
94230 – enfermeiro

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.

�

�

�

�

�

�

�

O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se

não há falhas, manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão
aceitas reclamações posteriores.

Atotalidade da Prova terá a duração de , incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas.
Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas de prova, devendo, ao sair,

entregar ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, que será o único documento válido para
correção.

Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante

para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e
depois da utilização deste, ser submetido à revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está
portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do concurso.

O candidato, ao terminar a(s) prova(s), deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas
dependências deste

50 (cinquenta) questões

4 (quatro) horas
2 (duas) horas

, bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES GERAIS
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Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
AFolha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às

respostas.
Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

Para cada questão existe apenas resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de
uma resposta, emendas ou rasuras.

O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:

Todas as questões deverão ser respondidas.

1 (uma)

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

Nome do Candidato Número de Inscrição

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 003/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE

CAMPINAS

CONCURSOS PÚBLICOS

Espaço reservado para anotação das respostas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS – EDITAL Nº 003/2013

Nome:__________________________________________________________ Inscrição:_______________________

94230 – ENFERMEIRO CONCURSOS PÚBLICOS

O gabarito e o Caderno de Questões  da Prova Objetiva estarão disponíveis no site da a partir do dia .Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) 07 de maio de 2013
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    LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

 Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4. 
 

Hospital encontra excesso na indicação de cirurgia de coluna 
 

Um programa do hospital Albert Einstein está reavaliando indicações de cirurgias de coluna. Em dois 
anos, dos 1.679 pacientes que chegaram com pedido médico para a operação, só 683 (41%) foram 
confirmados como realmente necessários. 

Os resultados foram apresentados anteontem [18 de abril de 2013] em fórum internacional de qualidade e 
segurança do paciente, em Londres. 

O programa atende pacientes particulares e de planos de saúde (Bradesco, Marítima e Sul América), que 
são encaminhados pelo próprio convênio para uma segunda opinião médica. 

Além do diagnóstico, o acordo entre o hospital e os planos prevê reabilitação para os casos não 
cirúrgicos. 

A iniciativa está causando polêmica entre os cirurgiões cujos diagnósticos foram questionados. O caso foi 
discutido na câmara técnica de implantes da AMB (Associação Médica Brasileira), que o encaminhou ao 
Conselho Federal de Medicina. 

"Isso fere um preceito básico da ética médica que é um médico interferir ou mudar a conduta de outro. A 
indicação de cirurgia é prerrogativa do médico do paciente", afirma o neurocirurgião Marcelo Mudo, da 
Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. 

O excesso de cirurgias de coluna e as sequelas (perda da mobilidade, por exemplo) que ocorrem quando 
ela é mal indicada são largamente documentados em estudos. Os procedimentos custam até R$200 mil e mais 
da metade desse valor se refere a dispositivos (pinos, parafusos etc.). 

Nos EUA, o número e os custos dessas cirurgias dispararam na última década e elas estão agora na mira 
do governo federal. Há a suspeita de que os médicos estejam indicando mais porque ganham benefícios da 
indústria. 

Segundo o médico Claudio Lottenberg, presidente do Einstein, o projeto é uma tentativa de evitar esses 
conflitos e padronizar procedimentos. "Queremos o melhor para o paciente e para o sistema de saúde como 
um todo, não para a fábrica de implantes." 

Os planos de saúde que participam da iniciativa economizaram R$54 milhões com as cirurgias não 
realizadas. Lottenberg diz que o grupo segue estritamente protocolos clínicos e não há intenção de favorecer 
convênios. 

O médico Mario Ferretti, gerente de ortopedia do Einstein, afirma que a maioria das indicações cirúrgicas 
desnecessárias era relativa a diagnósticos associados a outras doenças não detectadas. 

"O paciente pode até ter uma hérnia de disco, mas pode ser que outras patologias, como fibromialgia ou 
esclerose múltipla, sejam a real causa da dor na coluna." 
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No hospital, a equipe de atendimento tem ortopedistas, fisiatras e fisioterapeutas. "Não colocamos 
cirurgiões de propósito, para não ter viés. Os clínicos estão capacitados a fazer o diagnóstico. Se há dúvida, 
acionamos os cirurgiões", diz Ferretti. 

Segundo dados do projeto, pacientes que adotaram tratamentos não invasivos, como fisioterapia, tiveram 
redução da dor e relataram melhoria de qualidade de vida. 

 
Cláudia Collucci. Folha de São Paulo. Adaptado. 

 
 
1. De acordo com o que se depreende do texto, leia as assertivas abaixo. 
 

I. Segundo o neurocirurgião Marcelo Mudo, o encaminhamento de pacientes para o programa do 
hospital Albert Einstein, por planos de saúde, para uma reavaliação na indicação de cirurgias de 
coluna implica questionamento sobre diagnósticos entre os cirurgiões, o que fere a ética médica. 

