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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 01 (questão 01)  

 
Disponível em: www.facebook.com 

01. De acordo com o texto 01,  
 
A) na vida, os fatos acontecem em intervalos de tempo de longa duração. 

B) a vida humana é cercada de acontecimentos significativos. 

C) na efemeridade da vida, os cenários se multiplicam. 

D) virar páginas na vida é atitude de gente sábia. 

E) para muitos, a vida se torna monótona e insípida. 
 
TEXTO 02 (questão 02) 

 
Disponível em: www.facebook.com 

02. Analisando-se o texto 02, tem-se que  
 
A) para seguir a caminhada, é necessário se apassivar diante dos fatos. 

B) coragem é sentimento imprescindível para apaziguar situações constrangedoras. 

C) é preciso ter o coração esvaziado de entusiasmo para avançar. 

D) obstáculos nem sempre precisam ser vencidos. 

E) a vitória acontece quando o amor rege os sonhos. 
 

TEXTO 03 (questões 03 e 04) 
 

A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde: tudo o que é absoluto pertence à 

patologia.  (Friedrich Nietzsche) 
 
03. Em relação aos Sinais de Pontuação, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A terceira vírgula poderia ser permutada pelo conectivo "e", e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais 

vigentes.  

B) As três primeiras vírgulas separam termos explicativos. 

C) Os dois pontos poderiam ser permutados por reticências, e a frase se manteria gramaticalmente correta. 

D) A segunda vírgula poderia inexistir, e isso não seria considerado desobediência às normas vigentes de pontuação. 

E) Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma exclamação, o que não se constituiria em erro gramatical. 

 

04. Observe abaixo o fragmento de trecho: 

"tudo o que é absoluto pertence à patologia." 
 
Nele, existe(m) 
 
A) três pronomes, sendo dois indefinidos e um relativo. 

B) um verbo cujo complemento não vem regido de preposição.  D) dois adjetivos de gêneros diferentes. 

C) um pronome demonstrativo. E) um verbo de 1ª. conjugação. 

Assim é a vida... 
Daqui a pouco a página vira, 
o cenário muda... 
Novos ventos, nova brisa, 
novos ares, novos mares... 

 
 

E o segredo é ter muita fé para 
seguir em frente, mais coragem 

para enfrentar os obstáculos 
e a certeza de que quando os 

nossos sonhos são movidos por 
amor, a vitória não demora a chegar... 

http://pensador.uol.com.br/autor/friedrich_nietzsche/
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TEXTO 04 (questões 05 e 06) 
 

Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em caso 

contrário, abstém-te de o ajudar.   (Sócrates) 
 
05. Em relação aos termos sublinhados, é CORRETO afirmar que  
 
A) ambos são exemplos de próclise. 

B) o primeiro é exemplo de próclise, ao passo que o segundo indica ênclise. 

C) um deles poderia estar mesoclítico ao verbo. 

D) ambos poderiam estar proclíticos ao verbo, sem caracterizar erro gramatical. 

E) ambos são exemplos de ênclise. 
 

06. Extraindo termos do texto 04, sobre ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém uma justificativa 

CORRETA. 
 
A) Acentua-se o termo "alguém" por ser paroxítona terminada em EM. 

B) O termo "saúde" é acentuado porque o "u" átono forma hiato com a vogal A. 

C) Acentua-se o termo "contrário" por ser paroxítona terminada em hiato. 

D) A tonicidade do termo "abstém" recai na última sílaba. 

E) Os termos "saúde" e "contrário" obedecem à mesma regra de acentuação. 

 

TEXTO 05 (questão 07) 
 

Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços; estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o 

que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta. (Marquês de Maricá) 
 
07. Em relação à Classe de Palavras, analise os itens abaixo: 
 

I.  "estes não invejam o juízo e a prudência..." - o termo sublinhado se classifica como pronome indefinido e se refere 

a "moços". 

