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1) Sabendo-se que a hipertensão ê uma doença da regulação 
vascular, na qual estão alterados os mecanismos que 
controlam a pressão arterial dentro da faixa de normalidade, 
assinale a opção que apresenta consequências da hipertensão.

(A) Lesiona os vasos sanguíneos no cérebro, olhos, coração e 
rins.

(B) Compromete os membros inferiores, olhos, coração e rins,
(C) Lesiona os olhos, coração e pulmão.
(D) Lesiona os vasos linfãticos, olhos, coração e pâncreas.
(E) lesiona os pulmões, coração e aparelho digestivo.

2) De acordo com as normas legais referentes ao transplante e â 
remoção de órgãos e tecidos no Brasil, é correto afirmar que

(A) as equipes cirúrgicas necessitam de consentimento 
expresso da família, pois remoções sem o consentimento 
podem acarretar sérios problemas legais.

(B) a legislação brasileira admite a doação presumida de 
órgãos e tecidos, sendo assim, para que o indíviduo não 
seja considerado doador, faz-se necessário registrar a 
expressão "não doador de órgãos e tecidos'1 na carteira 
de identidade civil.

(C) o cadáver não reclamado junto às autoridades públicas no 
prazo de 48 horas poderá ser destinado â retirada de 
órgãos.

(D) no Brasil, não se admite remoções e transplantes de
órgãos ou tecidos. :

íE) nos transplantes a partir de doadores cadáveres não se 
deve discutir os critérios empregados na comprovação da 
morte e tipo de consentimento para utilização dos 
órgãos.

Assinale a opção que apresenta a intervenção de enfermagem 
indicada para o paciente com demência.

(A) Solicitar várias coisas de uma vez.
(B) Não envolver os membros da família no tratamento.
(C) Evitar confrontações violentas.
(D) Evitar envolver o paciente no tratamento.
(E) Não fornecer relógio e calendários para evitar que o 

paciente fique ansioso e confuso.
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4) Assinale a opção que, segundo Kawamoto(2003), apresenta uma 
atitude que NÃO deve ser adotada no momento da anotação de 
enfermagem.

(A) Realizar o registro de dados â caneta.
(B) Utilizar o corretor para retificar os erros.
(C) Anotar em seguida à prestação do cuidado.
(D) Não deixar espaço entre o ponto e a assinatura.
(E) Preencher completamente o cabeçalho.

5) Em relação às características físicas da central de material 
esterilizado, é correto afirmar que os elementos que compõem 
essa unidade são:

(A) Sala para recepção e expurgo, sala para preparo de
material, sala para guarda e distribuição de material e 
área para guarda de macas.

(B) Sala para preparo de material, sala para esterilização e 
posto de enfermagem.

(C) Sala para esterilização, sala para guarda e distribuição 
de material e área para guarda de macas.

(D) Sala para recepção e expurgo, sala para preparo de
material, sala para esterilização e sala para guarda e 
distribuição de material.

(E) Sala para recepção e expurgo, sala para preparo de
material, sala para esterilização e local para lavabo.

Em relação ao conceito de drenagem torãcica, pode-se afirmar
que consiste na introdução de

(A) um tubo dentro do pulmão, para retirar líquido ou ar a 
fim de ajudar a recuperar a pressão negativa.

(B) uma sonda dentro do tórax para retirar ar ou líquido 
a fim de recuperar a pressão positiva.

(C) um tubo dentro do espaço pleural, para retirar ar ou 
liquido a fim de ajudar a recuperar a pressão positiva.

(D) um tubo dentro do espaço pleural, para retirar ar ou 
liquido a fim de ajudar a recuperar a pressão negativa.

(E) um tubo dentro do espaço pleural para a introdução de 
oxigênio a fim de ajudar a recuperar a pressão positiva.
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7) Na criança, a desidratação grave (3° grau) caracteriza-se 
por:

(A) pele com turgidez.
(B) língua saburrosa.
(C) discreto sinal da prega.
(D) perda de peso entre 5 e 10%.
(E) fontanela muito funda.

8) As meningites são inflamações que acometem as meninges, 
membranas que envolvem o sistema nervoso central. Por 
desencadearem processos inflamatórios, apresentam sintomas 
como:

(A) cefaleias, febre, rigidez de nuca, vômitos em jatos, 
convulsões e vertigem.

(B) cefaleias, febre, rigidez de nuca, diarréia e inconti- 
nência urinária.

{C) cefaleia, febre, enjôo, desorientação e tremores nas 
mãos .

(D) hipertensão arterial, vômitos, convulsões e icterícia.
(E) cefaleia, febre, rigidez de nuca, enjôo e constipação.