II. Na reavaliação de indicações cirúrgicas de coluna realizadas no hospital Albert Einstein, dos 1679 
pacientes analisados, 59% dos casos foram considerados desnecessários.  

III. Segundo o Dr. Claudio Lottenberg, presidente do Einstein, a primazia é a decisão que estabeleça o 
melhor para o paciente e para o sistema de saúde como um todo. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I, II e III. 

 
 
2. De acordo com o que se depreende do texto, marque V para verdadeiro ou F para falso e, em seguida, 

assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 
 

(   ) Algumas cirurgias foram canceladas porque o diagnóstico estava associado a outras patologias, 
como fibromialgia ou esclerose múltipla. 

(   ) O presidente do hospital Albert Einstein garante que, apesar da enorme economia dos planos de 
saúde com o cancelamento de cirurgias, o grupo não tem a intenção de favorecê-los, pois o grupo 
segue exatamente os protocolos clínicos. 

(   ) O alto custo dos dispositivos usados em cirurgias ortopédicas e o aumento do número de indicações 
levaram o governo federal dos EUA a suspeitar que os médicos estivessem ganhando benefícios das 
indústrias que fabricam esses materiais como: pinos, parafusos etc.. 

 
(A) V/ F/ F 
(B) F/ V/ F 
(C) V/ V/ V 
(D) F/ F/ V 
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3. Em relação ao texto, de acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta. 
 

(A) No trecho “Os planos de saúde que participam da iniciativa economizaram R$ 54 milhões com as 
cirurgias não realizadas.”, pode-se fazer a concordância do verbo destacado no singular, resultando 
em: “Os planos de saúde que participa da iniciativa economizaram R$ 54 milhões com as cirurgias 
não realizadas”. 

(B) No trecho “(…) a maioria das indicações cirúrgicas desnecessárias era relativa a diagnósticos 
associados a outras doenças não detectadas”, pode-se fazer a concordância do verbo destacado no 
plural, resultando em: “(…) a maioria das indicações cirúrgicas desnecessárias eram relativas a 
diagnósticos associados a outras doenças não detectadas”. 

(C) No trecho “Nos EUA, o número e os custos dessas cirurgias dispararam na última década…”, pode-
se fazer a concordância do verbo destacado no singular, resultando em: “Nos EUA, o número e os 
custos dessas cirurgias disparou na última década…” 

(D) No trecho "O paciente pode até ter uma hérnia de disco, mas pode ser que outras patologias, como 
fibromialgia ou esclerose múltipla, sejam a real causa da dor na coluna.", pode-se fazer a 
concordância do verbo destacado no singular, resultando em: "O paciente pode até ter uma hérnia de 
disco, mas pode ser que outras patologias, como fibromialgia ou esclerose múltipla, seja a real causa 
da dor na coluna." 

 
 
4. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à regência verbal, assinale a 

alternativa cujo verbo destacado não apresenta a mesma regência do destacado no exemplo abaixo. 
 
 O programa atende pacientes particulares e de planos de saúde. 
 

(A) Nos EUA, o número e os custos dessas cirurgias dispararam na última década. 
(B) Pacientes que adotaram tratamentos não invasivos, como fisioterapia, tiveram redução da dor. 
(C) Isso fere um preceito básico da ética médica. 
(D) Além do diagnóstico, o acordo entre o hospital e os planos prevê reabilitação para os casos não 

cirúrgicos.  
 
 
5. De acordo com a norma-padrão na Língua Portuguesa e em relação à regência nominal, assinale a 

alternativa incorreta. 
 

(A) O médico fez alusão a condutas ortopédicas antigas. 
(B) Os convênios não têm capacidade para suportar a demanda de cirurgias. 
(C) Os pacientes ficam inseguros e em dúvida com os procedimentos médicos. 
(D) Algumas posturas são nocivas à coluna. 

 
 
6. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à ortografia, dentro do contexto em 

que as palavras se encontram, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O médico foi taxado de mercenário. 
(B) Cientistas alemães afirmam que o hábito de fazer a sexta ajuda a consolidar a memória. 
(C) Os profissionais da medicina presam muito a ética. 
(D) Para avaliar a real necessidade de algumas cirurgias, foi necessária a intercessão do hospital Albert 

Einstein. 
 
 



Prefeitura Municipal de Campinas – Saúde – 94230 – Enfermeiro 
4 

7. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação às regras de concordância nominal, 
assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) − Muito obrigadas, professor. – disseram as meninas após a explicação. 
(B) O médico deixou o paciente a sós após o diagnóstico. 
(C) Havia bastante candidatos à vaga de Técnico em Saneamento. 
(D) Os policiais deram vários alertas antes de invadir a casa. 

