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LEIA COM ATENÇÃO

Nome

Assinatura

Identidade Órgão Exp.:

Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos 
fiscais da sala.

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; 
se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os 
resultados para a folha de resposta.

Só marque uma resposta para cada questão.

Não risque, não amasse, não dobre e não suje a  folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.

Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os 
conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

Preencha os dados pessoais.02

03

Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só 
alternativa correta.

04

Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número 
de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

05

06

Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça 
as marcas de acordo com o modelo (      ). 

07

08

09

Se  a  Comissão  verificar  que  a  resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a 
questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos 
entre as demais.

10

11

01

Não  será  permitido  o  uso  de  telefones  celulares,  bips, pagers, palm tops ou aparelhos 
semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização 
das provas.

12

ENFERMEIRO
COD. 10

ENFERMEIRO
COD. 10

ENFERMEIRO
COD. 10

Hospital das Clínicas 
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LEIA COM ATENÇÃO

Nome

Assinatura

Identidade Órgão Exp.:

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS

Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808

Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos 
fiscais da sala.

Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões; 
se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.

Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os 
resultados para a folha de resposta.

Só marque uma resposta para cada questão.

Não risque, não amasse, não dobre e não suje a  folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.

Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os 
conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

Preencha os dados pessoais.02

03

Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando uma só 
alternativa correta.

04

Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número 
de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.

05

06

Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça 
as marcas de acordo com o modelo (      ). 

07

08

09

Se  a  Comissão  verificar  que  a  resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a 
questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos 
entre as demais.

10

11

01

Não  será  permitido  o  uso  de  telefones  celulares,  bips, pagers, palm tops ou aparelhos 
semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização 
das provas.
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Língua Portuguesa - Superior 
 
TEXTO 1 
 

É exatamente o individualismo e a falta de ética 
predominantes na sociedade contemporânea que estão 
provocando uma nova corrida ao seu estudo. A ética está 
se tornando um tema corrente em nosso dia a dia, pois 
nossa sociedade precisa de visões do futuro que sejam 
atraentes, inspiradoras e vigorosas o bastante para levar as 
pessoas a deixar de lado o seu costume atual de 
concentrar-se nas crises imediatas e a voltar-se com 
esperança para o futuro - um futuro em que a saúde e o 
bem-estar da Terra e dos seus habitantes estejam 
assegurados. 

Estamos mais sensíveis às questões de conservação, ao 
caráter sagrado da vida e à cooperação global. As inúmeras 
conferências internacionais sobre ecologia, fome e direitos 
humanos são exemplos significativos da necessidade de 
uma mudança ética em todos os campos da vida social. O 
debate sobre a Ética na política, nas questões sociais e 
econômicas, ressurgiu com muita força nos últimos anos. O 
estudo e a preocupação com questões éticas também 
passaram a ser assunto de discussão nos meios 
empresariais. Já existe uma grande bibliografia sobre "Ética 
nas Empresas" e muitos cursos de Gestão de Negócios 
estão incluindo em seus currículos a disciplina "Ética".  

A sociedade industrial cresceu arraigada ao materialismo e 
à supremacia do homem sobre a natureza. Vem daí a 
ênfase na competição, na autopreservação e no consumo, 
que levou a problemas atuais como a poluição, o 
armazenamento de resíduos sólidos, o crime, a violência 
familiar, o terrorismo internacional, a destruição de espécies 
animais, a devastação das florestas, os buracos na camada 
de ozônio e as milhares de pessoas que morrem de 
inanição todos os dias por conta do crescimento 
populacional fora de controle e de uma perversa 
distribuição de riquezas. Parece que perdemos a 
capacidade de agir eticamente e as aplicações 
irresponsáveis da ciência e tecnologia estão ameaçando a 
vida no planeta.  

Só teremos chances de sobrevivência se dedicarmos algum 
tempo a olhar por cima de nossos próprios ombros, se de 
fato nos preocuparmos com os outros e vivermos além dos 
limites de nossas próprias famílias e instituições. As 
necessidades de mudanças que nos conduzam a uma nova 
visão de mundo são urgentes e, de certa forma, já estão 
ocorrendo. Hoje em dia, por exemplo, as exigências do 
cidadão não são apenas por produtos ou serviços de 
qualidade, mas são também de natureza ética. Ou seja: se 
vai comprar um carro, um sabonete, uma vasilha de 
refrigerante ou um serviço financeiro quer saber se aquela 
empresa recolhe seus impostos, remunera dentro do 
padrão de mercado seus empregados, polui o meio 
ambiente, trata a concorrência com lealdade, atende os 
eventuais reclamos da sua clientela e participa de forma 
positiva de sua comunidade.  

Muitas pessoas, em especial jovens, estão dispostas a 
contribuir com boas causas, e existirá uma procura 
crescente por empresas não apenas voltadas para a 
produção e o lucro, mas que também estejam preocupadas 
com a solução de problemas mais amplos, como 
preservação do meio ambiente e bem-estar social. 

 
Ética e trabalho. Disponível em: 

http://tpd2000.vilabol.uol.com.br/eticae.htm.  
Acesso em 10/4/10. Excerto adaptado. 

01. Do ponto de vista temático, é correto afirmar que o 
Texto 1, primordialmente, aborda: 

A) a ocorrência, cada vez mais frequente, de 
conferências sobre temas como ecologia, fome e 
direitos humanos, dentro e fora do país. 

B) a iminente ameaça à vida no planeta causada 
pela incapacidade de agir eticamente por parte 
dos que lidam com a ciência e tecnologia.   

