre as vacinas que 
essa criança deve receber analise as 
afirmações abaixo: 
 
I - Deve receber a vacina Rotavírus. 
II - Deve receber a vacina meningócica C- 
conjugada. 
III - Deve receber a vacina pentavalente. 
IV - Deve receber a vacina poliomielite- VIP. 
V - Deve receber a vacina pneumocócica 10- 
valente. 
 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s): 
 
(A) Apenas as afirmativas I, III e IV. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV . 
(C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V. 
(D) Apenas as afirmativas III, IV e V. 
(E) Apenas as afirmativas II, III e V. 
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23) Avalie as asserções a seguir: 
 
I - O indicador que melhor retrata o que 
ocorre durante a fase fetal é o peso de 
nascimento da criança.  
 
PORQUE  
 
II - Pesos ao nascer menor que 2.500kg 
podem ser decorrentes de prematuridade 
e/ou déficit de crescimento intrauterino. 
Recém-nascidos com menos de 2500kg são 
classificados, genericamente como de baixo 
peso ao nascer.  
 
Analisando a relação proposta entre as duas 
asserções acima, assinale a alternativa 
correta: 
 
(A) As duas asserções são proposições 
verdadeiras, e a segunda é uma justificativa 
correta da primeira. 
(B) As duas asserções são proposições 
verdadeiras, mas a segunda não é uma 
justificativa correta da primeira. 
(C) A primeira asserção é uma proposição 
verdadeira, e a segunda é uma proposição falsa. 
(D) A primeira asserção é uma proposição 
falsa, e a segunda é uma proposição verdadeira. 
(E) As duas asserções são proposições 
falsas. 
 
24) As Infecções Sexualmente 
Transmissíveis são infecções do trato 
reprodutivo resultantes de microorganismos 
transmitidos durante a relação vagina, oral 
ou anal. São infecções sexualmente 
transmissíveis, EXCETO: 
(A) Sífilis. 
(B) Cancro mole. 
(C) Carbúnculo. 
(D) Clamídia. 
(E) Gonorreia. 
 
25) Ao realizar o exame clínico das mamas 
de uma mulher, o enfermeiro identifica que 
uma das mamas apresenta hiperemia, 
edema, sensibilidade e calor local. Frente a 
isso, o enfermeiro constata que é o distúrbio 
de mama: 
 
(A) Adensamento. 
(B) Mastalgia. 
(C) Secreção pelo mamilo. 
(D) Mastite. 
(E) Cistos mamários. 
 

26) Um enfermeiro de uma unidade de 
internação pediátrica deparou-se com o 
problema do gerenciamento de resíduos 
sólidos produzidos nos cuidados prestados 
pelos acompanhantes das crianças 
hospitalizadas. As fraldas utilizadas pelas 
crianças estavam sendo descartadas em 
sacos de lixo branco leitoso, com isso estava 
aumentando os gastos do hospital em 
relação aos serviços de resíduos sólidos. As 
fraldas utilizadas pelas crianças devem ser 
descartadas em: 
 
(A) Acondicionados em lixos comum, sacos 
plásticos de cor preta, pois pertencem ao grupo 
D resíduos que não apresentam risco biológico, 
químico ou radiológico.  
(B) Acondicionados em sacos plásticos 
brancos leitosos e substituídos quando atingirem 
dois terços de sua capacidade ou pelo menos 
uma vez ao dia.  
(C) Acondicionados em recipientes 
constituídos de material compatível com o 
líquido armazenado, resistentes, rígidos e 
estanques, com tampas rosqueadas e vedantes. 
(D) Acondicionados em recipientes rígidos 
que os protejam de acidentes cortantes e 
perfurantes. 
(E) Acondicionados em recipientes de 
material rígido, lavável e impermeável; ter 
cantos e bordas arredondados, providos de 
tampa articulada.  
 