9) Segundo Kawamoto (2003), a aplicação de calor tem as seguin
tes finalidades, EXCETO:

(A) relaxar a musculatura.
(B) aquecer o paciente.
(C) estancar o sangramento.
(D) aliviar a dor.
(E) facilitar o processo supurativo.

10) Assinale a opção que apresenta a classificação das feridas 
por volume de exsudato.

(A) Por incisão, por perfuração, por contusão, por escoria-' 
ção, por veneno e térmicas.

íB) Secas, pós-sutura, pouco exsudativa, moderadamente exsu- 
dativa e altamente exsudativa.

(C) Asséptica, séptica, pouco exsudativa e altamente exsu
dativa .

(D) Asséptica, por incisão, por perfuração e altamente exsu
dativa .

(E) Secas, pós-sutura, asséptica, séptica e contaminada.
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11) Qual é a manobra recomendada para aliviar a obstrução da via 
aérea por corpo estranho no adulto?

(A) de Valsava.
(B) de Heimlich.
(C) de Frederich.
(D) de Henrich.
(E) de Reich.

12) Assinale a opção que apresenta somente itens que devem ser
observados ao admitir um paciente para a cirurgia.

(A) Se o paciente está em dieta zero e se dentaduras e 
próteses foram removidas.

(B) Se dentaduras e próteses foram removidas e se lentes de 
contato foram mantidas.

(C) Se o paciente está em dieta zero, se lentes de contatos 
foram removidas e se as próteses foram mantidas.

(D) Se o paciente está em dieta zero, se a preparação 
cutânea, quando prescrita, foi realizada e se as 
próteses foram mantidas.

(E) Se dentaduras e próteses foram removidas e se lentes de 
contato e aliança de casamento foram mantidas.

13) Em relação à aplicação de insulina, é correto afirmar que

(A) deve-se escolher o local de aplicação e não usar álcool 
para limpar a pele, pois poderá interferir na ação da 
insulina.

(B) numa mesma área, deve-se usar aproximadamente uma 
distância de 8 a 10 centímetros para fazer as aplica
ções .

(C) os locais de aplicação deverão ser variados uma vez por 
semana.

(D) com a seringa, deve-se introduzir a agulha na pele 
formando um ângulo de 45 graus.

(E) os locais de aplicação poderão ser a região deltoide, 
região glútea, face anteroexterna da coxa, parede 
abdominal e cintura.

Prova
Profissão
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14) Com base nas vias de transmissão do vírus HIV citadas por 
Kawamoto et al. (2004), assinale a opção em que NÃO há evi
dências de transmissão do HIV.

(A) Relação sexual vaginal.
(B) Transfusão sanguínea.
(C) Leite materno.
(D) Da mãe para o feto.
(E) Suor.

15) Em relação â dor pós-operatória, é correto afirmar que

(A) a dor é um dos sintomas mais tardios que o paciente 
apresenta.

(B) a dor pós-operatória máxima ocorre entre 12 e 36 horas 
depois da cirurgia, e, em geral, diminui significativa
mente em torno de 48 horas.

(C) os idosos parecem ter uma tolerância menor à dor 
que os mais jovens ou de meia-idade.

(D) existe prova documentada de que homens toleram mais a 
dor que as mulheres.

(E) a dor pós-operatória máxima ocorre entre 6 e 12 horas 
depois da cirurgia e, em geral, diminui significativa
mente em torno de 36 horas.

16) o curativo seco ê utilizado principalmente para o fechamento 
de ferida por primeira intenção. Assinale a opção que 
apresenta uma desvantagem deste tipo de curativo.

(A) Os tecidos circunvizinhos podem tornar-se macerados pela 
umidade e o risco de infecção pode aumentar.

(B) Os tecidos circunvizinhos podem tornar-se macerados pela 
umidade e as roupas de cama tornam-se molhadas.

(C) Aderem à superfície da ferida quando a drenagem seca. A 
retirada pode provocar dor e ruptura do tecido de 
granulação.

(D) Nao aderem â superfície da ferida quando a drenagem 
seca.

(E) Os tecidos circunvizinhos podem tornar-se macerados pela 
umidade, o risco de infecção pode aumentar e as roupas 
de cama tornam-se molhadas.
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17) Considerando os tipos de cirurgia, assinale a opção que
corresponde ao tempo máximo que pode ser esperado para 
resolver uma cirurgia de urgência. .

(A) 10 a 12 horas.
(B) 12 a 24 horas.
(C) 24 a 36 horas.
(D) 24 a 48 horas.
(E) 24 a 72 horas.