C) as novas exigências do cidadão, que, além de 
qualidade dos produtos e serviços, cobram um 
comportamento ético de quem os produz.  

D) a premente necessidade de uma mudança ética 
em todos os campos da vida social, com vistas a 
assegurar um futuro promissor para todos. 

E) a corrida a novos estudos sobre a sociedade  
contemporânea, motivada pelo individualismo e 
pela falta de ética nela predominantes. 

02. Analise as informações apresentadas a seguir. 

1) Em comparação ao passado, vê-se que hoje as 
pessoas estão mais sensíveis a questões que 
envolvem a preservação da vida e à cooperação 
global. 

2) Nossa necessidade de visões atraentes do futuro 
é um dos fatores que estão fazendo da ética um 
tema recorrente, na atualidade. 

3) Alguns dos sérios problemas atuais advêm da 
forte ênfase na competição, na autopreservação 
e no consumo, que são características da 
sociedade industrial.  

4) A sobrevivência da espécie humana está na 
dependência de mudanças que nos conduzam a 
uma nova visão de mundo, aí incluída a 
capacidade de nos esquecer um pouco de nós 
mesmos e enxergar os outros. 

 
Estão em consonância com o Texto 1: 
A) 2, 3 e 4, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 3, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

03. No que se refere ao sentido de alguns termos e 
expressões utilizados no Texto 1, analise as 
proposições a seguir. 

1) O trecho: “um futuro em que a saúde e o bem-
estar da Terra e dos seus habitantes estejam 
assegurados.” teria seu sentido preservado se a 
expressão destacada fosse substituída por ‘no 
qual’.  

2) No trecho: “pessoas que morrem de inanição 
todos os dias por conta do crescimento 
populacional fora de controle e de uma perversa 
distribuição de riquezas.”, o termo destacado nos 
remete à ideia de uma distribuição de riquezas 
‘injusta’ e ‘maléfica’. 

3) No trecho: “as exigências do cidadão não são 
apenas por produtos ou serviços de qualidade, 
mas são também de natureza ética. Ou seja: se 
vai comprar um carro [...].”, a expressão 
sublinhada introduz uma autocorreção, e equivale 
semanticamente a ‘aliás’. 

4) O trecho: “Muitas pessoas, em especial jovens, 
estão dispostas a contribuir com boas causas”, 
teria seu sentido alterado se a expressão 
destacada fosse substituída por ‘sobretudo’. 



Estão corretas: 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 2, apenas. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 2 e 4, apenas. 

04. Assinale a alternativa na qual a palavra sublinhada 
está em relação de sinonímia com a palavra colocada 
entre parênteses.  

A) “É o individualismo e a falta de ética 
predominantes (prevalecentes) na sociedade 
contemporânea que estão provocando uma nova 
corrida ao seu estudo.” 

B) “nossa sociedade precisa de visões do futuro que 
sejam atraentes, inspiradoras e vigorosas 
(categóricas) o bastante para [...]. 

C) “As inúmeras conferências internacionais [...] são 
exemplos significativos (redundantes) da 
necessidade de uma mudança ética em todos os 
campos da vida social.” 

D) “A sociedade industrial cresceu arraigada  ao 
materialismo e à supremacia (superveniência) do 
homem sobre a natureza.” 

E) “que levou a problemas atuais como a poluição, 
[...] e as milhares de pessoas que morrem de 
inanição (inapetência) todos os dias [...]. 

 
 

“Só teremos chances de sobrevivência se dedicarmos 
algum tempo a olhar por cima de nossos próprios ombros, 
se de fato nos preocuparmos com os outros e vivermos 
além dos limites de nossas próprias famílias e instituições.” 

05. Nesse trecho do Texto 1, a relação semântica mais 
relevante é a de: 

A) conclusão. 
B) condição. 
C) causalidade. 
D) consequência. 
E) conformidade. 

06. Analise a concordância verbal dos enunciados abaixo.  

1) Já faz muitos anos que a sociedade clama por 
mudanças em todas as áreas.    

2) Não é mais possível que haja pessoas contra a 
necessidade de preservar a natureza. 

3) O ideal é que não existisse mudanças de atitude 
por imposição, e, sim, por conscientização.  

4) No que se refere ao futuro do planeta, não falta 
discussões, mas são poucas as ações. 

 

Está(ão) de acordo com a norma padrão da língua: 

A) 3, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

07. Assinale a única alternativa que está em desacordo 
com a norma padrão da língua, no que se refere às 
regras de regência (verbal e nominal). 

A) Os vários tipos de discriminação são atitudes 
contra as quais todos devemos lutar. 

B) O palestrante, de cujo nome me esqueci, 
enfatizou a necessidade de uma mudança ética. 

C) Não sabia aonde se dirigir para denunciar as 
aplicações irresponsáveis da ciência e tecnologia. 

D) O público perante o qual discursou ficou animado 
com a possibilidade de mudanças éticas.  

E) As autoridades prometem solucionar em breve o 
problema que todos estávamos preocupados. 

 

TEXTO 2 
 

Herdeiros do futuro 
 

A vida é uma grande amiga da gente 
Nos dá tudo de graça pra viver 
Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar... 
Somos os herdeiros do futuro 
E pra esse futuro ser feliz 
Vamos ter que cuidar bem desse país 
Vamos ter que cuidar bem desse país 
 

Será que no futuro haverá flores? 
Será que os peixes vão estar no mar? 
Será que os arco-íris terão cores? 
E os passarinhos vão poder voar? 
 