 
 
8. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação às regras de pontuação, assinale a 

alternativa correta. 
 

(A) Assim, a bactéria Photobacterium damselae, ludibria, os organismos infectados, através da toxina, 
AIP56, pelas duas vias: por um lado, garante entrada da toxina nas células, por outro impede a 
ativação do NF-kb, evitando o processo inflamatório, conduzindo à morte das células que deveriam 
destruir a bactéria e defender da infecção. 

(B) Assim, a bactéria Photobacterium damselae ludibria os organismos infectados, através da toxina 
AIP56, pelas duas vias: por um lado garante entrada da toxina nas células, por outro impede a 
ativação do NF-kb, evitando o processo inflamatório, conduzindo à morte das células que deveriam 
destruir a bactéria e defender da infecção. 

(C) Assim, a bactéria Photobacterium damselae ludibria os organismos infectados, através da toxina 
AIP56, pelas duas vias: por, um lado, garante entrada da toxina, nas células, por outro impede a 
ativação do NF-kb, evitando o processo inflamatório, conduzindo à morte das células que deveriam 
destruir a bactéria e defender da infecção.  

(D) Assim a bactéria Photobacterium damselae ludibria os organismos infectados, através da toxina 
AIP56, pelas duas vias: por um lado garante entrada da toxina nas células, por outro, impede a 
ativação do NF-kb, evitando, o processo inflamatório, conduzindo, à morte das células que deveriam 
destruir a bactéria e defender da infecção.  

 
 
9. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação às regras de colocação pronominal, 

assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) Ninguém negou-se a prestar socorro às vítimas. 
(B) Campinas é um lugar onde me sinto bem. 
(C) Os testes realizar-se-ão em duas diferentes etapas. 
(D) Avisem-me se os planos forem mudados. 

 
 
10. De acordo com a norma-padrão da Língua Portuguesa e em relação à ocorrência ou não da crase, assinale 

a alternativa correta. 
 

(A) Não obedeça à ninguém que demonstre revolta. 
(B) Elisabete foi a feira de móveis de Milão. 
(C) Ele não assistiu a nenhuma peça teatral. 
(D) A meia-noite todos os encontros são perigosos. 

 
 
 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Campinas – Saúde – 94230 – Enfermeiro 
5 

 

 MATEMÁTICA/ RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

11. Se em um envelope há 0,25g de permanganato de potássio, então, para um total de 4,5g serão necessários 
 

(A) 15 envelopes. 
(B) 16 envelopes. 
(C) 17 envelopes. 
(D) 18 envelopes. 

 
 
 Leia as informações abaixo para responder às questões 12 e 13. 
 
 Para o cálculo de dosagem de medicamentos são utilizados os seguintes padrões: 
 

I. 1ml possui 20 gotas. 
II. 1 gota possui 3 microgotas. 

III. Para se administrar microgotas é feito o seguinte cálculo: .min/º
horasemtempo

mlemvolume
microgotasden =  

 
12. É correto afirmar que, em gotas, 5 litros de certo medicamento corresponde a 
 

(A) 100 gotas. 
(B) 1.000 gotas. 
(C) 10.000 gotas. 
(D) 100.000 gotas. 

 
 
13. Foi prescrito a um paciente 1,8L de soro para correr à velocidade de 20 gotas por minuto, logo, o paciente 

ficará no soro por 
 

(A) 30 minutos. 
(B) 30 horas. 
(C) 45 minutos. 
(D) 40 horas. 

 
 
14. Em uma reunião, há Enfermeiros, Médicos, estagiários e Agentes de Apoio. Observe a distribuição: 
 
 10% eram estagiários; 15% eram Agentes de Apoio; 35% não eram Médicos. 
 
 Logo, o percentual de enfermeiros era 
 

(A) 10%. 
(B) 20%. 
(C) 35%. 
(D) 45%. 
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15. Leia as informações sobre três Enfermeiras. 

 
I. Os nomes delas são Ana, Beatriz e Clara. 
II. Elas trabalham, não respectivamente nessa ordem, na UTI, no Pronto-Socorro (PS) e no Berçário. 
III. O tempo de serviço de cada uma, não respectivamente nessa ordem, é de 9, 15 e 18 anos. 
IV. Clara tem 6 anos a menos de serviço que a Enfermeira que trabalha na UTI. 
V. A enfermeira que trabalha no Pronto Socorro tem 18 anos de tempo de serviço. 

 
 Com base nas informações, é correto afirmar que 
 

(A)  Ana trabalha na UTI há 9 anos; Beatriz trabalha no PS há 18 anos; e Clara trabalha no Berçário há 
15 anos. 

