
  

309 – Enfermeiro 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, abaixo, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das 
questões, confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 40 questões objetivas e 1 questão discursiva. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, 
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A questão discursiva deverá ser resolvida no caderno de provas e transcrita na folha de versão 
definitiva, que será distribuída pelo aplicador de prova no momento oportuno. 

6. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas 
perguntas aos aplicadores de prova. 

7. Ao receber o cartão-resposta e a folha de versão definitiva, examine-os e verifique se o 
nome impresso neles corresponde ao seu. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-
a imediatamente ao aplicador de prova. 

8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o 
cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

9. A resposta da questão discursiva deve ser transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de versão 
definitiva, com caneta preta. 

Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na folha de 
versão definitiva. 

10. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre os candidatos, tampouco 
o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não 
cumprimento dessas exigências implicará a eliminação do candidato. 

11. São vedados o porte e/ou o uso de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de 
registro, eletrônicos ou não, tais como: agendas, relógios com calculadoras, relógios digitais, 
telefones celulares, tablets, microcomputadores portáteis ou similares, devendo ser 
desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. São vedados também o 
porte e /ou uso de armas, óculos ou de quaisquer acessórios de chapelaria, tais como boné, 
chapéu, gorro ou protetores auriculares. Caso essas exigências sejam descumpridas, o 
candidato será excluído do concurso. 

12. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a 
transcrição das respostas para o cartão-resposta e para a folha de versão definitiva. 

13. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova, o cartão-resposta, a folha de versão definitiva 
e a ficha de identificação. 

14. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-
o consigo. 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

O texto abaixo é referência para as questões 01 e 02. 
 

O cafezinho e a pressão arterial 
 

A cafeína presente no cafezinho nosso de todos os dias tem motivado estudos com diferentes resultados sobre a sua ação 
na pressão arterial das pessoas. Em recente número da Revista Brasileira de Hipertensão, Henrique T. Bianco e Mariza Thompson, 
da Unifesp, analisam a relação da cafeína com a pressão, em artigo de revisão. Concluem que a ingestão diária de duas ____ três 
xícaras de café parece razoável e segura, com efeitos neutros segundo ____ maioria dos trabalhos publicados. Ao considerar o 
consumo moderado de café como inócuo, os autores referem que sua associação com um aumento significativo da pressão arterial 
está relacionado apenas ____ pessoas sensíveis ____ cafeína, mas com efeitos desprezíveis no longo prazo em bebedores 
habituais de café. Os efeitos agudos do café são transitórios e sua ingestão regular desenvolve tolerância. A cafeína chega ____ 
circulação sanguínea através do trato digestivo, estimula o sistema nervoso central e aumenta ____ diurese. Bianco e Thompson 
destacam pesquisa de J. A. Greenberg, com cerca de 6.500 idosos, publicada no American Journal of Cardiology, sobre o “efeito 
protetor” da cafeína no coração de idosos com mais de 65 anos de idade que consumiam quatro ou mais doses de café ao dia. Essa 
ação protetora para o coração, entretanto, não foi observada em pacientes severamente hipertensos. 

(UOL, outubro/2015) 
 

01 - A partir do que foi exposto no texto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Para que a cafeína atue positivamente sobre o sistema nervoso central, é preciso que o consumo de café seja 
inócuo. 

2. Bebedores habituais de café, a longo prazo, desenvolvem tolerância e deixam de sentir os efeitos benéficos da 
cafeína. 

3. Os efeitos agudos do café sobre a pressão arterial são transitórios, a não ser para as pessoas sensíveis à cafeína. 
4. Pacientes severamente hipertensos têm sua condição cardíaca piorada pela ingestão regular de cafeína. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
02 - Quanto à ocorrência de crase, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem 

no texto. 
 

a) à – a – as – à – à – a. 
b) a – à – às – a – a – à. 
►c) a – a – às – à – à – a. 
d) à – à – as – à – a – a. 
e) à – a – às – a – à – à. 
 

 
 

O texto a seguir é referência para as questões 03 e 04. 
 
Advogados de pessoa acusada de ter contas secretas na Suíça emitiram a seguinte declaração: 
 

Sem que isso signifique admissão de qualquer irregularidade, é de se estranhar que informações protegidas por sigilo – garantido 
tanto constitucionalmente como também pelos próprios tratados de cooperação internacional – estejam sendo ostensivamente 
divulgadas pela imprensa, inclusive atingindo pessoas que sequer são objeto de qualquer investigação, sendo que a única autoridade 
com acesso a tais informações, segundo o que também se noticia, seria o Procurador Geral da República. (Folha de S. Paulo, 2015) 
 
 
03 - Nesse texto os advogados: 
 

a) admitem a culpa do acusado. 
b) aprovam a atitude do Procurador Geral da República. 
c) culpam a imprensa pela divulgação das informações. 
►d) colocam sob suspeição o Procurador Geral da República. 
e) rejeitam os tratados de cooperação internacional. 
 