27) Na maior parte dos casos de erro em 
saúde e em enfermagem ocorrem situações 
de: 
 
(A) Desconhecimento dos profissionais de 
enfermagem que devem ser considerados 
normais em virtude da complexidade dos seus 
procedimentos.  
(B)  Negligência, imperícia e/ou imprudência. 
(C)  Somente por imperícia, pois às vezes os 
profissionais não tem certeza do que devem 
fazer. 
(D)  Somente por imprudência, pois as vezes 
o profissional acha que o procedimento não é 
tão arriscado. 
(E)  Somente por negligência, pois como tem 
muita coisa para fazer, os profissionais de 
enfermagem podem esquecer de alguma tarefa.  
 
28) Uma grande quantidade de lixo está 
acumulada nos fundos de um hospital. 
Sacos plásticos de cor branca leitosa, 
padronizados, com o símbolo de risco 
biológico. O gestor de resíduos da 
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instituição confirmou que o lixo estava 
acumulado, mas disse que não era material 
contaminado, porque o descarte seguia as 
normas estabelecidas pela Anvisa. Disse que 
há alguns dias, parte do material coletado 
pela empresa voltou do aterro sanitário por 
ordem da Secretaria Municipal do meio 
ambiente, que entendeu que havia a mistura 
de lixo comum com o hospitalar.  
A situação descrita acima demonstra 
irregularidades no manejo dos resíduos 
gerados no serviço de saúde (RSS). Por se 
tratar de resíduos com potencial para causar 
danos à saúde e ao meio ambiente, qual é a 
recomendação básica, regulamentada pelos 
órgãos competentes, para o manejo desses 
resíduos? 
 
(A) A Anvisa é órgão responsável pela 
elaboração do plano de gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde dos serviços 
geradores de RSS. 
(B) As autoridades municipais são 
legalmente responsáveis pelo gerenciamento 
dos RSS, desde que estes estejam devidamente 
acondicionados.  
(C) O gerador dos resíduos é responsável 
pela segregação e acondicionamento dos RSS 
gerados por ele, até a destinação final. 
(D)  Os RSS são descartados nos aterros 
sanitários juntamente com o lixo comum, porém 
devidamente acondicionados e rotulados, para 
que sejam preservados a saúde pública e o 
meio ambiente. 
(E)  Os resíduos biológicos devem ser 
acondicionados em recipiente metálico, com 
tampa vedável, rotulados com símbolo de risco 
biológico, para que a saúde pública e o meio 
ambiente sejam preservados.  
 
29) Assinale abaixo a alternativa INCORRETA 
relacionada ao capítulo II do Código de Ética 
dos Profissionais de enfermagem referente 
ao sigilo profissional: 
 
(A) A enfermagem deve manter segredo 
sobre fato sigiloso que conheceu em virtude de 
sua atuação profissional. 
(B)  Mesmo que a pessoa já tenha falecido 
ou o caso tenha se tornado público não 
podemos falar a respeito dele. 
(C)  Manter segredo profissional em relação a 
menores de idade mesmo quando a revelação 
for solicitada pelos pais.  
(D)  Na condição de enfermeiro ele deverá 
orientar a equipe que está sob sua 
responsabilidade a manter o sigilo profissional. 

(E)  Se o caso se tornar público, ele pode 
revelar o nome completo do paciente à 
imprensa.  
 
30) Mulher de 30 anos, casada, compareceu 
à Unidade Básica de Saúde para coleta de 
exame citopatológico. Durante a coleta, a 
enfermeira observa secreção endocervical 
mucopurulenta e hiperemia vaginal, a 
paciente relata para a enfermeira que sente 
dor pélvica, dispareunia, disúria, 
sangramento irregular dessa forma, 
seguindo abordagem sindrômica, a 
enfermeira detectou que a paciente poderia 
ter: 
 
(A)  Cancro mole. 
(B)  Gonorreia. 
(C)  Sífilis. 
(D)  Donovanose. 
(E)  Candidíase. 
 