(B)  Ana trabalha no PS há 18 anos; Beatriz trabalha no Berçário há 15 anos; e Clara trabalha na UTI há 
9 anos. 

(C)  Ana trabalha no PS há 18 anos; Beatriz trabalha na UTI há 15 anos; e Clara trabalha no Berçário há 
9 anos. 

(D)  Clara trabalha na UTI há 15 anos; Beatriz trabalha no PS há 9 anos; e Ana trabalha no Berçário há 
18 anos. 

 
 
 CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

16. O secretário de defesa americano, Chuck Hagel, afirmou, em 25 de abril, que os Estados Unidos têm 
evidências de que determinada arma foi utilizada na Síria, violando todas as convenções de guerra. 
Assinale a alternativa que apresenta essa arma. 

 
(A) Bazuca, uma arma bélica, de Infantaria, para lançamento de projéteis. 
(B) Gás mostarda, arma química que provoca sérias lesões nas vias respiratórias, neurológicas e 

gastrointestinais, irritação dos olhos, cegueira temporária, vômitos constantes, rompimento de vasos 
sanguíneos (ocasionando hemorragias graves), além de bolhas bastante dolorosas que se espalham 
por todo o corpo. 

(C) Fuzil, arma de fogo portátil, de cano longo, com alma raiada. Pode ser de repetição, semiautomática 
ou automática. 

(D) Gás sarin, uma espécie de arma química que atua no sistema nervoso central impedindo a enzima 
acetilcolinesterase de transmitir impulsos nervosos ao organismo, fazendo com que os músculos se 
desordenem e, consequentemente, que os órgãos parem de funcionar. 

 
 
17. O grupo farmacêutico suíço Novartis trabalha no desenvolvimento de uma vacina contra o vírus da gripe 

aviária (tipo de vírus Influenza A), considerado, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como um 
dos mais letais. De acordo com a agência de notícias estatal Xinhua (China), centenas de pessoas já foram 
infectadas pelo vírus e dezenas morreram por complicações. Trata-se do vírus da gripe 

 
(A) AH1N1. 
(B) AH7N9. 
(C) AH5N1. 
(D) AH3N2. 
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18. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 
 A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) alterou as medições feitas das concentrações 

de poluentes na atmosfera, atendendo às recomendações da OMS. A medida, publicada no Diário Oficial 
do Estado em 24 de abril, faz com que o governo passe a ter padrões mais rigorosos para a qualidade do 
ar. Até então, a qualidade aceitável de poeira que os paulistas podiam respirar por dia ia até 150mg/m³ de 
material particulado. Em uma primeira fase, a nova regra baixa para _________mg/m³, o tolerável para a 
concentração diária de poeira. A intenção da medida é reduzir até _________mg/m³. 

 
(A) 100 (cem)/ 20 (vinte) 
(B) 130 (cento e trinta)/ 40 (quarenta) 
(C) 120 (cento e vinte)/ 50 (cinquenta) 
(D) 80 (oitenta)/ 15 (quinze) 

 
 
19. No ano em que a descoberta da estrutura do DNA completa seis décadas, chega ao mercado dos países 

desenvolvidos o primeiro tratamento cujo objetivo é alterar o DNA do paciente. Trata-se do Glybera, que 
usa um gene humano, carregado por um vírus, para corrigir uma rara doença metabólica, a LPLD, que 
impede 

 
(A) que o organismo absorva corretamente certos tipos de gordura, o que causa problemas no pâncreas. 
(B) a absorção de proteínas do leite, causando problemas ósseos. 
(C) que o organismo absorva corretamente o iodo, o que causa outras doenças, como o bócio. 
(D) a absorção de ferro, causando deficiências de todos os nutrientes ou deficiência seletiva de proteínas. 

 
 
20. Conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos destinados a assegurar os direitos 

relativos à saúde e à assistência social. Esse texto refere-se a um importante marco na legislação sanitária 
e assistencialista no Brasil que define: 

 
(A) o SUS, totalmente descrito na Constituição Federal. 
(B) a seguridade social, descrito na Constituição Federal. 
(C) as Leis Orgânicas da Saúde. 
(D) as Leis Orgânicas Estaduais. 
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), M.L.F., 32 anos, sexo feminino, foi diagnosticada com câncer 

de colo de útero. O médico da unidade forneceu uma guia de encaminhamento para serviço de maior 
complexidade, que forneceria o tratamento necessário para a paciente. Ao realizar a ação de encaminhar a 
paciente ao serviço mais adequado para atendê-la, há o cumprimento de um dos princípios do SUS. 
Assinale a alternativa que apresenta o princípio do SUS executado. 

 
(A) Universalidade. 
(B) Igualdade. 
(C) Equidade. 
(D) Descentralização. 