 
04 - No texto, as palavras “admissão”, “sigilo” e “ostensivo” são usadas com o sentido, respectivamente, de: 
 

a) contratação – confidência – imponente. 
b) aprovação – silêncio – ostentatório. 
c) ingresso – segurança – evidente. 
d) aceitação – lei – luxuoso. 
►e) reconhecimento – segredo – expresso. 
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05 - O texto de uma matéria publicada na internet continha a seguinte passagem: 
 

Quando perguntada sobre o jogador de futebol, a atriz desconversou, declarando sua admiração por ele, mas ponderando que 
eles estavam apenas saindo juntos e que ainda precisavam se conhecer melhor. 

 

(Texto adaptado de uma matéria jornalística) 
 

 A informação pressuposta na sentença acima é a de que a atriz: 
 

a) não conhece o jogador. 
►b) estaria de namoro com o jogador. 
c) admira o jogador. 
d) está saindo com o jogador. 
e) gosta de falar sobre ele. 
 

06 - Considere o seguinte texto: 
 

A namorada perguntou se ele achava que ela estava gorda e ele respondeu que sim. Um sincericídio! 
 

 A expressão sincericídio, usada neste contexto, significa que: 
 

a) o namoro corria o risco de terminar se ele não falasse a verdade. 
b) o namorado tinha a intenção de terminar o namoro. 
►c) o namorado admitiu uma verdade, sabendo que ela se voltaria contra ele mesmo. 
d) a namorada queria acabar com o namoro. 
e) a namorada queria testar a sinceridade do namorado. 

 
 

O texto a seguir é referência para as questões de 07 a 09. 
 

Salve o Hino do Brasil 
 

Sou daqueles que se emocionam ao ouvir o Hino Nacional e canto sempre que o ouço, em solenidades ou em jogos de futebol. Ao 
ouvi-lo fora do Brasil então, às vezes até choro quando chega o “verás que um filho não foge à luta”. De alguns anos para cá virou 
lei em muitos Estados a obrigatoriedade da execução do Hino antes dos jogos de futebol, qualquer um. O resultado é desastroso. A 
maioria dos torcedores não presta a menor atenção, poucos cantam, a banalização virou esculhambação e a intenção de fazer por 
força de lei um momento de educação cívica virou apenas desrespeito. No mais das vezes o que se ouve é o coro da torcida do time 
anfitrião com seus cânticos de estímulo à equipe e o Hino vira pano de fundo, pano de chão. A torcida do Palmeiras passou a 
acompanhar a música entoando, no mesmo ritmo, o nome do clube. Que o Hino seja tocado antes de jogos da Seleção ou em 
circunstâncias especiais é aceitável. Em todos os jogos é mera vulgarização e o tiro saiu pela culatra. Quando se trata de jogos 
contra times estrangeiros comete-se a falta de educação de não se tocar o hino do país do clube visitante. A boa intenção do 
legislador lotou o inferno. Está na hora de uma lei federal estabelecer novos critérios e acabar com o desrespeito. Escreva para o 
deputado federal que ganhou o seu voto e ajude a salvar a dignidade do Hino do Brasil. 
 

(Juca Kfouri, UOL, 04/10/2015) 
 

07 - Conforme o texto, é correto afirmar que o autor: 
 

a) considera positiva a iniciativa de tornar obrigatória a execução do Hino Nacional antes dos jogos, desde que as torcidas 
sejam obrigadas a cantar junto. 

b) se emociona em certas ocasiões em que o Hino Nacional é executado fora do Brasil, mas considera banal e não presta a 
menor atenção quando ele é tocado antes de cada partida de futebol no Brasil. 

c) considera positiva a iniciativa da torcida do Palmeiras, que acompanha a execução do Hino Nacional entoando o nome do 
clube, o que faz com que os torcedores aprendam essa música. 

►d) acredita que a obrigatoriedade de cantar o Hino Nacional antes de todos os jogos fez com que os torcedores não dessem 
mais importância a ele. 

e) considera falta de educação que se toque o hino do país do clube visitante, em jogos contra times estrangeiros. 
 
08 - O autor conclui pedindo ao leitor que escreva para o seu deputado federal para ajudar a salvar a dignidade do Hino do 

Brasil. A partir do que foi exposto no texto, podemos dizer que ele espera que o deputado legisle no sentido de: 
 

a) estabelecer critérios federais que definam as condições de execução do Hino Nacional nos estádios de futebol de todo o 
País, se somando às leis estaduais atualmente existentes. 

b) promover a educação cívica, fazendo com que a torcida preste atenção e cante o Hino Nacional no momento em que ele 
for executado nas partidas de futebol. 

c) punir os torcedores desrespeitosos que ficam cantando o hino do próprio time no momento da execução do Hino Nacional. 
d) fazer com que os hinos das equipes visitantes também sejam executados em jogos contra times de outros países. 
►e) fazer com que o Hino Nacional só seja executado antes de jogos da seleção ou em ocasiões especiais. 