II.  "uns conhecem o que perderam..." - ambos os verbos existentes neste trecho estão conjugados em tempo presente. 
III.  "os outros desconhecem o que lhes falta." - o primeiro termo se classifica como artigo definido, e o segundo, 

pronome pessoal que se refere a "outros". 

IV. "Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços..." - todos os termos sublinhados se classificam como substantivo. 

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em  

 

A) IV. B) II. C) II e IV. D) I e III. E) III. 

 

TEXTO 06 (questão 08) 
 

A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. (Diderot) 
 
08. Se o termo "cólera" fosse substituído por "maus pensamentos", preservando-se o tempo verbal do texto 06, estaria 

CORRETO o texto indicado na alternativa 
 
A) Maus pensamentos prejudicariam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscariam o julgamento e cegariam a razão. 

B) Maus pensamentos prejudicavam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscavam o julgamento e cegavam a razão. 

C) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscam o julgamento e cegam a razão. 

D) Maus pensamentos prejudicarão o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscarão o julgamento e cegarão a razão. 

E) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscaram o julgamento e cegaram a razão. 

 

TEXTO 07 (questões 09 e 10) 
 

AMOR É SÍNTESE 

Mário Quintana 

 
Por favor, não me analise 

Não fique procurando cada ponto fraco meu. 

Se ninguém resiste a uma análise profunda, 

Quanto mais eu... 

Ciumento, exigente, inseguro, carente 

Todo cheio de marcas que a vida deixou 
Vejo em cada grito de exigência 

Um pedido de carência, um pedido de amor.  

 
Amor é síntese 

É uma integração de dados 

Não há que tirar nem pôr 

Não me corte em fatias 

Ninguém consegue abraçar um pedaço 

Me envolva todo em seus braços 
E eu serei o perfeito amor. 

Disponível em: http://muitaprosa.blogspot.com.br/2007/10/amor-sintese-mario-quintana.html 

http://pensador.uol.com.br/autor/socrates/
http://pensador.uol.com.br/autor/marques_de_marica/
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09. Observe os verbos dos itens abaixo: 
 

I.  "Se ninguém resiste a uma análise profunda" - o verbo deste trecho exige complemento não regido de preposição. 

II.  "Vejo em cada grito de exigência 

 Um pedido de carência, um pedido de amor." - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de 

preposição e o outro não. 
III.  "Não me corte em fatias" - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem 

ser regido de preposição. 

IV.  "Ninguém consegue abraçar um pedaço"- o verbo sublinhado exige um complemento e este não vem regido de 

preposição.  
 
Está CORRETO o que se afirma apenas em 
 

A) IV.  B) I e III. C) II e IV. D) III. E) II, III e IV. 

 

10. Observe os fragmentos do texto 07, atentando para os termos sublinhados e as letras destacadas em maiúsculo. 
 

I.  "Por favor, não me analiSe" - como o termo sublinhado, grafa-se "gaSe". 

II.  "Ciumento, exiGente, inseguro, carente" - o termo "anGina" escreve-se da mesma forma que o termo sublinhado. 
III.  "Todo CHeio de marcas que a vida deixou" - como o termo sublinhado, grafa-se "inCHaço". 

IV.  "É uma integraÇão de dados" - como o termo sublinhado, escreve-se "constipaÇão". 
 
Assinale a alternativa que contém apenas os itens CORRETOS. 

 

A) I e II. B) I e III. C) II, III e IV. D) II e III. E) II e IV. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Responda as questões de 11 a 13 de acordo com a legenda a seguir: 

 

A) Apenas as afirmativas a e c estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas b e c estão corretas. 

C) Apenas a afirmativa b está correta. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

11. Em relação ao SUS, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. 

b) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS. 

c) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada 

esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 8.142/90. 

 

12. Em relação à história da saúde pública no Brasil, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991. 

b) A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por 

profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil. 

c) Na esfera das políticas de saúde, o referencial da medicina comunitária se materializava em programas de extensão da 

cobertura de ações básicas, direcionados à população excluída do sistema previdenciário. 