Será que a terra vai seguir nos dando 
O fruto, a folha, o caule e a raiz? 
Será que a vida acaba encontrando 
Um jeito bom da gente ser feliz? 
 

Vamos ter que cuidar bem desse país 
Vamos ter que cuidar bem desse país... 
 

Toquinho/Elifas Andreatto (interpretação de Toquinho). 
Disponível em: http://letras.terra.com.br/toquinho/87255. 

Acesso em 10/04/2010. Excerto adaptado. 

08. Ao selecionar o tema do Texto 2, seu autor vem 
confirmar a seguinte afirmação feita no Texto 1:  

A) “Estamos mais sensíveis às questões de 
conservação, ao caráter sagrado da vida e à 
cooperação global.” 

B) “É exatamente o individualismo e a falta de ética 
predominantes na sociedade contemporânea que 
estão provocando uma nova corrida ao seu estudo.” 

C) “O estudo e a preocupação com questões éticas 
também passaram a ser assunto de discussão 
nos meios empresariais.” 

D) “existirá uma procura crescente por empresas 
não apenas voltadas para a produção e o lucro, 
mas que também estejam preocupadas com a 
solução de problemas mais amplos”. 

E) “Hoje em dia, as exigências do cidadão não são 
apenas por produtos ou serviços de qualidade, 
mas são também de natureza ética.” 

09. “Somos os herdeiros do futuro / E pra esse futuro ser 
feliz / Vamos ter que cuidar bem desse país”. O 
segmento destacado desse trecho expressa uma 
relação semântica de: 

A) causalidade.  
B) condição. 
C) finalidade.  
D) tempo. 
E) consequência. 

10. “Vamos ter que cuidar bem desse país”. Com a 
expressão destacada, o autor pretendeu indicar: 

A) probabilidade. 
B) obrigatoriedade. 
C) exatidão. 
D) conformidade. 
E) possibilidade. 



Conhecimentos  Específicos 

11. O que é o Sistema Único de Saúde (SUS)?                   

A) É uma nova formulação política e organizacional 
para o reordenamento dos serviços e ações de 
saúde, estabelecida pela Constituição de 1988. 

B) É o sucessor do Instituto Nacional de Previdência 
Social (INAMPS), estabelecido pela Constituição 
de 1988. 

C) É o sucessor do Sistema Único e Descentralizado 
de Saúde (SUDS), estabelecido pela Constituição 
de 1988. 

D) É uma unidade de saúde para servir ao cidadão, 
e foi estabelecida pelo Governo Federal. 

E) É uma instituição de saúde para servir ao 
cidadão, e foi estabelecida pelas esferas Federal 
e Estadual. 

12. Baseado nos preceitos constitucionais, a construção 
do SUS se norteia por princípios doutrinários. Sobre 
esses princípios, analise as proposições abaixo.  

1) Universalidade - É o reconhecimento, na prática 
dos serviços, de que cada pessoa é um todo 
indivisível e que faz parte da comunidade com 
seus diversos graus de complexidade, e que as 
unidades prestadoras de serviços formam 
também um todo indivisível.  

2) Equidade - É assegurar ações e serviços de 
todos os níveis, de acordo com a complexidade 
que cada caso requeira, more o cidadão onde 
morar, sem privilégios e sem barreiras. 

3) Integralidade - É a garantia de atenção à saúde 
por parte do sistema, a todo e qualquer cidadão, 
e o indivíduo passa a ter direito de acesso a 
todos os serviços públicos de saúde. 

 
Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 1. 
C) 2 e 3. 
D) 2. 
E) 1 e 3.  

13. Em se tratando do Código de Ética do Profissional de 
Enfermagem, o artigo 8o, que se refere à incumbência 
privativa do enfermeiro, não inclui: 

A) direção de órgão de enfermagem integrante da 
estrutura básica da instituição  de saúde pública 
ou privada e chefia de serviços e de unidade de 
enfermagem. 

B) organização e direção dos serviços de 
enfermagem e de suas atividades técnicas 
auxiliares nas empresas prestadoras desses 
serviços. 

C) prescrição da assistência de enfermagem.  
D) prescrição de medicamentos previamente 

estabelecidos em programas de saúde e em 
rotina aprovada pela instituição de saúde. 

E) consulta de enfermagem. 

 

 

 

14. Sobre a desnutrição calórico-proteica em crianças, é 
correto afirmar que:  

A) o Kwashiorkor é uma grave deficiência de 
energia, com suprimento inadequado de calorias.  

B) o marasmo resulta de baixa ingestão exclusiva de 
proteínas. 

C) o marasmo caracteriza-se por definhamento 
gradual e atrofia dos tecidos, sobretudo da 
gordura subcutânea. 

D) a criança portadora de Kwashiorkor apresenta as 
extremidades edemaciadas e rígidas e o abdome 
plano. 

E) no marasmo, a criança mostra-se muito agitada, 
apresenta deficiência intensa de vitaminas 
lipossolúveis e risco diminuído para infecções. 

15. Existe uma enorme variedade de artigos hospitalares 
destinados a diferentes finalidades, e com diferentes 
graus de risco potencial. Sobre isso, assinale a 
alternativa incorreta.  

A) Artigos críticos são todos aqueles que penetram 
nos tecidos subepiteliais, no sistema vascular e 
em outros órgãos isentos de flora microbiana 
própria. 

B) Artigos semicríticos são todos aqueles que 
entram em contato apenas com tecidos 
infectados, e são capazes de impedir a invasão 
dos tecidos subepiteliais. 

C) Artigos não-críticos são todos aqueles que 
entram em contato apenas com pele íntegra.   