 
09 - Do modo como são usados no texto os termos banalização, esculhambação e vulgarização, é correto dizer que: 
 

►a) banalização e vulgarização têm o mesmo sentido e são usados como sinônimos. 
b) banalização e esculhambação têm sentidos opostos e são usados como antônimos. 
c) esculhambação e vulgarização têm o mesmo sentido, sendo, portanto, sinônimos. 
d) a banalização é uma consequência da esculhambação. 
e) a causa da vulgarização é a esculhambação. 
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10 - Considere o seguinte texto: 
 

Demora para exames e consultas médicas ou procedimentos cirúrgicos não são exclusividade da saúde pública no Brasil. 
Usuários de planos de saúde vivem dilemas parecidos. Em alguns casos, os planos negam-se a cobrir determinados 
procedimentos – o que leva o indivíduo a buscar nos tribunais o direito ao atendimento. 

(Gazeta do Povo, setembro de 2015.) 
 

 A relação lógica entre o fato de os planos de saúde não cobrirem determinados procedimentos e o indivíduo buscar 
nos tribunais o direito ao atendimento é uma relação de: 

 

a) contradição. 
►b) causalidade. 
c) finalidade. 
d) confirmação. 
e) redundância. 

 
 

 
 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 
 

 
11 - Qual é o próximo termo da sequência numérica 3, 8, 5, 10, 7, 12, ___? 
 

a) 8. 
►b) 9. 
c) 10. 
d) 11. 
e) 12. 

 
12 - Uma pesquisa realizada por uma empresa de recrutamento revelou que 46% dos candidatos a emprego exageram nas 

informações em relação a suas habilidades com o uso de computadores. Também foi constatado nessa pesquisa que 
35% das pessoas que cometem esse exagero declaram ter conhecimento da língua inglesa superior ao que realmente 
possuem. Com base nessa informação, qual é o percentual de pessoas nessa pesquisa que exageraram sobre sua 
habilidade com o uso de computadores e declararam ter conhecimento da língua inglesa superior ao que realmente 
possuem? 

 

a) 7,29%. 
b) 11%. 
c) 13,3%. 
d) 15%. 
►e) 16,1%. 

 
13 - Admita que as seguintes proposições são verdadeiras: 
 

 – Se eu der dinheiro para o Juquinha, ele vai comprar muitos doces. 
 – Se Juquinha comprar muitos doces, ele não comerá todos. 
 – Se Juquinha não comer todos os doces, então ele me dará alguns. 
 – Juquinha não me deu doces. 

 

A partir das premissas, é correto inferir que: 
 

a) Juquinha não comeu todos os doces. 
b) Juquinha comprou muitos doces. 
c) Juquinha não consegue comer muitos doces. 
►d) Não dei dinheiro para Juquinha. 
e) Não comprei doces para Juquinha. 

 
14 - Um artesão colocou um cubo grande de isopor sobre uma mesa e pintou de verde todas as faces, exceto uma, sobre 

a qual o cubo grande se apoiava. A seguir ele observou que esse cubo tinha exatamente 20 cm de aresta e decidiu 
cortá-lo em cubinhos menores, de aresta 5 cm. Nessas condições, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Apenas oito cubinhos não terão nenhuma face pintada. 
2. Vinte e oito cubinhos terão apenas uma das faces pintadas. 
3. Vinte cubinhos terão exatamente duas faces pintadas. 
4. Apenas quatro cubinhos terão exatamente três faces pintadas. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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15 - Admitindo como verdadeira a proposição “Todas as pessoas com renda familiar inferior a um salário mínimo têm 

direito a ajuda do estado”, é correto inferir que: 
 

a) nenhuma pessoa com renda superior a um salário mínimo tem direito a ajuda do estado. 
b) algumas pessoas com renda inferior a um salário mínimo não têm direito a ajuda do estado. 
c) nenhuma pessoa com renda inferior a um salário mínimo tem direito a ajuda do estado. 
►d) algumas pessoas com renda inferior a um salário mínimo têm direito a ajuda do estado. 
e) algumas pessoas com renda superior a um salário mínimo não têm direito a ajuda do estado. 

 
 

16 - Admita que as seguintes proposições são verdadeiras:  
 

  – Alguns gatos são animais extraordinários. 
– Todos os animais extraordinários estão em extinção. 

 

A partir dessas premissas, é correto inferir que: 
 

►a) existem gatos em extinção. 
b) há gatos que não são extraordinários. 
c) todos os animais em extinção são extraordinários. 
d) há animais extraordinários que não são gatos. 
e) existem animais em extinção que não são gatos. 

 
 

17 - Sabendo que eu tenho 120 reais a mais que você e que você tem 30 reais a menos que ele, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. Nós três juntos temos pelo menos 150 reais. 
2. Se você tiver 30 reais, então eu tenho 150 reais. 
3. Se ele tiver 50 reais, então eu tenho mais de 150 reais. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
 

18 - Qual é o valor de x + y, sabendo que x e y fazem parte da sequência de números abaixo? 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, x, 34, 55, y, 144, 233, 377,... 