31) A sífilis é uma doença causada pela 
bactéria Treponema pallidum e pode se 
apresentar sob três formas distintas: 
primária, secundária e terciária. Segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS), o 
sorológico da sífilis deve ser feito em duas 
etapas. Em relação às metodologias usadas 
para diagnóstico da sífilis, assinale a 
alternativa correta: 
 
(A) VDRL e Elisa. 
(B) VDRL somente. 
(C) Imunofluorescência e Elisa. 
(D)  VDRL e Coloração de Fontana-
Tribondeau. 
(E)  Coloração de Fontana-Tribondeau e 
Elisa. 
 
32) Dentre os métodos que podem ser 
utilizados para prevenção ou detecção 
precoce do câncer cérvico-uterino, a 
colpocitologia (exame citopatológico ou 
papanicolaou) é a mais utilizada. O exame é 
recomendado a ser realizado anualmente 
(mulher de alto risco, mesmo quando não 
encontram alterações citológicas) ou a 
cada 06 meses. Assinale a alternativa 
correta, quando o Ministério da Saúde traz 
orientação de retorno para mulheres que 
não possuem risco: 
 
(A) Retorno em dois anos caso a mulher já 
tenha exames negativos em um ano. 
(B)  Retorno em três anos caso a mulher já 
tenha exames negativos em dois anos 
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consecutivos. 
(C)  Retorno em quatro anos caso a mulher 
já tenha exames negativos em três anos 
consecutivos. 
(D)  Retorno anualmente independente de 
resultado de exame e fatores de risco. 
(E) Retorno em 06 meses independente do 
resultado de exame.  
 
33) Sífilis é uma doença infectocontagiosa e 
que hoje é um dos maiores problemas de 
saúde pública. É uma doença sistêmica de 
fácil detecção e de tratamento simples, 
barato e 100% eficaz. Em relação a sífilis 
analise as afirmações abaixo: 
 
I - A sífilis é adquirida por contato sexual, 
mas também por transfusão de sangue ou 
de forma transplacentária.  
II - É dividida em três fases: sífilis primária, 
sífilis secundária e sífilis terciária.  
III - A sífilis primária também é chamada de 
cancro mole, caracteriza-se pela presença 
de úlcera, indolor, endurecida, circular, 
fundo liso e limpo e cor de carne. 
IV - Sífilis secundária caracteriza-se pela 
presença de lesões como pápulas 
eritematosas que acometem principalmente 
o tronco. 
V - Sífilis terciária não apresenta sinais e 
sintomas, ocorrem na maioria das vezes em 
pacientes que recebem tratamento e não 
tem risco de atingir o sistema nervoso 
central.  
 
Assinale a alternativa que corresponda as 
afirmações corretas: 
 
(A) Apenas as afirmativas I, II, III e V. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e V. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e IV. 
(D) Apenas as afirmativas I, II, IV e V. 
(E)  Apenas as afirmativas I, II e V. 
 
34) A formação de um câncer de mama é 
derivado de um processo em sequência, 
fracionada em 3 fases chamadas de 
iniciação, promoção e progressão 
respectivamente. Assinale a alternativa 
correta que corresponda a um Carcinoma 
Inflamatório: 
 
(A) Tumor caracterizada pelo 
comprometimento difuso da mama, que 
adquire características da inflamação.  A pele 
apresenta rubor, calor, edema, lembrando a 
casca de uma laranja. É um tumor agressivo e 

é tratado com quimioterapia. 
(B) Pode ser definido como todo e qualquer 
acúmulo de líquido, altamente protéico, nos 
espaços interticiais, seja ele devido à falhas 
de transporte, por alterações da carga 
linfática, por deficiência de transporte ou por 
falha da proteólise extralinfática. 
(C) Lesão especial que se manifesta 
frequentemente como dermatite eczematóide 
unilateral da papila mamária; por isso, ela 
deve ser monitorada e requerer biópsia. 
(D) São raros e se disseminam pela 
corrente sanguínea, podem crescer 
rapidamente e atingir grandes volumes locais 
sem ulcerações. Seu tratamento é cirúrgico, 
com a retirada total da mama. 
(E) Quase sempre é descoberto em fase 
subclínica, por meio de mamografia, pela 
presença de micro calcificações. O seu 
tratamento atinge índice de curabilidade de 
100% e é baseado em quadrantectomia ou 
mastectomia, dependendo da extensão do 
próprio tumor. 
 