 
 
22. O Sistema Único de Saúde – SUS – é baseado em diretrizes. Assinale a alternativa que não apresenta 

uma diretriz. 
 

(A) Participação da comunidade. 
(B) Atendimento integral. 
(C) Universalidade. 
(D) Descentralização. 

 
 
23. Em uma unidade hospitalar, o Enfermeiro, após executar prescrição médica, percebe que, 

inadvertidamente, administrou a dose errada do medicamento prescrito. Assinale a alternativa que 
apresenta as medidas corretas a serem adotadas pelo profissional, de acordo com o Código de Ética de 
Enfermagem. 

 
(A) Assumir o erro cometido e buscar meios para minimizar o dano.  
(B) Manter o paciente em observação sem, no entanto, mencionar a administração errada da dose do 

medicamento. 
(C) Não mencionar o erro nem tomar qualquer atitude que possa apontar para o autor do erro. 
(D) Verificar se a dosagem errada apresentará dano ao paciente e, caso haja dano, buscar meios para 

revertê-lo sem mencionar o erro cometido na administração da medicação. 
 
 
24. A Declaração de Alma Ata, firmada em 1978, define: 
 
 Os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em métodos e tecnologias 

práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente aceitáveis, colocadas ao alcance universal de 
indivíduos e famílias da comunidade, mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o 
país possam manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 
autodeterminação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual constituem a função 
central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e econômico global da comunidade. 
Representam o primeiro nível de contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o sistema 
nacional de saúde, pelo qual os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares 
onde pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado processo de 
assistência à saúde.  

(Opas/OMS, 1978) 
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 De acordo com a declaração acima, assinale a alternativa referente à organização proposta. 
 

(A) Propõe maior investimento na atenção secundária, melhorando o acolhimento da população junto à 
Unidade Básica de Saúde. 

(B) Propõe a instituição de serviços locais de saúde centrados nas necessidades de saúde da população e 
fundados numa perspectiva interdisciplinar. 

(C) Implementa a “Estratégia Saúde da Família”, baseada na reversão do modelo assistencial focado no 
hospital e atendimento emergencial para modelo de prevenção da moléstia. 

(D) Fornece diretrizes para a implementação de novos centros de alta complexidade, firmados no 
atendimento para atenção terciária. 

 
 
25. A Estratégia Saúde da Família, quando criada, possuía estratégia de reorganização do foco de 

atendimento à população, buscando modificar um modelo assistencial de reabilitação para modelo de 
prevenção. De acordo com a Portaria nº 2.488/2011, assinale a alternativa que não apresenta uma 
característica do processo de trabalho das equipes participantes da Estratégia Saúde da Família. 

 
(A) Prover atenção integral, contínua e organizada à população adscrita. 
(B) Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores de risco clínico-comportamentais, 

alimentares e/ou ambientais, com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de 
doenças e danos evitáveis. 

(C) Desenvolver ações educativas que possam interferir no processo de saúde-doença da população, no 
desenvolvimento de autonomia, individual e coletiva, e na busca por qualidade de vida pelos 
usuários. 

(D) Certificar o atendimento intra-hospitalar de alta complexidade, visando à melhora no quadro clínico 
de saúde do paciente.  

 
 
26. A organização e o funcionamento dos serviços relacionados à saúde foram estabelecidos em 1990, com a 

Lei nº 8.080. Assinale a alternativa que apresenta a relação do cidadão com os serviços de saúde. 
 

(A) A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

(B) Cabe ao hospital buscar meios para atender a população diabética e hipertensa, realizando atividades 
semanais para instrução e prevenção de agravantes. 

(C) Fundamenta a criação do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde (PACS). 
(D) Mantêm abrangência na área da saúde, abstendo-se de outras áreas como, por exemplo, a da 

vigilância sanitária. 
 
 
27. S.B.D., 45 anos, sexo feminino, é levada para o pronto atendimento após ser encontrada caída em via 

pública. Consciente, recusa-se a fornecer informações que possam auxiliar em seu atendimento. De 
acordo com o exposto e com base no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, assinale a 
alternativa que apresenta o direito infringido no caso. 

 
(A) O profissional deve ter acesso às informações, relacionadas à pessoa, família e coletividade, 

necessárias ao exercício profissional. 
(B) O Enfermeiro deve disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, 

epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. 
(C) O Enfermeiro deve prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. 
(D) O profissional deve encaminhar a pessoa, a família e a coletividade aos serviços de defesa do 

cidadão, nos termos da lei. 
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28. Em relação ao financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), para o estabelecimento do 

direcionamento de valores, é utilizada a combinação dos seguintes critérios:  
 

(A) perfil demográfico da região, seleção esporádica da região a ser beneficiada e características 
quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área. 