 

a) 100. 
►b) 110. 
c) 120. 
d) 130. 
e) 140. 

 
 

19 - Denotando por ~p a negação da proposição p, qual é a negação lógica da proposição lógica → ? 
 

a) ∨∼ . 
►b) ∧∼ . 
c) ∼ ∨ . 
d) ∧ . 
e) ∼ ∧ . 

 
 

20 - Qual das proposições abaixo NÃO é uma tautologia? 
 

a) → ∧ ~ ⇒ ~ . 
b) ∨ ∧∼ ⇒ . 
c) → ∧ ⇒ . 
d) ⇒ ∨ . 
►e) ∨ ⇒ . 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

 
21 - A estratégia brasileira para controle do câncer de mama está definida no Documento de Consenso publicado e 

divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer e Ministério da Saúde em 2004. Conforme o Consenso, a mamografia e o 
exame clínico das mamas (ECM) são os métodos preconizados para o rastreamento desse câncer na rotina de atenção 
integral à saúde da mulher. Sobre a faixa etária e a periodicidade desses exames, assinale a alternativa correta. 

 

a) Mulheres de 30 anos ou mais com risco elevado: exame clínico das mamas e mamografia anual. 
b) Mulheres de 35 anos ou mais com risco elevado: exame clínico das mamas e mamografia a cada dois anos. 
c) Mulheres de 40 a 49 anos: exame clínico das mamas a cada dois anos e, se alterado, mamografia. 
►d) Mulheres de 50 a 69 anos: exame clínico das mamas anual e mamografia a cada dois anos. 
e) Mulheres de 60 a 65 anos: exame clínico das mamas a cada dois anos e, se alterado, mamografia. 

 
 

22 - Com relação à consulta de enfermagem a gestante de baixo risco, na atenção ao Pré-Natal, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A palpação obstétrica deve ser realizada após a medida da altura uterina. 
(   ) A palpação obstétrica objetiva identificar a situação e a apresentação fetal. 
(   ) As manobras de Rupold consistem em um método palpatório do abdome da gestante em 4 passos. 
(   ) Na palpação obstétrica, pode-se estimar a quantidade de líquido amniótico. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) V – F – F – V. 
►c) F – V – F – V. 
d) F – V – V – V. 
e) V – F – V – F. 

 
 
23 - O Boletim Epidemiológico AIDS/DST, divulgado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2010, apresenta queda na 

incidência de casos de AIDS em crianças menores de cinco anos. O resultado confirma a eficácia da política de redução 
da transmissão vertical do HIV instituída no Brasil. Sobre o assunto, identifique como verdadeiros (V) ou falsos (F) os 
seguintes fatores de risco para a transmissão vertical: 

 

(   ) Fatores virais, tais como a carga viral, o genótipo e o fenótipo fúngico. 
(   ) Fatores maternos, incluindo o estado clínico e imunológico, a presença de DST e outras coinfecções, bem como 

o estado nutricional materno. 
(   ) Fatores obstétricos, tais como a duração da ruptura das membranas amnióticas, a via de parto e a presença de 

hemorragia intraparto. 
(   ) Fatores inerentes ao recém-nascido, tais como alto peso ao nascer. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – F – V – V. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – F. 
d) V – V – F – V. 
e) V – F – V – F. 
 

 
24 - Com relação à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída pela Portaria MS/GM nº 3.088, de 23/12/2011, considere 

os seguintes objetivos: 
 

1. Promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do 
uso de álcool e outras drogas por meio do acesso ao trabalho, à renda e à moradia solidária. 

2. Direcionar o trabalho no território adscrito à rede. 
3. Promover cuidados em saúde especialmente a grupos mais vulneráveis, como crianças, adolescentes, jovens, 

pessoas em situação de rua e populações indígenas. 
4. Organizar a Unidade Básica de Saúde. 

 

São objetivo da RAPS: 
 

►a) 1 e 3 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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25 - Os fatores de risco para o uso de álcool e outras drogas são características ou atributos de um indivíduo, grupo ou 
ambiente de convívio social que contribuem para aumentar a probabilidade da ocorrência desse uso. São fatores de 
risco: 

 

►a) baixa autoestima, falta de autocontrole e de assertividade, comportamento antissocial precoce, doenças pré-existentes, 
como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e vulnerabilidade psicossocial. 

b) regras e rotinas domésticas, falta de autocontrole, troca de informações entre os membros da família sobre as suas rotinas 
e práticas diárias. 

c) baixa autoestima, ambiente de ensino que evidencia regras claras e consistentes sobre a conduta considerada adequada 
e hiperatividade. 

d) vulnerabilidade psicossocial, cultivo de valores familiares, regras e rotinas domésticas. 
e) comportamento antissocial precoce, autonomia, responsabilidade e comunicabilidade. 