D) São exemplos de artigos críticos: roupas 
utilizadas em atos cirúrgicos, afastadores, 
próteses e pinças. 

E) São exemplos de artigos semicríticos: os 
espéculos vaginais, as cânulas endotraqueais, 
pratos, talheres e alimentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. O conhecimento e a conscientização dos vários riscos 
de transmissão de infecções, das limitações dos 
processos de desinfecção e de esterilização e das 
dificuldades de processamento inerentes à natureza 
de cada artigo são imprescindíveis para que se 
possam tomar as devidas precauções. No que se 
refere a esta temática, assinale a alternativa correta. 

A) A esterilização pelo calor seco é feita em estufas 
elétricas equipadas com termostato e ventilador, 
a fim de promover um aquecimento mais lento, 
controlado e uniforme dentro da câmara. Este 
processo deve ser utilizado com todos os 
materiais. 

B) O termo ‘desinfecção’ é entendido como um 
processo de eliminação ou destruição de todos 
os microrganismos, presentes nos artigos e 
objetos inanimados. No seu espectro de ação, 
deve incluir a eliminação de alguns esporos, o 
bacilo da tuberculose, todas as bactérias 
vegetativas, fungos e todos os vírus. A de alto 
nível é indicada para itens críticos. 

C) O hipoclorito está indicado para desinfecção e 
descontaminação de superfícies e de artigos 
plásticos e de borracha, como máscaras de 
inalação, nebulizadores e cânulas de Guedel. É 
pouco utilizado em superfícies de áreas como 
lavanderia, lactário, copa e cozinha. Para seu 
uso, não é necessário o uso de equipamento de 
proteção individual. 

D) O glutaraldeído é o agente mais utilizado na 
desinfecção, na concentração de 2% e por um 
período de exposição de 30 minutos. Não 
danifica metais, borracha, lentes e outros 
materiais, podendo ser utilizado na desinfecção 
de endoscópios e aparelhos com lentes. O seu 
uso mais difundido é na desinfecção de artigos 
semicríticos e instrumentos sensíveis ao calor. 

E) Quaternários da amônia são utilizados em 
associação com outros desinfetantes, e têm 
como desvantagem a alta toxicidade. 
Isoladamente, não têm ação micobactericida. São 
utilizados para desinfecção de alto nível, por um 
período de 30 minutos, em superfícies, 
equipamentos e áreas onde se manipulem 
alimentos. 

17. São objetivos da Sistematização da Assistência de 
Enfermagem (SAE), EXCETO: 

A) implementar as ações de enfermagem de forma 
sistematizada.  

B) reduzir a incidência e a duração da estadia do 
paciente no hospital.  

C) melhorar a comunicação e prevenir erros, 
omissões e repetições desnecessárias no 
atendimento ao paciente.  

D) aumentar o grau de satisfação dos enfermeiros 
no seu desempenho, aumentando também o 
vínculo deste profissional com a instituição.  

E) atender o paciente de forma comunitária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Em relação às precauções baseadas na transmissão, 
para o controle de infecção, assinale a alternativa 
correta. 

A) As precauções contra transmissão aérea são 
necessárias para pacientes com tuberculose 
pulmonar, suspeitada ou conhecida, ou outro 
patógeno transmitido pelo ar.  

B) As precauções contra a transmissão por gotículas 
são utilizadas para microrganismos que podem 
ser transmitidos pelo contato face a face próximo, 
como na meningite meningocóccica. 

C) As precauções contra transmissão por contato 
são usadas para microrganismos que são 
disseminados por contato cutâneo, como 
resistentes a antibióticos ou clostridium difficile. 

D) Os pacientes com necessidade de precaução 
contra transmissão aérea devem ficar em quartos 
com pressão negativa, e a porta deve 
permanecer fechada, devendo os profissionais de 
saúde utilizar respirador N-95.  

E) O paciente que necessita de isolamento de 
contato deve ser colocado em quarto isolado, os 
profissionais de saúde devem usar respirador  
N-95 e as portas devem permanecer fechadas. 

19. Sobre o Diabetes Mellitus (DM), analise as 
proposições abaixo. 

1) O tipo 1 se caracteriza pela destruição da célula 
beta, que determina deficiência absoluta de 
insulina, sendo de natureza autoimune ou 
idiopática.  

2) O tratamento do DM tipo 2 inclui as seguintes 
estratégias: educação, modificações do estilo de 
vida (que incluem a suspensão do fumo, aumento 
da atividade física e reorganização dos hábitos 
alimentares) e, se necessário, uso de 
medicamentos. 

3) O plano alimentar direcionado a pacientes 
portadores de DM não precisa ser 
individualizado, por tratar-se de uma patologia 
única. 

4) Nos pacientes para os quais a insulina não foi 
indicada e que não atingiram níveis de controle 
desejáveis, através do plano alimentar e da 
atividade física, deve-se iniciar medicação oral 
como metformina, sulfonilureias ou acarbose. 

5) Na medida em que os níveis glicêmicos 
permanecem instáveis, avaliações da glicemia 
capilar devem ser realizadas apenas uma vez por 
dia, em diferentes horários, inclusive após as 
refeições. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 2 e 3. 
B) 4 e 5. 
C) 1 e 5. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20. O envelhecimento, processo normal de mudança 
relacionada ao tempo, começa ao nascimento e 
continua por toda a vida. Sobre esse processo, é 
incorreto afirmar que:  

A) os idosos podem experimentar alterações 
temporárias na função cognitiva quando 
hospitalizados ou admitidos em instituições 
especializadas.  