(B) características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área, seleção esporádica da região a 
ser beneficiada e ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. 

(C) perfil demográfico da região, características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área e 
ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. 

(D) ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo, destinação de 
subvenções e auxílios a instituições prestadoras de serviços de saúde com finalidade lucrativa e 
perfil demográfico da região. 

 
 
29. Em atendimento a paciente hospitalizado, é solicitada infusão endovenosa de acordo com a prescrição 

abaixo: 
 

 
         – Soro Glicosado 5% – 500ml. 
 – Cloreto de Potássio 19,1% – 50ml. 
 – Complexo B – 10ml. 
 

 
 Essa solução deverá ser administrada em 8 horas. De acordo com o prescrito, assinale a alternativa que 

apresenta o valor de gotas por minuto e microgotas por minuto que deverão ser infundidas nessas 8 horas, 
respectivamente. 

 
(A) 23 gotas/minuto; 70 microgotas/minuto. 
(B) 19 gotas/minuto; 62 microgotas/minuto. 
(C) 14 gotas/minuto; 42 microgotas/minuto. 
(D) 25 gotas/minuto; 75 microgotas/minuto. 

 
 
30. Em uma unidade de atendimento hospitalar é prescrito que se administre, endovenosamente, 250ml de 

soro glicosado a 15%. Entretanto, a unidade só possui 250ml de soro glicosado a 5%. Para atender a 
prescrição médica, assinale a alternativa que apresenta o número de ampolas que devem ser utilizadas, 
levando-se em consideração que a unidade possui ampolas de glicose concentrada a 50%, 20ml cada 
ampola. 

 
(A) 10 ampolas. 
(B) 1 ampola e meia. 
(C) 4 ampolas. 
(D) 2 ampolas e meia. 
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31. Em atendimento ao paciente crítico, frequentemente são utilizadas medicações para melhorar a 
contratibilidade cardíaca, aumentando o débito cardíaco e melhorando a condição clínica de instabilidade 
do paciente. Desse modo, assinale a alternativa que não apresenta uma medicação com essas 
propriedades. 

 
(A) Noradrenalina. 
(B) Isoprenalina. 
(C) Vasopressina. 
(D) Cefoxitina. 

 
 
32. Em Unidade Básica de Saúde (UBS), chega, da residência, paciente com dificuldade respiratória e a mãe 

refere tratar-se de paciente DPOC. No atendimento, é verificado que sua oximetria de pulso indica 
saturação de 80%. O médico diagnostica IRA e solicita que seja fornecido suporte de oxigenação. 
Assinale a alternativa que apresenta o dispositivo que fornece o maior aporte de oxigênio. 

 
(A) Máscara de reinalação. 
(B) Cateter nasal. 
(C) Máscara de Venturi. 
(D) Sonda orogástrica. 

 
 
33. D.B.S., 35 anos, sexo feminino, 33ª semana de gestação, se dirige ao pronto-socorro com cefaleia intensa 

e edema em MMSSII. Ao passar pela triagem de enfermagem, a Técnica de Enfermagem comunica à 
Enfermeira os seguintes sinais vitais: PA: 186x142mmhg; P: 127bpm; Sat. O2: 98% em ar ambiente; 
12irp; pontuação 9 na escala numérica de dor. A Enfermeira responsável comunica à equipe médica, que 
realiza a prescrição médica, e é prontamente executada. Assinale a alternativa que apresenta os cuidados 
que a equipe de enfermagem deve manter com a paciente. 

 
(A) Controle de glicemia capilar, manter cateter venoso calibroso, manter paciente em DDH. 
(B) Controle rigoroso dos SSVV, evitar luzes e barulhos excessivos, repouso em DLE. 
(C) Controle de diurese e BH rígido, inserção de SVD, manter paciente em Trendelemburg. 
(D) Controle de BCF, inserção de SVD, manter paciente em Trendelemburg. 

 
 
34. A DVE (Derivação Ventricular Externa) é bastante utilizada para monitorizar ou como terapêutica para 

pacientes neurológicos. Desse modo, é correto afirmar que não se pode encontrar a DVE no seguinte 
caso: 

 
(A) controle da PIC (Pressão Intracraniana). 
(B) controle da Hidrocefalia. 
(C) drenagem do líquor para o peritônio. 
(D) aliviar a HIC (Hipertensão Intracraniana). 
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35. Em atendimento em pronto-socorro, o Enfermeiro recebe a informação de que o paciente, que chegará 
trazido pelo corpo de bombeiros, foi vítima de atropelamento, socorrido no local e que apresenta escala 
de coma de Glasgow igual a 3. De acordo com o caso passado pelos socorristas, assinale a alternativa que 
melhor apresenta o estado geral do paciente. 