 
26 - O Sistema Internacional de Classificação das Úlceras por Pressão NPUAP/EPUAP (National Pressure Ulcer Advisory 

Panel/European Pressure Ulcer Advisory Panel) define-as como “lesão localizada na pele e/ou tecido subjacente, 
normalmente sobre uma proeminência óssea, em resultado da pressão ou de uma combinação entre esta e forças de 
torção”. Ela precisa ser criteriosamente avaliada pelo enfermeiro, de maneira que o tratamento selecionado permita 
condições favoráveis ao processo de cicatrização. Com relação a esse tema, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) A suspeita de lesão nos tecidos profundos, em que base da úlcera está coberta por tecido desvitalizado e/ou 
necrótico no leito da ferida, define a perda total da espessura desses tecidos. Até que seja removido o tecido 
desvitalizado e/ou necrótico suficiente, não se pode determinar o verdadeiro grau ou categoria. 

(   ) Durante a inspeção da pele, avaliar as áreas de eritema em indivíduos que foram identificados como risco de 
desenvolver úlceras por pressão. Para diferenciar se o eritema da pele é ou não desse tipo, o enfermeiro pode 
aplicar o método da pressão com os dedos sobre o eritema durante três segundos. Se o branqueamento persistir, 
indica úlcera por pressão de grau 1. 

(   ) Uma vez diagnosticada úlcera por pressão de grau 1, o enfermeiro deverá prescrever massagem no local como 
medida preventiva, pois esse estímulo produz efeitos sobre os sistemas nervoso, muscular, circulatório e linfático, 
entre outros. O resultado na úlcera é a diminuição da dor provocada pela pressão e vasodilatação local, que 
permite um maior aporte sanguíneo na região isquêmica. 

(   ) O reposicionamento e a mobilização precoce na cama do indivíduo com úlcera por pressão ou com risco de 
desenvolvê-la devem ser rigorosamente realizados pela equipe de enfermagem. Para tanto, se a condição clínica 
permitir, recomenda-se utilizar uma inclinação de 30° para posições laterais e evitar decúbito lateral a 90° ou deixar 
o paciente semirreclinado. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – V. 
b) V – V – V – F. 
►c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – F – F. 

 
27 - O cuidado de enfermagem à pessoa com ferida incorpora todas as estratégias de prevenção e tratamento. Com relação 

ao tratamento de feridas, assinale a alternativa correta. 
 

a) O desbridamento é feito para remover o tecido desvitalizado e há várias maneiras de realizá-lo, entre as quais o 
desbridamento enzimático, que utiliza a capacidade dos macrófagos presentes no leito da ferida em fagocitar os tecidos 
necrosados. Hidrocoloides, alginato e hidrogéis são exemplos desse tipo de desbridamento. 

b) Durante a coleta de dados de uma úlcera de perna, o enfermeiro levantou as seguintes características: pele brilhante, fria 
ao toque, pálida à elevação, com dor intensa, mas que alivia quando o membro fica pendente, lesão profunda localizada 
nos pés e índice de pressão tornozelo-braquial de 0,6. Um dos tratamentos para esse tipo de lesão é aplicação da bota 
de unna. 

c) O ácido graxo essencial (AGE) tem a capacidade de promover o desbridamento químico de tecidos desvitalizados. Seu 
mecanismo de ação envolve o aumento da resposta imune, bem como angiogênese e epitelização. É contraindicado em 
feridas infectadas com intensa exsudação. 

►d) O mecanismo de ação da membrana semipermeável consiste em manter o ambiente úmido para a cicatrização, permitir a 
difusão gasosa e evaporação da água e ser impermeável a fluidos e microrganismos. No entanto, não possui a capacidade 
de absorver exsudato e não deve ser usada em feridas infectadas. 

e) Muitas vezes, o nível de contaminação define o tipo de tratamento a ser implementado. As feridas contaminadas incluem 
as feridas abertas por trauma ou incisão cirúrgica, nas quais ocorreu quebra de assepsia. Apresentam evidência de 
infecção, exsudato purulento ou tecido necrótico e odor fétido. As coberturas impregnadas com prata, como o alginato de 
sódio com prata, sulfadiazina de prata e carvão com prata, são indicadas em feridas contaminadas, pela sua ação 
bactericida. 

 
28 - No trauma crânio-encefálico, uma hemorragia epidural pode causar herniação, forçando o lobo temporal em direção 

ao terceiro par de nervos cranianos, comprimindo-o. Nessa situação, a vítima apresenta: 
 

a) dificuldade auditiva e visual. 
b) alterações motoras e na fala. 
c) midríase bilateral. 
►d) midríase ipsilateral ao lado da lesão. 
e) midríase contralateral ao lado da lesão. 
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29 - As vias de administração de fármacos dependem das características da droga, das características da pessoa e das 
respostas desejadas. Com relação à farmacoterapia, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Na prática clínica, é importante conhecer os níveis séricos de uma droga, pois as que têm índice terapêutico baixo 
indicam pequena margem de segurança, uma vez que suas doses terapêuticas são semelhantes às doses tóxicas, 
como digoxina, antibióticos aminoglicosídeos e teofilina. 