B) o envelhecimento intrínseco refere-se àquelas 
alterações provocadas pelo processo normal de 
envelhecimento, as quais são geneticamente 
programadas. 

C) em relação ao sistema vascular, as válvulas 
tornam-se mais estreitas, menos rígidas e o 
músculo cardíaco e as artérias tornam-se mais 
elásticos.  

D) a redução da eficiência da tosse e da atividade 
ciliar e o aumento do espaço morto respiratório 
tornam a pessoa idosa mais vulnerável às 
infecções respiratórias. 

E) no sistema gastrintestinal, o fluxo salivar diminui 
e a pessoa idosa pode experimentar o 
ressecamento da boca. 

21. Em relação aos distúrbios hipertensivos, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) Os mecanismos predominantes de controle são o 
sistema nervoso central, o sistema pressor renal 
e o volume de líquido extracelular. 

B) A elevação da PA sistólica, na ausência da PA 
diastólica elevada, é denominada hipertensão 
sistólica isolada.  

C) Na avaliação diagnóstica, deve-se verificar nível 
sérico de potássio no hiperaldosteronismo e na 
síndrome de Cushing, pois ambos são causas de 
hipertensão essencial. 

D) Como modificação de estilo de vida, a perda de 
peso, se IMC for superior ou igual 25, é prudente. 

E) Na avaliação de enfermagem, é importante: 
auscultar a frequência cardíaca, palpar os pulsos 
periféricos e verificar a frequência respiratória.  

22. A síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS-
SIDA) é definida como a forma mais grave de um 
continuum de doenças associadas à infecção pelo 
vírus da imunodeficiência humana (HIV). Sobre a 
AIDS, analise as proposições abaixo. 

1) Os líquidos corporais que sabidamente 
transmitem o HIV são exclusivamente o sêmen e 
o sangue. 

2) Os monócitos e macrófagos, cujo papel consiste 
em apresentar antígenos às células T, que nesta 
situação inicia a resposta imunológica corporal, 
também são infectados pelo HIV. 

3) O HIV, quando entra no linfócito T4, faz aumentar 
o número de células CD4 com o passar do 
tempo.  

4) Dentre as manifestações orais da AIDS, podemos 
citar verrugas orais, devido ao papiloma vírus 
humano e à gengivite associada. 

5) Na AIDS, são frequentes: as mudanças no hábito 
intestinal, a ocorrência de cólicas abdominais e 
de ulcerações perianais. 

 
 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 5. 
B) 2 e 4. 
C) 3 e 4. 
D) 1, 3 e 5. 
E) 2, 4 e 5. 

23. A leucemia mieloide aguda se caracteriza, EXCETO 
por: 

A) ser a forma de leucemia mais comum entre 
crianças abaixo dos 5 anos de idade. 

B) ter evolução lenta e acometer, sobretudo, os 
idosos. 

C) apresentar elevação da contagem de leucócitos 
no sangue periférico, com todos os estádios 
celulares imaturos. 

D) representar uma das emergências clínicas mais 
agudas, com risco de causar coagulação 
intravascular disseminada. 

E) ser desencadeada após contato com agrotóxicos. 

24. A reação alérgica, tema relacionado à saúde 
imunológica, pode ser caracterizada por inflamação, 
aumento de secreções e broncoconstrição. No que se 
refere a esta temática, assinale a alternativa correta. 

A) Avaliação da alergia inclui exclusivamente o 
histórico e o exame físico.  

B) A anafilaxia é uma reação sistêmica mediata, não  
fatal, que pode ocorrer mediante exposição a 
substância particular. 

C) A asma é um distúrbio inflamatório agudo das 
vias respiratórias, no qual muitas células e 
elementos celulares estão envolvidos. 

D) O estado asmático é uma forma grave de asma, 
no qual a obstrução das vias respiratórias não 
responde à terapia medicamentosa usual. 

E) O angioedema é uma lesão diferente da urticária, 
podendo envolver, em alguns casos, a derme 
profunda e os tecidos subcutâneos. 

25. Sobre as alterações do sistema gastrointestinal (GI), 
analise as proposições abaixo. 

1) No caso do refluxo gastresofágico e esofagite, o 
sintoma mais comum é a disfagia. 

2) Nos distúrbios da motilidade do esôfago, os ditos 
secundários incluem acalasia, espasmo 
esofágico difuso e aqueles de origem 
inespecífica.  

3) No divertículo esofágico, como item da avaliação 
de enfermagem encontra-se a avaliação da 
halitose. 

4) Dentre as manifestações clínicas do câncer de 
esôfago está a odinofagia. 

5) No caso da presença de úlcera péptica, a 
infecção por H. pylori é um achado pouco 
comum.  

 
Estão corretas, apenas: 

A) 3 e 4. 
B) 1 e 2. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2 e 5. 
E) 1 e 5. 

 
 
 



26. No que se refere às alterações no sistema neurológico, 
assinale a alternativa correta. 

A) A escala de coma de Glasgow  é desenhada para 
proporcionar avaliação rápida do nível de 
consciência e não fornece meio para monitorar 
ou localizar disfunção neurológica. 

B) A pressão intracraniana (PIC) é definida como 
pressão do líquido cerebrospinhal menor do que 
15mmHg. 

C) Para monitorização intracraniana, a PIC é a 
menos utilizada, porém ajuda enfermeiros na 
elaboração do plano de cuidados.    

D) A nevralgia do trigêmeo é um distúrbio 
neurológico pouco doloroso que afeta um dos 
ramos do sétimo nervo craniano (trigêmeo). 