18) Assinale a opção que apresenta as quatro formas de manifes
tação da hanseníase.

(A) Tuberculoide, dimorfa, tetânica e viral.
(B) Indeterminada, virchowiana, dimorfa e viral.
(C) Indeterminada, virchowiana, tuberculoide e dimorfa.
(D) Tuberculoide, tetânica, hipocrômica e indeterminada.
(E) Hipocrômica, indeterminada, bacteriana e dimorfa.

19) De acordo com a Organização Mundial de Saúde, idoso é todo 
indivíduo com idade a partir de quantos anos?
(A) 55
(B) 60
<C) 65
(D) 70
(E) 75

20) As lesões abdominais contribuem com grande percentual das
lesões e morte relacionadas ao trauma. Assinale a opção que
traz uma intervenção primaria nos traumas abdominais.

(A) Evitar manobras de ressuscitação, pois não são indicadas 
em traumas abdominais.

(B) Avaliar a via aérea e verificar níveis de glicose no 
sangue.

(C) Controlar o sangramento com curativos compressivos na 
região abdominal completa.

(D) Quando existir objeto empalado no abdome, retirã-lo 
cuidadosamente e aplicar curativo compressivo.

{E) Quando existir objeto empalado no abdome, deve-se deixá- 
lo nesse local e estabilizar esse objeto com curativo 

' volumoso ao longo dos lados do objeto.
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21) Como se denomina o tipo de precaução aplicável para contato 
com sangue, fluido corporal, pele não intacta e membranas 
mucosas de todos os pacientes?

{A) De contato.
(B) Respiratória.
(C) De aerossóis.
(D) Padrão.
(E) Protetora.

22} Quais são os fatores que afetam a cicatrização normal?

(A) Idade, raça, sexo e condição social.
(B) Idade, nutrição, condição de vascularização, edema e 

inflamação do local.
(C) Idade, nutrição, condição de vascularização e raça.
(D) Nutrição, edema, inflamação do local e sexo.
{E) Idade, nutrição, condição de vascularização, edema e 

condição social.

23) Como se denomina a disfunção do tubo neural que se 
caracteriza pela protusão herniãria de um cisto saculiforme 
contendo meninges, liquido cefalorraquidiano e uma porção da 
medula com seus nervos?

(A) Mielomeningocele.
(B) Exencefalia.
(C) Espinha bifida oculta.
(D) Encefalocele.
(E) Meningocele.

24) Assinale a opção que apresenta finalidades do curativo.

(A) Evitar a descontaminação das feridas limpas e facilitar 
a cicatrização.

(B) Facilitar a circulação geral e a cicatrização.
(C) Promover a infecção das lesões contaminadas e a cicatri

zação por segunda intenção.
(D) Evitar a contaminação das feridas limpas e facilitar a 

cicatrização.
(E) Promover o conforto do paciente e a infecção das lesões 

contaminadas.

Prova : Amarela
Profissão : TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Concurso : CP-CAP/13

7/14



25) Assinale a opção que apresenta o agente etiológico da Tuber
culose .

(A) Plasmodium vivax.
(B) Bacilo de Koch.
(C) Bacilo de Hansen.
(D) Clostridium tetani.
(E) Ascaris lumbricóides.

26) Com o objetivo de prevenir ou minimizar as reações das 
crianças, principalmente as menores de 5 anos, ocasionadas 
pelo medo da separação dos pais durante a hospitalização, 
alguns hospitais adotam a seguinte conduta:

(A) sedar levemente a criança nos dias iniciais da interna
ção .

(B) permitir a participação da família nos cuidados.
(C) evitar a participação da criança em atividades recrea

tivas .
{D) recolher os objetos familiares trazidos pela criança.
(E) estabelecer dias e horários para visita dos pais.

27) Assinale a opção que indica cuidados de enfermagem ao 
paciente no período pré-operatórío de cirurgia ambulatorial.

(A) Administrar medicamentos pós-anestésicos e verificar os 
sinais vitais.

(B) Oferecer dieta leve e verificar os sinais vitais.
(C) Oferecer dieta branda e verificar os sinais vitais.
{D) Verificar os sinais vitais e administrar medicamentos 

pré-anestésicos.
(E) Administrar oxigênio e oferecer líquidos.

28) Assinale a opção que apresenta as principais características 
dos transtornos psicóticos.

(A) Desorganização da personalidade, alteração do pensamento 
e comportamento, afastamento da realidade e atividade 
delirante.

(B) Tristeza vital, angústia, retraimento social e baixa 
autoestima.

(C) Desorientação de tempo e espaço, tremores de mãos e 
braços e alucinações visuais.