2. Quando comprimidos ou cápsulas são tomadas com as refeições, ou logo após, dissolvem-se mais rapidamente, 
devido ao aumento da circulação sanguínea no local, razão pela qual as moléculas da droga chegam mais 
rapidamente aos locais de absorção no intestino delgado. 

3. As drogas administradas por via sistêmica não precisam ser absorvidas para exercer seu efeito, porque são 
introduzidas diretamente na corrente sanguínea. 

4. Os medicamentos líquidos administrados por via oral são absorvidos mais rapidamente do que os comprimidos 
ou cápsulas administrados pela mesma via. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

30 - Com relação aos sinais vitais, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O uso incorreto do manguito pode resultar em erro de mensuração da pressão arterial em cerca de 30 mmHg. Se 
o manguito for muito estreito, a leitura estará erroneamente elevada. 

(   ) Na dor neuropática, é muito comum a presença de alodinia, definida por uma sensação dolorosa de intensidade 
anormal após um estímulo nocivo. 

(   ) Os fatores que influenciam na temperatura corporal são idade, temperatura do ambiente, hormônios, exercício 
físico, estresse e emoções e ritmo circadiano. 

(   ) Os sinais e sintomas do colapso circulatório agudo são: taquipneia, taquicardia, pulso filiforme, oligúria e 
dispneia. 

(   ) A respiração do tipo Cheyne-Stokes é definida como períodos de respiração de igual profundidade alternando-se 
com períodos de apneia. As causas desse tipo de respiração incluem a depressão respiratória e a lesão cerebelar 
em nível bulbar. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V – F – V. 
b) F – V – F – V – F. 
c) F – V – V – F – V. 
d) V – F – F – V – F. 
►e) V – F – V – V – F. 

 
 

31 - As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são doenças multifatoriais que se desenvolvem no decorrer da vida e 
têm longa duração. As quatro DCNT de maior impacto mundial são: doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e 
doenças respiratórias crônicas. Com relação às DCNT, considere as afirmativas abaixo: 

 

1. A ulceração do pé é uma complicação decorrente do diabetes mellitus que pode levar à incapacidade e possível 
amputação do membro afetado. As úlceras isquêmicas do pé diabético têm as seguintes características: ausência 
de pulso, dedo em garra, pé de Charcot, paresia, formação de calosidades, temperatura fria nos pés e localização 
frequente na superfície plantar. 

2. A asma é uma doença inflamatória crônica, caracterizada por hiper-responsividade das vias aéreas superiores, 
manifestando-se clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, dispneia, aperto no peito e tosse. Os 
agonistas beta de ação curta inaláveis (brometo de ipatrópio e bromidrato de fenoterol) são os medicamentos de 
escolha para o alívio rápido dos sinais e sintomas clínicos. 

3. O Escore de Framingham estima a probabilidade de ocorrer infarto do miocárdio ou morte por doença coronária 
no período de 10 anos em indivíduos sem diagnóstico prévio de aterosclerose clínica. A partir do risco calculado, 
o indivíduo pode ser classificado como de risco baixo, médio ou alto para o desenvolvimento de doença arterial 
coronariana. 

4. Um indicador utilizado para avaliar o alto débito cardíaco é o índice da pressão proporcional de pulso (PPP). A 
PPP é avaliada por meio da seguinte fórmula: PAS/PAD, em que PAS é a pressão arterial sistólica e PAD, a pressão 
arterial diastólica. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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32 - As diretrizes internacionais de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) da Associação Americana do Coração (American 
Heart Association – AHA) de 2010 modificaram significativamente as recomendações anteriores para o atendimento à 
vítima de parada cardiorrespiratória (PCR). A respeito das diretrizes de 2010 da AHA para RCP, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. O número de compressões torácicas aplicadas por minuto durante a RCP é um fator determinante do retorno da 
circulação espontânea e da sobrevivência com boa função neurológica. A aplicação de mais compressões 
torácicas está relacionada a maior sobrevivência, motivo pelo qual a recomendação é que a frequência mínima 
seja de 100 compressões por minuto, minimizando-se também as interrupções. 

2. A sequência de RCP em adultos deve iniciar com a abertura das vias aéreas (A- vias aéreas – airway), seguida da 
verificação quanto à presença de respiração normal e, após, da aplicação de duas ventilações de resgate 
(B- respiração – breathing), acompanhadas de trinta compressões torácicas (C- circulação – circulation). 

3. Ao presenciar uma PCR extra-hospitalar, em havendo um desfibrilador externo automático (DEA) prontamente 
disponível no local, o socorrista deverá iniciar a RCP com compressões torácicas e usar o DEA o quanto antes. 