E) O acidente vascular cerebral isquêmico ocorre 
em menor proporção nas mulheres que fazem 
uso de contraceptivos orais, sendo estes 
identificados como fatores de proteção.  

27. Marcapasso cardíaco é um dispositivo eletrônico que 
aplica estimulação elétrica direta para auxiliar o 
miocárdio a se despolarizar. Diante deste fato, é 
incorreto afirmar que: 

A) é indicação clínica nas bradirritmias sintomáticas. 
B) os marcapassos temporários são, geralmente, 

implantados durante uma emergência. 
C) somente deve ser implantado apenas por via 

transtorácica. 
D) como profilaxia, pode ser indicada implantação 

antes e depois de cirurgia cardíaca. 
E) a estimulação elétrica cardíaca é evidenciada no 

ECG pela presença de uma “ponta” ou “artefato 
de estimulação elétrica”.  

28. Considerando as hepatites, é incorreto afirmar que: 

A) a hepatite A é transmitida por via fecal-oral, pela 
ingestão de alimento ou líquido infectado pelo 
vírus. 

B) o HBV possui longo período de incubação, 
replica-se no fígado e permanece no soro por 
longos períodos, permitindo sua transmissão. 

C) entre os indivíduos que estão em risco especial 
para hepatite C incluem-se os usuários de drogas 
injetáveis, as pessoas sexualmente ativas com 
múltiplos parceiros, os indivíduos que requerem 
grande volume de sangue e os profissionais de 
saúde.  

D) a doença hepática induzida por medicamento é  
causa rara de insuficiência hepática aguda. 

E) a insuficiência hepática fulminante é a síndrome 
clínica da função hepática prejudicada de 
maneira grave e súbita em uma pessoa 
previamente saudável.       

29. Na avaliação da maturidade e do bem-estar fetais, é 
correto afirmar que: 

A) níveis diminuídos de alfafetoproteína estão 
associados a defeitos congênitos e 
anormalidades cromossômicas. 

B) o uso do exame de ultrassonografia no segundo 
e terceiro trimestres inclui diagnóstico de 
gestação múltipla. 

C) a amniocentese, procedimento que deve ser 
realizado com consentimento formal, quando 
realizado entre 16 e 18 semanas de gestação, é 
usada no diagnóstico pré-natal de doenças 
genéticas ou metabólicas. 

D) a amostra percutânea do sangue no cordão 
umbilical é utilizada exclusivamente para 
identificação de fator RH e grupo sanguíneo. 

E) o teste de estímulo com ocitocina é indicado em 
mulheres que estão apresentando  hemorragia no 
terceiro trimestre, gestação múltipla e placenta 
prévia. 

30. Sobre os estágios do trabalho de parto, é correto 
afirmar que: 

A) o primeiro estágio dura em média 15 horas para 
multípara. 

B) no segundo estágio as contrações se iniciam 
cerca de 1 a cada 5 minutos e estabelecem um 
padrão regular. 

C) o segundo estágio dura de 1 a 4 horas na 
multípara. 

D) o terceiro estágio pode durar por alguns minutos 
até 30 minutos. 

E) o quarto estágio dura da expulsão do feto à 
expulsão da placenta. 

31. Na assistência de enfermagem ao portador da doença 
de Parkinson, é incorreto: 

A) instruir o paciente a mastigar deliberada e 
lentamente, utilizando ambos os lados da boca.  

B) instruir o paciente a exercitar os músculos faciais, 
sorrindo, franzindo a testa e fazendo caretas. 

C) estimular a diminuição da ingesta hídrica. 
D) instruir o paciente a usar marcha de base ampla. 
E) estimular o paciente a tomar banhos mornos e a 

receber massagens para ajudar a relaxar os 
músculos. 

32. Entorse é uma lesão dos ligamentos e das fibras 
musculares de sustentação, que circundam uma 
articulação. Sobre essa lesão, é correto afirmar que: 

A) o tratamento para este agravo é denominado: 
RICE (repouso, gelo, compressão, elevação). 

B) a de primeiro grau envolve ruptura de fibras, dor 
ao movimento e presença de instabilidade 
articular. 

C) a do segundo grau envolve rompimento total do 
ligamento. 

D) depois do estágio inflamatório agudo,  48 horas 
após o acidente, deve-se continuar aplicando 
compressas frias por 30 minutos ininterruptas. 

E) os exercícios para a articulação afetada devem 
ser iniciados apenas 01 mês após o ocorrido, 
independente da gravidade da lesão. 

33. Sobre a hiperemese gravídica, é correto afirmar que: 

A) ocorre a partir da 16ª semana de gestação. 
B) os vômitos persistentes não provocam 

desequilíbrio hidroeletrolítico, pois são inerentes 
à gestação. 

C) ocorre lentificação da motilidade gástrica. 
D) não se relaciona a fatores psicológicos. 
E) não se associa a distúrbios do apetite. 

 
 



34. Dentre os cuidados de enfermagem para os pacientes 
com vias aéreas artificiais estão os de: 

A) empregar técnica estéril durante a introdução da 
cânula de Guedel oral ou nasofaríngea, bem 
como tirá-la e limpá-la com água corrente pelo 
menos a cada 8 horas.        

B) manter o paciente em posição dorsal, posição 
que resulta em melhor complacência pulmonar. 

C) administrar alimentação oral para pacientes 
conscientes, com traqueostomia, tendo o cuidado 
de manter balonetes desinsuflados 
principalmente durante as refeições, para 
promoção de conforto. 

D) substituir os tubos diariamente e também quando 
estiverem sujos. 