 
(A) Abertura ocular: espontânea/ resposta verbal: orientado/ resposta motora: obedece a comandos. 
(B) Abertura ocular: ao estímulo de dor/ resposta verbal: incompreensível/ resposta motora: localiza a 

dor. 
(C) Abertura ocular: sem abertura ocular ao chamado ou estímulo de dor/ resposta verbal: ausente/ 

resposta motora: sem resposta motora a chamado verbal ou à dor. 
(D) Abertura ocular: espontânea/ resposta verbal: confuso/ resposta motora: realiza retirada do membro à 

dor (retirada inespecífica). 
 
 
36. A unidade de queimados de um grande hospital recebe paciente com dorso, glúteos e parte posterior dos 

MMSS queimados por incêndio no banheiro de sua residência, totalizando 28,5% da SCQ. As 
queimaduras, em sua maioria, eram de 2º grau, com grandes lesões bolhosas, sem incidência de aspiração 
de fumaça. Em relação ao atendimento ao grande queimado, analise as assertivas abaixo. 

 
I. Hidratação intensa, sempre com soro fisiológico 0,9%, 4ml/kg a cada 1% da SCQ, 50% desse 

volume nas primeiras 8 horas e o restante nas próximas 16 horas. 
II. Limpar e desbridar as feridas formadas. 
III. Infundir carvão ativado por acesso venoso calibroso. 
IV. Controlar infecção com antibióticos tópicos. 
V. Manter perfusão tecidual.   

 
 São ações que devem ser realizadas pela equipe no atendimento o que se encontra em 
 

(A) I, II e III, apenas.  
(B) II, IV e V, apenas. 
(C) I, III e V, apenas.  
(D) I, II e IV, apenas.  

 
 
37. Assinale a alternativa que apresenta os direitos do idoso de acordo com o estatuto descrito na Lei nº 

10.741/2003. 
 

(A) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de 
saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o 
critério médico. 

(B) É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em 
razão da idade. 

(C) Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação 
compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária. 

(D) O idoso deve recorrer à equipe médica na tomada de decisão em relação às atitudes inerentes à sua 
saúde, sendo a equipe médica responsável pela decisão em relação aos cuidados e às intervenções no 
paciente, sendo vedado ao idoso optar por tratamento de saúde diverso ao que foi estipulado pela 
equipe médica. 
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38. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), durante consulta de pré-natal, uma gestante de 16 anos refere 
suspeitar que seu companheiro esteja mantendo caso extraconjugal e refere receio em contrair alguma 
doença que possa passar para o bebê. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta doença 
sexualmente transmissível que pode ser passada para o feto durante a gestação. 

 
(A) Sífilis. 
(B) Toxoplasmose. 
(C) Gonorreia. 
(D) HPV. 

 
 
39. Em uma Unidade Básica de Saúde (UBS), uma mãe chega com recém nascido na sala de vacinas 

questionando a respeito da primeira vacina que o neonato deverá receber. Nesse contexto, assinale a 
alternativa que apresenta a primeira vacina a ser administrada no recém-nascido. 

 
(A) Febre Amarela. 
(B) DT. 
(C) BCG. 
(D) Rotavírus. 

 
 
40. J.V.B., 5 anos, sexo masculino, é admitido no pronto atendimento, agitado e choroso. Ao exame físico, 

são encontradas marcas sugestivas de abuso físico. Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), o não cumprimento da comunicação de violência e maus tratos às autoridades competentes, por 
parte das Instituições de Saúde, é definido como 

 
(A) violência física. 
(B) violência psicológica. 
(C) imprudência. 
(D) infração administrativa. 

 
 
41. Sobre a Lei do Exercício Profissional, assinale a alternativa que apresenta uma incumbência privativa do 

Enfermeiro. 
 

(A) Ministrar medicamentos por via oral e parenteral. 
(B) Observar, reconhecer e descrever sinais e sintomas. 
(C) Participar da programação da assistência de Enfermagem. 
(D) Realizar prescrição da assistência de enfermagem. 

 
 
42. A.M.J., 57 anos, sexo feminino, procura a unidade básica de saúde e, em consulta com Enfermeira, refere 

ausência de alguns ciclos menstruais. Neste contexto, assinale a alternativa que descreve o climatério. 
 

(A) Período em que as modificações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e parto no organismo 
da mulher, retornam à situação do estado pré-gravídico. 

(B) Transição entre o período reprodutivo e o período não reprodutivo da vida da mulher. 
(C) Última menstruação da mulher, sendo confirmada após o período de doze meses. 
(D) Desordem patológica neuro-psico-endócrina que causa sintomas na esfera biológica, psicológica e 

social. 
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43. Em relação à realização da Colpocitologia Oncótica, assinale a alternativa que apresenta a doença que 
este procedimento auxilia a detectar. 