4. A atropina não deve ser utilizada de rotina no atendimento à PCR, pois as evidências disponíveis sugerem ser 
improvável que produza benefícios terapêuticos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
 

33 - Em um acidente automobilístico, o trauma abdominal pode ser bastante grave, mesmo que não apresente sinais 
externos óbvios de lesão. A biomecânica da lesão e o cenário podem auxiliar na compreensão do que pode ter ocorrido. 
Na avaliação da vítima de trauma abdominal, quando esta evolui com queda da pressão arterial e inconsciência, o 
profissional de saúde deve manter elevado nível de suspeita para: 

 

a) lesão gástrica e de alça intestinal, caso haja vômito e desconforto na região hipogástrica. 
►b) choque hipovolêmico descompensado, sem outra causa primária aparente. 
c) lesão renal, caso a vítima apresente sinal de Giordano positivo. 
d) laceração do fígado e explosão da vesícula biliar, com derramamento de bile na cavidade peritoneal. 
e) ruptura do pâncreas e do intestino delgado. 
 

 
34 - Na avaliação neurológica da vítima de trauma, utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow como um dos parâmetros para 

se identificar a gravidade da situação. Com relação a essa escala, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Glasgow 15 com anisocoria pode indicar lesão potencialmente fatal. 
b) Glasgow menor do que 8 (oito) significa lesão moderada, mas ainda com bom prognóstico. 
c) Glasgow entre 9 (nove) e 12 (doze) indica que a vítima está sem evidência de lesão, com ótimo prognóstico. 
d) A escala de Glasgow tem uma pontuação que varia de 1 (um) a 15 (quinze). 
e) Quanto maior a pontuação na escala de Glasgow, maior a gravidade de uma possível lesão neurológica. 
 

 
35 - Em acidentes de carro, é bastante comum que o condutor sofra um trauma torácico ao se chocar contra o volante do 

veículo. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Na avaliação do pneumotórax simples, seus achados são semelhantes aos da fratura de costelas, motivo pelo qual não 
há risco de evoluir para pneumotórax hipertensivo. 

b) No pneumotórax aberto, deve-se realizar curativo oclusivo e compressivo. 
►c) O pneumotórax hipertensivo pode evoluir para choque descompensado. 
d) Na comoção cardíaca, um impacto aparentemente inócuo causa parada cardíaca súbita, seguida de retorno da consciência 

após alguns segundos. 
e) No hemotórax, a percussão torácica reflete som timpânico. 

 
 

36 - O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem leva em consideração a necessidade e o direito de assistência 
em enfermagem da população e os interesses do profissional. Com relação a esse assunto, assinale a alternativa 
correta. 

 

►a) É direito do profissional de Enfermagem recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, na qual não 
conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. 

b) É prerrogativa exclusiva do enfermeiro delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou a 
outro enfermeiro. 

c) É dever restrito do enfermeiro registrar no prontuário informações referentes ao processo de cuidado da pessoa; do técnico 
e auxiliar de enfermagem, é dever registrar nos documentos próprios de enfermagem. 

d) É direito do profissional de Enfermagem receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além 
dos proventos previstos, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer 
natureza para si ou para outrem. 

e) O segredo profissional referente às condições de saúde de menor de idade deverá ser revelado se o profissional for 
intimado como testemunha. 
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37 - A Lei 8.080 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Em relação a essa lei, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) As populações indígenas têm direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e 
avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os Conselhos Estaduais e Municipais 
de Saúde. 

(   ) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em apenas 
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(   ) Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) constituem campo de prática para ensino e 
pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. 

(   ) Em casos específicos, os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), da rede própria ou conveniada, 
podem permitir a presença, junto à parturiente, de acompanhante durante o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato. 

(   ) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa 
concordância do paciente e de sua família. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V – F. 
b) F – V – F – V – V. 
c) V – V – F – F – F. 
d) F – F – V – V – V. 
►e) V – F – V – F – V. 
 

*38 - Em relação ao Sistema Nacional de Vigilância dos Eventos Adversos Pós-Vacinação, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. Para fins de vigilância epidemiológica, o tempo máximo para se iniciar uma investigação de campo em tempo 
oportuno é de 96 horas após a notificação. 

2. Os serviços públicos e privados de saúde devem realizar notificação obrigatória de eventos adversos pós-
vacinação. 

3. Um evento adverso pós-vacinação pode ser qualquer evento indesejável ou não intencional, isto é, sintoma, 
doença ou um achado laboratorial anormal. 

4. Todos os eventos adversos graves e/ou inusitados devem ser notificados imediatamente, dentro das primeiras 48 
horas, por meio de telefone, e-mail ou fax, ao nível hierárquico superior. 

5. É considerado Evento Adverso Grave quando requer hospitalização por pelo menos 24 horas ou prolongamento 
de hospitalização já existente. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 5 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 4 e 5 são verdadeiras. 

 

39 - A monitoração ambulatorial da pressão arterial em crianças e adolescentes é um método valioso de avaliação e 
tratamento de hipertensão. Um fator importante na medida acurada da pressão arterial é o tamanho do manguito. Sobre 
o assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) A largura da braçadeira do manguito deve ser de aproximadamente 60% da circunferência do braço, medida de um ponto 
entre olecrânio e acrômio. 

b) O comprimento da braçadeira do manguito deve cobrir de 40 a 60% da circunferência do braço. 
►c) O uso da circunferência do membro para escolher a largura do manguito é mais preciso do que o uso do comprimento do 

membro. 
d) A pressão arterial deve ser medida com a fossa cubital ao nível inferior ao do coração. 
e) Se o tamanho do manguito for muito grande, a leitura será falsamente muito alta. 