(D) Tendência a fazer gastos excessivos, exaltação do humor, 
otimismo e confiança exagerados.

(E) Insônia, hipersexualidade e agitação psicomotora.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/13
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29) Assinale a opção que apresenta uma consideração de
enfermagem em relação à coleta de fezes para exames.

(A) Utilizar um abaixador de língua para preencher completa
mente de fezes um recipiente plástico descartável.

(B) Preservar a amostra de material fecal quando ela conti
ver vermes ou sangue.

(C) Os frascos de fezes devem ser congelados quando for 
impossível enviá-los rapidamente ao laboratório.

{D) Testar para sangue oculto ou confirmar a melena ou 
sangue macroscopicamente visível utilizando o teste de 
nidrina.

{E) Sempre refrigerar as amostras que devem ser examinadas 
para parasitas. Neste caso, as fezes não devem estar 
frescas.

) Hepatites virais são doenças infecciosas causadas por vírus, 
tendo como órgão alvo o fígado. Assinale a opção que 
apresenta a forma de transmissão do vírus da Hepatite A.
(A) Relação sexual.
(B) Transfusão sanguínea.
(C) Fecal-oral.
(D) Transfusão perinatal.
(E) Picada de mosquito.

31) O delirium tremens é uma das complicações psiquiátricas 
decorrentes do alcoolismo. Assinale a opção que apresenta 
os sintomas desse quadro.

(A) Insônia, sudorese intensa, tremores generalizados e 
desinibição.

(B) Desorientação de tempo e espaço, alucinações visuais, 
tremores nas mãos e braços, delírios e idéias de

. perseguição.
(C) Autismo, inadequação comportamental, otimismo exagerado 

e alucinações visuais.
(D) Tremores nas mãos e braços, desorientação de tempo e 

espaço, hipersexualidade e desinibição.
(E) Insônia, tremores de membros inferiores, autismo e risos 

imotivados.

Prova : Amarela
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32} Até que idade, em meses, deverá ser feita a medida do 
perímetro cefãlico nas crianças que vêm apresentando
desenvolvimento físico normal?

(A) 12
(B) 18
(C) 24
(D) 30
(E) 36

33) De acordo com o calendário básico de vacinação, recomenda-se 
a aplicação da segunda dose da vacina contra hepatite B 
quando a criança estiver com a idade de:

(A) 1 mês.
(B) 2 meses.
(C) 3 meses.
(D) 4 meses.
(E) 6 meses.

34) Para aplicar 1500 UI de heparina, dispondo de frascos de 
5000 UI/ml, quanto deve ser aspirado, em ml, para cumprir 
corretamente a prescrição?

(A) 0,15
(B) 0,20
(C) 0,25
(D) 0,30
(E) 0,35

35} Assinale a opção que, segundo Hockenberry (2006), 
apresenta um sinal de desenvolvimento motor relativo ao 4° 
mês de vida.

(A) Agarra e manipula pequenos objetos.
(B) Ajusta sua postura para alcançar um objeto.
(C) Transfere objetos de uma mão para outra.
(D) Tenta alcançar objetos com a mão, esticando-se.
(E) Segura um cubo enquanto procura outro.

Prova : Amarela
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36) Assinale a opção que apresenta somente contra-indicações 
de aspiração naso-traqueal.

(A) Hipertensão arterial e arritmias.
(B) Hipotensão arterial e bradicardia.
(C) Distúrbios hemorrágicos e lesões da cabeça, facial ou 

cervical.
(D) Hipertensão arterial e cirurgia traqueal.
(E) Lesões da cabeça, facial ou cervical e arritimias.

37) Qual é a terminologia que tem relação com a característica 
frequência do pulso?

(A) Filiforme.
(B) Dicrótico.
(C) Taquicãrdico.
(D) Cheio.
(E) Disrítmico.

38) a consulta pré-natal de uma gestante com 35 semanas deve 
ocorrer:

(A) a cada 2 meses.
(B) uma vez por mês.
(C) a cada 15 dias.
(D) uma vez por semana.
(E) duas vezes por semana.

Induzir o parto é provocar de maneira artificial o 
desencadeamento das contrações uterinas. Assinale a opção 
que apresenta uma contraindicação absoluta desse 
procedimento.

(A) Pós-datismo.
(B) Aminiorrexe prematura.
(C) Inércia uterina primária.
(D) Cicatriz uterina anterior.
(E) Desproporção feto pélvica.

40) Segundo Lima (2010), é considerado um cuidado imediato ao 
recém-nascido prematuro:

(A) mudar decúbito.
(B) prover aquecimento.
(C) fazer curativo do coto.
(D) higienizar a pele.
(E) iniciar alimentação.