E) avaliar sons respiratórios a cada 2 horas, 
observando evidências de depuração ineficaz das 
secreções, o que sugere necessidade de 
aspiração. 

35. No que se refere às infecções do trato urinário (ITU), 
assinale a alternativa correta.  

A) As infecções das vias urinárias superiores podem 
ocorrer na bexiga ou uretra. 

B) Nos homens, a causa mais frequente de ITU 
consiste em hábitos precários de micção. 

C) Os pacientes com cateter de demora podem 
apresentar colonização bacteriana assintomática 
da urina, sem ITU. 

D) As espécies Klebsiella e Proteus são as 
principais responsáveis por mais de 80% das 
ITU. 

E) No caso de realização de coleta de urina para 
diagnóstico de ITU, a obtenção do jato médio é 
dispensável.  

36. Considerando o sistema endócrino, é correto afirmar 
que: 

A) a secreção hormonal independe de sistema de 
retroalimentação negativa. 

B) no hipotireoidismo, os níveis de TSH estão 
diminuídos. 

C) a tiroxina livre é utilizada como método específico 
para detecção de diagnóstico de hipotireoidismo 
e de hipertireoidismo. 

D) a sudorese profusa é um dos sinais específicos 
do hipotireoidismo.  

E) no hipertireoidismo a glândula tireóide pode ser 
palpável, e pode-se auscultar um sopro sobre a 
glândula. 

37. Relacione os distúrbios orgânicos, na segunda coluna, 
com o respectivo eletrólito, na primeira coluna.   

1) Sódio (    ) O excesso causa diarreia, 
cólica intestinal, irritabilidade, 
náuseas e arritmias.  

2) Potássio (    ) O déficit causa cólicas 
abdominais, convulsões, 
oligúria ou anúria.    

3) Cálcio (    ) O excesso causa anorexia, 
náuseas, vômitos, distensão 
abdominal e confusão mental. 

4) Bicarbonato (    ) O déficit causa respiração 
profunda e rápida (Kussmaul), 
dispneia de esforço, fraqueza 
e acidose metabólica. 

5) Magnésio (    ) O déficit causa sinal positivo 
de Chevosteck, convulsões, 
desorientação e tremor. 

 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1, 2, 3, 4, 5. 
B) 2, 1, 3, 4, 5. 
C) 3, 2, 1, 5, 4. 
D) 4, 5, 3, 2, 1. 
E) 5, 4, 2, 1, 3. 

38. No que se refere à cirrose hepática, assinale a 
alternativa incorreta. 

A) A cirrose alcoólica é também conhecida por 
cirrose de Laennec. 

B) A avaliação diagnóstica se estabelece 
exclusivamente a partir dos resultados séricos 
das provas de função hepática. 

C) Há tendência ao sangramento, como epistaxe, 
formação de equimoses, hematêmese e varizes 
esofágicas. 

D) A esofagoscopia é realizada com o intuito de 
determinar presença de varizes esofágicas. 

E) Deve ser realizado exame abdominal para 
investigar a presença de ascite. 

39. São orientações de padrões de cuidados de 
enfermagem no trabalho de parto e no parto, 
EXCETO:  

A) estabelecer história basal para gestante em 
trabalho de parto, incluindo desde a história 
obstétrica. 

B) determinar estado fetal e notificar ao médico 
achados anormais. 

C) avaliar contrações uterinas de acordo com 
padrões de cuidados estabelecidos.  

D) aferir pressão arterial exclusivamente no início e 
no final do parto. 

E) ajudar a gestante com as técnicas de respiração 
e de controle da dor durante as contrações. 

40. No que se refere ao paciente renal e suas opções de 
tratamento, assinale a alternativa correta. 

A) A hemodiálise é utilizada como tratamento de 
escolha para pacientes com insuficiência renal 
aguda. 

B) Na diálise peritoneal ambulatorial contínua o 
peritôneo é utilizado como membrana 
semipermeável. 

C) O manejo nutricional desses pacientes não 
envolve restrições alimentares. 

D) A diálise peritoneal é um substituto para funções 
renais excretoras e também para as funções 
endócrinas e metabólicas do rim. 

E) A utilização de técnica limpa na diálise peritoneal 
ambulatorial contínua é importante para 
prevenção de infecção. 

 
 
 
 
 
 
 



41. Sobre os distúrbios cardíacos, assinale a alternativa 
correta.  

A) Como causas cardíacas da doença da artéria 
coronária, pode-se incluir anemia, febre e 
tireotoxicose.  

B) A isquemia silenciosa ocorre normalmente no 
período noturno (evento circadiano) devido a um 
aumento na atividade do sistema nervoso 
parassimpático. 

C) O início do processo do infarto agudo do 
miocárdio é gradativo, levando à progressão do 
evento em 10 horas. 

D) O choque cardiogênico ocorre quando o músculo 
cardíaco aumenta sua força contrátil.  

E) Dois tipos de disfunção podem existir com a 
insuficiência cardíaca: a sistólica e a diastólica.   

42. A lei 8080, de setembro de 1990, que se reporta ao 
campo de atuação do Sistema Único de Saúde, dispõe 
sobre: 

A) as condições para promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 

B) a vigilância epidemiológica. 
C) a saúde do trabalhador.  
D) a assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 
E) a participação na formulação da política e na 

execução de ações de saneamento básico. 

43. Sobre os problemas com saúde mental, é incorreto 
afirmar que: 

A) as manifestações fisiológicas dos distúrbios da 
ansiedade estão relacionados com as respostas 
de “lutar ou fugir”.   