35) A coqueluche é uma doença 
infectocontagiosa aguda do trato respiratório 
causada pela bactéria Bordetella pertussis. A 
doença é altamente contagiosa. A 
imunização em massa de crianças com a 
vacina difteria, tétano, coqueluche (DTP), 
reduziu a incidência e mortalidade entre 
crianças até quatro anos de idade. O grupo 
etário dos menores de um ano de idade é o 
principal acometido pela coqueluche. Nesse 
grupo, destacam-se os menores de seis 
meses. Nessa idade, os lactentes ainda não 
receberam o esquema de vacinação 
completo e os níveis de anticorpos maternos 
que passaram pela via transplacentária não 
são suficientes para garantir a proteção 
contra a doença. Isso os torna suscetíveis à 
B. pertussis.  
 
Considerando as ações de prevenção contra 
a coqueluche no âmbito da saúde pública, 
avalie as asserções a seguir e a relação 
proposta entre elas: 
 
I - O enfermeiro deve incentivar a imunização 
contra a coqueluche, nas gestantes através 
da vacina dTpa, onde a gestante deverá 
receber uma dose a cada gestação somente 
na trigésima oitava semana (38ª) de 
gestação.  
 
PORQUE 
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II - Antes de receberem a vacina coqueluche, 
os lactentes dependem dos anticorpos 
maternos transferidos pela via 
transplacentária. Porém, as gestantes 
vacinadas apenas na infância, geralmente, 
têm baixas concentrações de anticorpos 
contra pertussis, que são insuficientes para 
a proteção do lactente após o nascimento. A 
aplicação da vacina dTpa em gestantes 
estimulará a produção de anticorpos 
maternos contra a coqueluche que passarão 
pela placenta e a criança terá proteção direta 
durante os primeiros meses de vida. 
 
A respeito dessas asserções, assinale a 
opção correta: 
 
(A) As asserções I e II são proposições 
verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da 
I. 
(B) As asserções I e II são proposições 
verdadeiras, mas a II não é uma justificativa 
correta da I. 
(C)       A asserção I é uma proposição falsa, e a 
II é uma proposição verdadeira. 
(D) A asserção I é uma proposição 
verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
(E) As asserções I e II são proposições 
falsas. 
 
36) “A tuberculose permanece um problema 
de saúde pública muito preocupante no 
Brasil. É a terceira maior doença responsável 
pelos óbitos por doenças infecciosas e a 
principal que acomete os pacientes com 
AIDS no país”.  
 
Considerando o texto acima, avalie as 
asserções a seguir e a relação proposta 
entre elas: 
 
I - O Programa Nacional de Controle da 
Tuberculose (PNCT) definiu como 
populações prioritárias as que estão 
privadas de liberdade, a população indígena, 
as pessoas que vivem com HIV/AIDS e as 
que estão em situação de rua.  
 
PORQUE 
 
II - Apesar da queda da incidência de 
tuberculose na população, tem havido 
concentração em determinados grupos 
populacionais e regiões do país; porém, por 
se tratar de uma doença da população em 
geral, inexistem ações específicas para 
grupos específicos.  

A respeito dessas asserções, assinale a 
opção correta: 
 
(A) As asserções I e II são proposições 
verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da 
I. 
(B) As asserções I e II são proposições 
verdadeiras, mas a II não é uma justificativa 
correta da I.  
(C)  A asserção I é uma proposição falsa, e a 
II é uma proposição verdadeira. 
(D) A asserção I é uma proposição 
verdadeira, e a II é uma proposição falsa. 
(E) As asserções I e II são proposições 
falsas.  
 