 

13. É(São) princípio(s) norteador(es) da bioética: 

 
a) Justiça e beneficência. 

b) Não maleficência. 

c) Autonomia. 
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14. Em relação aos determinantes sociais de saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da 
saúde como um fenômeno social e humano. 

(   )  O conceito de determinação social da saúde deve abranger, por exemplo, o estudo de como as necessidades e as 

práticas de saúde são socialmente criadas e reforçadas pelo capitalismo avançado. 

(   )  Uma sociedade solidária é mais saudável que uma marcada pelo conflito interno e anomia, porque a solidariedade 

é, em si, o mais importante determinante social da saúde. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V  

B) F-V-F  

C) V-F-F  

D) F-F-F  

E) V-V-V 

 

15. Assinale a alternativa que contém, apenas, doenças de notificação compulsória. 

 
A) Hantaviroses – Sarampo – Paralisia Cerebral 

B) Febre Tifoide – Febre Amarela – Doença de Chagas Aguda 

C) Febre do Nilo – Síndrome de Down – Paralisia Flácida Aguda 

D) Dengue – Abscesso de Ludwig – Rubéola 

E) Cólera – Síndrome Respiratória Aguda Grave 

 

16. Em relação à Atenção Básica, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Uma ação da Atenção Básica é a de realizar as necessidades dos usuários internados na unidade hospitalar no 
tocante à prevenção das infecções hospitalares. 

(   )  As ações desenvolvidas na Atenção Básica, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 648, são as seguintes: 

sistematizar o encaminhamento de pacientes para os serviços de referência e solicitar ao nível secundário o 

planejamento da contrarreferência. 

(   )  É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro atendimento às urgências odontológicas. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V  

B) F-V-F  

C) V-F-F  
D) F-F-F  

E) V-V-V 

 

17. Analise as afirmativas abaixo: 
 

1 -  Ao entendermos a saúde como a capacidade de criar novas normas de vida, quando o trabalho limita essa 
capacidade, a chance de adoecermos é maior. 

2 -  As organizações de saúde devem ser espaços de produção de bens e serviços e de valorização do potencial 

inventivo dos atores desses serviços. 
 
Elas estão relacionadas ao conceito de 
 
A) Saúde Mental. 

B) Humanização em Saúde.   

C) Promoção de Saúde.  

D) Clínica Ampliada. 

E) Política de Atenção Primária. 

 

18. A participação da comunidade na fiscalização e no controle das ações de saúde passa a ser ampliada a partir 
 
A) da Criação do Conselho de Secretários de Saúde. 

B) da Criação da Estratégia de Saúde da Família.   

C) da Lei 8.080/90.  
D) da Lei 8.142/90. 

E) do Decreto Presidencial nº 7.508/2011. 

 



ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 

 

6 
 

 

19. Em relação à Biossegurança e ao controle de infecção hospitalar, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  Todos os profissionais de saúde devem estar vacinados, apenas, contra a hepatite B. 
(   )  Gotículas geradas por fonte humana têm diâmetro de até 5μ e se dispersam até um metro de distância, quando se 

depositam nas superfícies. 

(   )  Protetor respiratório é usado para proteger as vias respiratórias contra poeiras tóxicas e vapores orgânicos ou 

químicos. É indicado para entrar em quarto de isolamento de pacientes com tuberculose pulmonar, sarampo ou 

varicela. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V  

B) F-V-V  

C) V-F-F  

D) F-F-F  

E) V-V-V 

 

20. Em relação à Educação Permanente em Saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser compostas, também, por 

Trabalhadores do SUS e por representantes de Movimentos Sociais ligados à gestão das políticas públicas de 

saúde e do controle social no SUS. 

(   )  A formação dos trabalhadores de nível médio no âmbito do SUS não deve ser regida pelas diretrizes e orientações 
constantes da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. 