B) os distúrbios somatoformes têm em comum as 
crenças de que sintomas físicos são reais, apesar 
de evidências contrárias. 

C) os distúrbios depressivos são considerados 
distúrbios do humor. 

D) nos distúrbios bipolares estão incluídos 
exclusivamente os episódios depressivos. 

E) os sintomas psicóticos são produzidos por uma 
perda das fronteiras do ego ou por 
comprometimento grosseiro nos parâmetros da 
realidade.   

44. Sobre diarreia infantil, é correto afirmar que: 

A) os rotavírus são responsáveis por 20% dos 
quadros de diarreia infantil.  

B) a diarreia protraída é aguda e se prolonga por 
alterações secundárias funcionais e/ou 
morfológicas do trato gastrintestinal. 

C) a diarreia aguda prolongada e a crônica 
requerem hidratação e repouso e não provocam 
desnutrição. 

D) os episódios de diarreia de causa não infecciosa 
são pouco frequentes. 

E) a diarreia aguda com tempo de evolução superior 
a 10 dias é indubitavelmente infecciosa. 

 

45. A desidratação se conceitua como condição clínica 
consequente à perda de liquido corporal, com 
equilíbrio negativo de água e em geral eletrólitos. 
Sobre essa condição, assinale a alternativa correta.  

A) A minoria dos casos de desidratação é provocada 
por vômitos e ingesta inadequada de água. 

B) Na desidratação hiponatrêmica, há o aumento da 
osmolaridade intravascular e o risco de 
hipovolemia é diminuído, já que a perda hídrica 
se faz em 3 direções: célula, rim e local de perda. 

C) O grau de desidratação pode ser calculado a 
partir do peso anterior da criança.  

D) Na desidratação hipernatrêmica há a diminuição 
da osmolaridade intravascular, cujos resultados 
são edema celular e hiperidratação. 

E) Na maioria dos casos de desidratação, a perda 
de líquidos e eletrólitos é equivalente a 10%, 
determinando a chamada desidratação isotônica.   

46. A terapia de reidratação oral (TRO) faz parte do 
controle de doenças diarreicas da Organização 
Mundial de Saúde (OMS). São limitações da TRO, 
EXCETO:  

A) tratar a diarreia. 
B) ter uso limitado para tratamento de diarreias 

crônicas ou disentéricas. 
C) não poder ser utilizada em crianças com 

desidratação severa complicada por vômitos 
severos. 

D) não dever ser usada em desnutridos tipo 
Kwashiorkor, nos quais preexistem déficits 
hidroeletrolíticos. 

E) O soro da OMS ser o de primeira escolha, pois o 
caseiro tem possibilidade de erro na 
concentração, com alteração da osmolaridade. 

47. Em relação ao câncer, é incorreto afirmar que: 

A) é responsabilidade do enfermeiro, no cuidado do 
paciente portador de câncer, implementar plano 
de cuidado de enfermagem que faz interface com 
regime de cuidado médico e que é compatível 
com as metas estabelecidas. 

B) os processos patológicos malignos apresentam a 
capacidade de  permitir a disseminação ou a 
transferência das células cancerosas de um 
órgão ou região do corpo para outro, por meio de 
metástase. 

C) acredita-se que a transformação maligna, ou 
carcinogênese, seja um processo celular com 
uma única etapa.    

D) a disseminação linfática é o processo mais 
comum da metástase. 

E) a angiogênese é o crescimento de novos 
capilares a partir do tecido do hospedeiro, através 
da liberação dos fatores de crescimento e 
enzimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48. Com o objetivo de evitar que o paciente preso ao leito 
desenvolva deformidades e contraturas, analise as 
seguintes condutas. 

1) A rotação externa do quadril é a posição 
adequada para o paciente em decúbito dorsal. 

2) Na posição supina, os dedos dos pés devem 
estar retos, apontando para cima, com a 
utilização de botas protetoras. 

3) Na posição lateral, a cabeça deve ser alinhada 
com a coluna, evitando-se o uso de travesseiro. 

4) Na posição lateral, os ombros e cotovelos devem 
estar flexionados e o braço superior apoiado com 
um travesseiro. 

5) Na posição prona, os braços devem ser 
abduzidos e girados externamente no nível da 
articulação do ombro, e os cotovelos flexionados. 

 
Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 5. 
B) 2 e 3. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, 4 e 5. 
E) 1, 3, 4 e 5. 

49. Sobre as características dos diversos tipos de sonda 
utilizados na sondagem gastrintestinal, assinale a 
alternativa correta. 

A) As sondas nasoduodenais e as nasoentéricas 
são longas. 

B) A sonda de Levin e as sondas de reservatório 
gástrico são curtas. 

C) As sondas de luz estreita e com saídas próximas 
largas são utilizadas para remover substâncias 
ingeridas. 

D) As sondas curtas e com duas luzes estão 
indicadas para o tratamento das varizes 
esofágicas. 

E) As sondas de borracha são inadequadas para o 
trato gastrintestinal. 

50. Pacientes confinados ao leito por longos períodos 
estão propensos a desenvolverem úlceras de pressão. 
Sobre essas úlceras, é incorreto afirmar que: 

A) se localizam em áreas de tecido mole enfartado. 
B) surgem quando a pressão aplicada à pele por 

tempo prolongado é maior que a pressão do 
fechamento capilar, em torno de 32mmHg. 

C) a hiperemia local não regride, a lesão é indolor e 
de cicatrização lenta. 

D) o sinal inicial de pressão é o eritema. 
E) a pressão do fechamento capilar é menor em 

pacientes criticamente doentes. 