 
40 - Com relação aos reflexos primitivos, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da 

esquerda. 
 

1. Rotação da cabeça em direção a um estímulo próximo à boca.
2. Os braços são elevados e soltos repentinamente e se abrem para os lados com 

as palmas para cima e os polegares flexionados. 
3. Extensão do hálux e afastamento dos outros dedos ao se pressionar a sola do pé. 
4. Aplica-se um estímulo com o dedo paralelamente à coluna, desde a última costela 

à crista ilíaca. A resposta consiste em flexão lateral na direção do estímulo. 

(   ) Reflexos de Babinski.
(   ) Reflexo de Galant. 
(   ) Pontos cardeais. 
(   ) Reflexo de Moro. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 1 – 4 – 2 – 3. 
►b) 3 – 4 – 1 – 2. 
c) 4 – 3 – 1 – 2. 
d) 3 – 2 – 4 – 1. 
e) 1 – 2 – 4 – 3. 

 

* – Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados. 
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RASCUNHO

 

 

O senador Aníbal Diniz apresentou um projeto de lei (431/2014) cuja Ementa e Justificação são as seguintes: 
 

Ementa 
Reconhece a essencialidade do serviço de acesso à internet em banda larga, passando a União a assegurar sua existência, 
universalização e continuidade, nos termos da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que também é alterada, estabelecendo que o 
serviço de acesso à internet em banda larga será prestado em regime público. 
 
Justificação (versão abreviada) 
As tecnologias de informação e comunicação representam, na era contemporânea, uma das principais ferramentas de inclusão e 
desenvolvimento social. A internet permite não apenas a interação social, mas principalmente o acesso a informações, bens culturais, 
conhecimentos científicos e serviços públicos e privados. O acesso à internet em banda larga também é instrumento que amplifica 
a eficácia, efetividade e eficiência das políticas públicas para a educação, saúde, segurança pública, defesa nacional, prevenção de 
catástrofes e demais serviços de governos executados em suas distintas esferas.  
 

Esta proposição tem o objetivo de reconhecer a essencialidade do serviço de acesso à internet em banda larga. Em consequência 
disso, a União torna-se responsável por garantir a existência, a continuidade e, sobretudo, a universalização do serviço, o qual 
passará a ser prestado em regime público. Esta prestação poderá ser concomitante, ou não, à prestação em regime privado, 
conforme decisão posterior do Poder Executivo.  
 

Este projeto está amparado em alguns princípios fundamentais da organização do setor de telecomunicações, todos definidos na 
LGT (Lei Geral de Telecomunicações). O primeiro afirma que o poder público tem o dever de garantir, a toda a população, o acesso 
às telecomunicações, a tarifas e preços razoáveis, em condições adequadas (art. 2º, I). O segundo procura estimular a expansão 
do uso de redes e serviços de telecomunicações pelos serviços de interesse público em benefício da população brasileira (art. 2º, 
II). O terceiro dá o direito ao consumidor de ter acesso a serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade 
adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional (art. 3º, I). Verifica-se, desde logo, que esta proposição está em 
consonância com todos os princípios citados. 
 

Convém salientar que os serviços essenciais, como é o caso do acesso à internet em banda larga, por serem indispensáveis à 
normalidade das relações sociais, possuem natureza pública. Ora, se todos os serviços públicos, como os prestados por hospitais, 
aeroportos, defesa civil, bombeiros, polícia, distribuição de eletricidade, etc., dependem da interligação com a rede telefônica e da 
conexão com a internet, conclui-se que a telefonia fixa e também o serviço de acesso à internet em banda larga são indispensáveis 
ao bem estar público. Pelos argumentos, percebe-se a essencialidade do serviço de acesso à internet em banda larga. De acordo 
com o art. 65, § 1º, da LGT, “não serão deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de serviço de interesse 
coletivo que, sendo essenciais, estejam sujeitas a deveres de universalização”. Hoje, no entanto, o serviço de acesso à internet em 
banda larga é prestado exclusivamente em regime privado, descumprindo o que preceitua o próprio marco legal do setor. Este 
projeto visa, portanto, a corrigir tal distorção, colocando, no parágrafo único, do art. 64, da LGT, o serviço de acesso à internet em 
banda larga em igualdade de condições com o serviço telefônico fixo comutado em nosso marco legal, atualmente o único serviço 
de telecomunicações prestado em regime público.  
 
Escreva um texto expositivo e argumentativo. Seu texto deve: 
 

a) sintetizar o projeto de lei e suas motivações; 
b) incluir seu posicionamento a respeito do projeto. 
 
O texto deve ter no mínimo 12 e no máximo 15 linhas.  
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