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CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: Enfermeiro (a) – Unidade Móvel 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 

 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 
sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas; 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04 (quatro) alternativas (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta.  

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Os últimos 3 (três) candidatos deverão entregar a prova juntos. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de forma 
 
 

DATA 
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01.(COMPERVE 2019- Prefeitura Municipal de Parnamirim/RN) Fotos que identificam um 

paciente internado em um hospital foram veiculadas em redes sociais e aplicativos de 

compartilhamento de imagens em telefones celulares. A direção do hospital, localizado em 

uma capital brasileira, está investigando se as fotos foram feitas de dentro da unidade de 

internação. Nesse caso, se um profissional de enfermagem tiver fotografado e divulgado as 

imagens fotografadas que identificavam o paciente, sem autorização expressa da instituição e 

dos familiares ou do próprio paciente, estará descumprindo uma orientação prevista: 

 

a) na Lei do Exercício Profissional, no capítulo das atividades do trabalho em equipe. 

b) no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no capítulo das obrigações. 

c) na Lei do Exercício Profissional, no artigo das atividades privativas do enfermeiro. 

d) no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no capítulo das proibições. 

 

02.(FUNDATEC 2020- Prefeitura Municipal de Bagé/RS)As ações dos profissionais de 

enfermagem devem fundamentar-se nos valores da profissão e no Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem, assegurando a promoção, proteção, recuperação da saúde e 

reabilitação das pessoas, respeitando os preceitos éticos e legais. Sendo assim, o ato de agir 

perigosamente, agir com falta de moderação ou precaução caracteriza um(a): 

 

a) Negligência. 

b) Imprudência. 

c) Imperícia. 

d) Dolo. 

 

03.(COMPERVE 2018- Prefeitura Municipal de Natal/RN) A Constituição Federal de 1988 

incluiu, no capítulo da seguridade social, a saúde como direito de todos e dever do Estado, 

fundamentando a criação do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUS passa a ser o principal 

norteador na condução das políticas de saúde do Brasil, incorporando o conceito ampliado de 

saúde e entendendo a saúde como cidadania. A partir de então, as políticas públicas de saúde 

no Brasil: 

 

a) priorizam a assistência nas unidades de atenção primária em saúde que, na rede de atenção à 

saúde, estão concentradas em locais específicos do território. 

b) preconizam a realização de ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, 

fundamentando-se na integralidade e priorizando as ações curativas. 

c) garantem o acesso universal aos serviços de saúde realizados nas Unidades Básicas e o 

atendimento para serviços de alta complexidade através da saúde suplementar. 

d) baseiam-se na justiça social para superar as desigualdades na assistência e garantem o acesso 

gratuito aos serviços públicos de saúde. 
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04.(Fonte: Exposição “A mulher e o câncer do colo do útero” 2018 – Ministério da Saúde) 

 Sobre o HPV (Papilomavírus Humano) e Câncer do colo do útero, assinale a opção incorreta: 

 

a) O câncer do colo do útero pode crescer lenta e silenciosamente por mais de dez anos. A mulher 

não sente nada no início. Quando a doença avança, pode causar sangramento fora do período 

menstrual, dor corrimentos e cheiro desagradável. 

b) Os tipos de HPV mais relacionados ao câncer do colo do útero são apenas os 6 e 11. 

c) Existem mais de 200 tipos de HPV, mas apenas alguns podem causar câncer. 

d) A baixa imunidade (defesa do organismo), causada por doenças lúpus e aids, e o uso de 

medicação imunossupressora podem também favorecer a contaminação e a persistência do HPV. 

 

05.(Fonte: Exposição “A mulher e o câncer do colo do útero” 2018 – Ministério da Saúde) 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer do colo do útero é um dos mais 

frequentes em mulheres no Brasil, com altas taxas de incidência e de mortalidade. O método 

principal e mais amplamente utilizado para rastreamento do câncer do colo do útero é o teste 

de Papanicolaou (exame citopatológico do colo do útero). Sobre este exame, é correto afirmar 

que: 

 

a) Mulheres entre 25 a 64 anos deve fazer o exame, independentemente de ter iniciado a vida 

sexual. 

b) Mulher multípara, abaixo de 25 anos, deve realizar o exame. 

c) A mulher que faz o exame pela primeira vez, deve repeti-lo no intervalo de um ano. 

d) Pode ter relação sexual, com preservativo, um dia antes do exame. 