37) A Lei nº 5905/1973 criou o Conselho 
Federal de Enfermagem e os Conselhos 
Regionais de Enfermagem, órgãos 
disciplinadores do exercício da profissão de 
enfermeiro e das demais profissões 
compreendidas nos serviços de 
enfermagem. Considerando as competências 
do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Enfermagem, avalie as 
afirmações a seguir: 
 
I - Compete aos Conselhos Regionais baixar 
provimentos e expedir instruções para a 
uniformidade de procedimento e para o bom 
funcionamento das sedes. 
II - Compete ao Conselho Federal alterar, 
quando necessário, o Código de Deontologia 
de Enfermagem, ouvidos os Conselhos 
Regionais. 
III - Compete aos Conselhos Regionais 
disciplinar e fiscalizar o exercício 
profissional, observadas as diretrizes gerais 
do Conselho Federal. 
IV - Compete aos Conselhos Regionais 
aplicar as penas de advertência verbal, 
multa, censura e suspensão do exercício 
profissional e, ao Conselho Federal, ouvido o 
Conselho Regional interessado, cassar o 
direito ao exercício profissional dos 
infratores do Código de Deontologia de 
Enfermagem. 
 
É correto apenas o que se afirma em: 
 
(A) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
(B) Apenas as afirmativas I e II. 
(C) Apenas as afirmativas II e III. 
(D)  Apenas as afirmativas I, II e III. 
(E)  Apenas as afirmativas I, III e IV. 
 
 



10 

 

38) O processo de malignização do colo 
uterino passa por um contínuo de estágios 
pré- malignos denominados neoplasia 
intraepitelial cervical (NIC) até chegar a 
forma invasora. As lesões pré-malignas são 
divididas em NIC I, II, III, de acordo com a 
gravidade e espessura do epitélio 
acometido pelas células displásicas. 
Assinale a alternativa correta que 
corresponda a um NIC II: 
 
(A) Atualmente denominada lesão 
escamosa intra-epitelial de alto grau, ou seja 
com alto poder de malignização. Nesse caso, 
as alterações de diferenciação celular podem 
atingir de três quartos do epitélio revestimento 
do colo a toda a espessura epitelial. 
(B) Denominada lesão escamosa intra-
epitelial de baixo grau, ou seja, com baixo 
poder de malignização. 
(C) Também caracterizada como LIAG por 
mostrar células escamosas com grande 
variação de formas e alterações que chegam a 
atingir toda a espessura epitelial do colo 
uterino. 
(D) As alterações de diferenciação celular 
se limitam a um terço do epitélio de 
revestimento do colo uterino, havendo os 
mesmos efeitos citopáticos compatíveis com 
HPV.  
(E) Alterações caracterizadas como lesões 
escamosas de baixo grau, sem necessidade de 
tratamento quimioterápico. 
 
39) Entende-se planejamento familiar como o 
conjunto de ações de regulação da 
fecundidade que garanta direitos iguais de 
constituição,limitação ou aumento da prole 
pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Os 
métodos se dividem em comportamental, 
barreira, hormonal. Assinale a alternativa 
correta que corresponda um método 
comportamental: 
 
(A) Laqueadura. 
(B) Anticoncepcional injetável. 
(C) Dispositivo intra-uterino. 
(D) Camisinha feminina. 
(E) Método temperatura basal corporal.   
 
40) Consiste em identificar o período fértil 
por meio da umidade da vagina. Para realizar 
esse método a mulher deve colocar dois 
dedos no fundo da vagina e pinçar um pouco 
de secreção. O método consiste em evitar 
relações no período que existe esse muco e 
3 dias após ele sumir.  O texto acima se 

refere a qual método de planejamento 
familiar? 
 
(A) Método da tabelinha. 
(B) Método da temperatura basal. 
(C) Método Ogino- Knaus. 
(D) Método de barreira. 
(E) Método de Billings. 
 