Prova : Amarela
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41) Uma forma aguda de pneumonia pode ser produzida pela 
inalação de secreções orofaríngeas e/ou o conteúdo gástrico 
para dentro dos pulmões. Assinale a opção que apresenta uma 
intervenção de enfermagem para prevenir este tipo de pneumo
nia .

(A) Elevar a cabeceira do leito para os pacientes debilita
dos, os que recebem alimentação por sonda e aqueles com 
doenças motoras do esôfago.

(B) Colocar os pacientes com reflexos comprometidos em uma 
posição dorsal.

(C) Garantir que a sonda nasogãstrica esteja impermeável.
(D) Manter os pacientes debilitados, os que recebem alimen

tação por sonda e aqueles com doenças motoras do esôfa
go em posição dorsal.

(E) Fornecer lentamente as alimentações por sonda, com o 
paciente em Trendelenburgo.

42) Transtorno afetivo caracterizado por oscilação grave e 
patológica do humor, manifesto por meio de quadros de 
depressão e mania. A descrição acima refere-se ao quadro de:

(A) depressão.
(B) esquizofrenia.
(C) transtorno de ansiedade generalizada.
(D) transtorno bipolar.
(E) transtorno obsessivo-compulsivo.

43) Os medicamentos indicados na facilitação da evacuação são 
denominados

(A) constipantes.
(B) antiãcidos.
(C) antieméticos.
(D) catárticos.
(E) antiespasmódicos.

44) Quantas horas, aproximadamente, são necessárias para 
completar uma infusão de 1500 ml de soro, utilizando um 
equipo de macrogotas (20 gts = 1 ml) com gotejamento de 60 
gts/mim?

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8
(E) 9

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/13
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(A) desconfiança pervasiva e suspeita dos outros.
(B) impulsividade acentuada e instabilidade nos relaciona

mentos interpessoais, autoimagem e afeto.
(C) emocionalidade excessiva e busca de atenção.
(D) desprendimento dos relacionamentos sociais e pouca ex

pressão das emoções nos ambientes interpessoais.
(E) desconsideração e violação dos direitos dos outros.

46} Considerando a organização dos serviços de saúde por 
complexidade, assinale a opção que NÃO representa um serviço 
primário de saúde.

(A) Ambulatório especializado.
(B) Postos de saúde.
(C) Pronto atendimento.
(D) Unidade sanitária.
(E) Pronto-socorro.

45) o distúrbio da personalidade antissocial caracteriza-se por:

47} o escarro pode ser obtido por diversos métodos, um deles é 
através da respiração profunda e tosse. Em relação a esse 
método, é correto afirmar que o profissional de enfermagem 
deve:

(A) instruir o paciente a fazer várias respirações superfi
ciais, expirar e realizar uma série de tosses longas.

{B) aspirar a secreção através do tubo endotraqueal.
(C) aspirar a secreção através da traqueostomia.
(D) fazer com que o paciente tussa profundamente e expectore 

o escarro em um recipiente estéril.
(E) obter a primeira amostra vespertina, pois fornece a 

melhor amostra das secreções pulmonares.

48) De acordo com Oguisso e Schmidt (2007), "o respeito que a 
sociedade terá ao enfermeiro só se justificará se, além de o 
sentir capaz, o souber responsável". Assinale a opção que 
apresenta as três esferas em que o profissional de 
enfermagem poderá ser responsabilizado.

(A) Fiscal, penal e ética.
(B) Penal, deontológica e técnica.
(C) Civil, moral e ética.
(D) Penal, profissional e pessoal.
(E) Civil, penal e profissional.

Prova : Amarela Concurso : CP-CAP/13
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49) Assinale a opção que apresenta sintomas do hipotireoidismo.

(A) Insônia, raciocínio lento e sensibilidade ao frio.
(B) Insônia, raciocínio rápido, fraqueza, aumento de peso e 

pés frios.
(C) Sonolência, raciocínio lento, bradicardia, hipotensão, 

aumento de peso, pés frios e edema.
(D) Sonolência, raciocínio lento, taquicardia, hipotensão, 

aumento de peso e pés frios.
(E) Sonolência, raciocínio lento, taquicardia, hipertensão, 

aumento de peso e pés frios.

50) Em uma gestante com hemorragia indolor, sem causa aparente,
eliminando sangue vivo e sem coágulos, deve-se suspeitar de:

(A) descolamento prematuro de placenta.
(B) placenta prévia.
(C) aminiorrexe prematura.
(D) trabalho de parto prematuro.
(E) hiperêmese gravídica.

Prova
Profissão
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