 

06.(Fonte: Ministério da Saúde e INCA) O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional 

de Imunização, em 2014, iniciou a implementação no Sistema Único de Saúde da vacinação 

gratuita contra o HPV (Papilomavírus Humano), é correto assegurar que: 

 

a) A vacina é tetravalente, protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do HPV. 

b) O atual esquema completo da vacinação contra o HPV, disponível pelo Ministério da Saúde, para 

crianças e adolescentes são três doses, com o intervalo de seis meses. 

c) A mulheres vacinadas contra o HPV não precisam realizar o exame citopatológico. 

d) A vacina do HPV é oferecida pelo SUS, para todas as mulheres, em todas as faixas etárias. 

 

07.(Fonte: Ministério da Saúde- Protocolos da Atenção Básica) MLS, 42 anos, foi realizar 

exame de citologia oncótica na Unidade Básica de Saúde. Durante anamnese, relatou dor ao 

urinar, presença de secreção esverdeada na calcinha. Ao fazer exame especular, a enfermeira 

constatou presença de leucorreia bolhosa amarelo esverdeada. Pode-se afirmar que são 

sinais e sintomas de: 

 

a) Herpes genital. 

b) Candidíase. 

c) Tricomoníase. 

d) HPV. 
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08.(Fonte: Ministério da Saúde e INCA) O método de rastreamento do Câncer do Colo do Útero 

no Brasil e de suas lesões precursoras é o exame citopatológico, que deve ser oferecido a 

mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos e que já tiveram atividade sexual. A frequência 

recomendada pelo Ministério da Saúde é de realizar o exame: 

 

a) anualmente, independente do resultado anterior. 

b) a cada quatro anos, se o resultado for negativo. 

c) a cada três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual. 

d) a cada seis meses, se apresentar leucorreia. 

 

09.(Fonte: Ministério da Saúde) No Brasil, a recomendação do Ministério da Saúde- assim 

como a da Organização Mundial de Saúde e a de outros países- é a realização de mamografia 

de rastreamento (quando não há sinais nem sintomas suspeitos) em mulheres com idade: 

 

a) entre 50 a 69 anos. 

b) de 50 a 79 anos. 

c) entre 40 a 71 anos 

d) de 35 a 69 anos 

 

10.(Fonte: Ministério da Saúde- Centro de Treinamento Hospital de Câncer de Barretos- 

Material Capacitação Unidade SESC Saúde Mulher) AKLO, 25 anos, aproveitou a consulta de 

planejamento familiar, para apresentar o resultado do exame citopatológico (Papanicolaou) a 

enfermeira da Estratégia de Saúde da Família. Ao verificar o laudo, foi constatado: Células 

Atípicas de Significado Indeterminado, possivelmente não neoplásica (ASC-US). De acordo 

com a recomendação do Ministério da Saúde, qual a orientação/conduta adequada deve ser 

feita pela profissional? 

 

a) Encaminhar diretamente para colposcopia. 

b) Agendar Biópsia com urgência. 

c) Repetir o exame com 1 ano. 

d) Repetir o exame com 2 anos. 
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PROCESSO SELETIVO  

 
 
 
 
 

 
Atenção Candidato, 

 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, no dia agendado para 

a divulgação do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova 

realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será divulgado no site e continue acompanhando as demais 

etapas.  

 Boa sorte! 

 
 

CAMPO DE RESPOSTAS  

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTAS           

 
 

Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o 
acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização 

para qualquer outro fim. 
 
 
 

 
 
 
 

CARGO/FUNÇÃO E UNIDADES: 
Enfermeiro (a) – Unidade Móvel 

 

 
Essa folha poderá ser levada com o candidato 
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