 
(A) Câncer de colo de útero. 
(B) Câncer de bexiga. 
(C) Promontório. 
(D) Câncer de ovário. 

 
 
44. Atualmente, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) representa grande valor em relação 

às atribuições do Enfermeiro no cuidado ao doente. Nesse contexto, assinale a alternativa que apresenta a 
relação do Enfermeiro com a prescrição de enfermagem. 

 
(A) É privativo da equipe médica a realização da prescrição dos cuidados de enfermagem. 
(B) Incumbe privativamente ao Enfermeiro, a realização da prescrição de enfermagem, que deverá 

conter prescrições relacionadas à assistência de enfermagem. 
(C) A prescrição dos cuidados de enfermagem deve ser realizada pela equipe de enfermagem, em 

comum acordo em relação à direção que o cuidado do paciente seguirá. 
(D) A prescrição de enfermagem consiste em um plano de cuidados que deve ser aprovado pela família 

do doente sob os cuidados da equipe. 
 
 
45. Em atendimento em Unidade Básica de Saúde (UBS), uma enfermeira recebe estudantes da área da 

vigilância epidemiológica para visita à unidade. Assim sendo, o Enfermeiro responsável apresenta a 
unidade e, como exemplo em educação em saúde, mostra aos estudantes a lista com as Doenças de 
Notificação Compulsória. Nesse contexto, assinale a alternativa que não apresenta uma Doença de 
Notificação Compulsória. 

 
(A) Coqueluche. 
(B) Hanseníase. 
(C) Cólera. 
(D) Varicela. 

 
 
46. Desde sua criação, a Lei nº 8.080/1990 define alguns princípios e atividades que devem ser seguidos e 

realizados. Em relação à Lei e à vigilância epidemiológica, assinale a alternativa que apresenta a função 
desempenhada pela vigilância epidemiológica. 

 
(A) É responsável por realizar visita domiciliar em busca do aparecimento de novas doenças ou surtos 

que possam surgir na população. 
(B) Realiza a notificação compulsória dos casos de doenças como a malária, rubéola e gripe comum. 
(C) É responsável por acompanhar o comportamento das doenças na sociedade, reunindo informações 

com objetivo de conhecer, detectar ou prever qualquer mudança que possa ocorrer nos fatores 
condicionantes do processo saúde-doença, bem como identificar a gravidade de novas doenças à 
saúde da população. 

(D) Realiza educação em saúde nas comunidades carentes, realizando a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis e a conscientização dos jovens na necessidade do controle de natalidade. 
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47. Em atendimento hospitalar, o Enfermeiro percebe que um dos pacientes sob seus cuidados não apresenta 
a prescrição do dia. De modo a agilizar o processo de cuidado e por já conhecer o quadro clínico do 
doente, o Enfermeiro realiza modificações na prescrição do dia anterior e solicita aplicação das alterações 
por parte da equipe de enfermagem. O hospital não possui protocolos de prescrição medicamentosa para 
Enfermeiros. Nesse caso, é correto afirmar que esse Enfermeiro 

 
(A) está agindo com negligência. 
(B) está agindo conforme o Código de Ética. 
(C) está agindo corretamente, visto que o médico não se encontrava na unidade e as medicações 

possuíam farmacologia simples. 
(D) está agindo com imperícia. 

 
 
48. Assinale a alternativa que apresenta o significado do procedimento cirúrgico de Cistopexia. 
 

(A) Retirada do fígado. 
(B) Fixação da bexiga. 
(C) Abertura da calota craniana. 
(D) Retirada dos rins. 

 
 
49. Durante os primeiros dias de amamentação, muitas mães relatam que seu leite está claro e ralo e 

verbalizam achar que não estão alimentando seus neonatos. Entretanto, como profissional da saúde, o 
Enfermeiro sabe que essa fase da amamentação é importantíssima, pois fornecerá imunização passiva da 
mãe para o bebê. Em relação a esse período, assinale a alternativa que apresenta a nomenclatura dada a 
esse tipo de leite materno. 

 
(A) Colostro. 
(B) Decídua. 
(C) Menarca. 
(D) Anisocoria. 

 
 
50. Em unidade hospitalar, um dos pacientes internados apresenta infecção por agentes multirresistentes e 

encontra-se em precaução de contato. Desse modo, assinale a alternativa que apresenta somente 
equipamentos de proteção individual relacionados à precaução de contato. 

 
(A) Máscara e luva de procedimentos. 
(B) Óculos e avental. 
(C) Luva de procedimento e avental. 
(D) Máscara e gorro. 

 

 

 

 