(   )  A Lei 8.080/90 em seu Art 14 dispõe que Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior seriam criadas a fim de propor prioridades, métodos e estratégias para 

a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente assim como em relação 

à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V  

B) F-V-V  

C) V-F-F  

D) F-F-F  

E) V-V-V 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

21. Na Consulta de Enfermagem, o Enfermeiro realiza o exame clínico. Sobre o exame do abdome, leia as afirmativas 

abaixo: 
 

I.  O abdome pode ser dividido em nove regiões. Na região do epigastro, encontram-se a cárdia, o estômago, o piloro, 
parte do fígado, o cólon transverso e o pâncreas.  

II.  O enfermeiro, ao inspecionar um abdome, pode encontrar um abdome plano, arredondado, protuberante, ou até, 

escavado. Na suspeita de presença de ascite, está indicada a mensuração da circunferência abdominal.  

III.  A presença de ruídos aéreos deve ser descrita quanto à frequência e intensidade. Os ruídos hidroaéreos hipoativos 

estão presentes em distúrbios eletrolíticos, íleo paralítico e isquemia de cólon.  

IV.  A percussão do abdome auxilia na determinação do tamanho e da localização de vísceras sólida e na avaliação da 

presença e distribuição de gases líquidos e massas.  
 
Estão CORRETAS 

 

A) I, II e IV, apenas. 

B) I, II, III e IV. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) III e IV, apenas. 

E) I e III, apenas. 
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22. Na avaliação neurológica de um paciente, o enfermeiro precisa estar apto para reconhecer e intervir nos achados do 

exame físico. Quanto aos distúrbios neurológicos, leia as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  A escala de coma de Glasgow (ECG) tem por objetivo avaliar, de forma rápida, o nível de consciência. Utilizando 
apenas a ECG como instrumento de avaliação, é possível monitorar e localizar a disfunção neurológica.  

(   )  A insuficiência vascular cerebral é causada por placa aterosclerótica ou trombose, aumento da PCO2, diminuição 

da PO2, diminuição da viscosidade sanguínea e aumento da pressão intracraniana (PIC).  

(   )  São fatores de risco para Acidente Vascular Cerebral: distúrbios cardíacos (valvulopatias, cardiopatias congênitas, 

endocardites, consumo de cocaína e hereditariedade).  

(   )  Dentre as complicações do aneurisma cerebral, podem ser citadas: ressangramento do aneurisma, hidrocefalia, 

convulsões e liberação anormal de catecolaminas.  
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 

A) F-F-V-F 

B) V-V-F-V 

C) F-V-V-V 
D) F-V-F-F 

E) V-V-V-V 

 

23. Sobre dor do trato urinário, relacione a 2
a 
coluna de acordo com a 1ª. 

 
1. Dor renal (   ) Dor devido à irritação do colo da bexiga, uretrite causada por infecção ou traumatismo; a 

dor aumenta com a micção. 

2. Dor ureteral (   ) Dor surda no ângulo costovertebral ou dor aguda em cólica no flanco, com irradiação para 

os testículos. 

3. Dor vesical (   ) Dor nas costas com irradiação para virilha ou para escroto, para região suprapúbica, pênis e 

uretra. 

4. Dor uretral (   ) Dor abdominal inferior ou dor sobre área suprapúbica, podendo ser causada por infecção ou 

superdistensão da bexiga. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 
 

A) 4-2-3-1 
B) 2-3-1-4 

C) 1-4-3-2 

D) 4-1-2-3 

E) 3-2-4-1. 

 

24. Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A HAS é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e atinge prevalências 
alarmantes em todo o mundo. Apesar de o diagnóstico da HAS ser simples e de alcance da grande maioria da 

população, apenas 40% da população sabidamente hipertensa realizam algum tipo de tratamento.  

II. A HAS primária corresponde, apenas, a 30% dos casos do adulto, sendo os fatores externos os principais fatores 

desencadeantes. Na HAS secundária, os fatores genéticos são os determinantes da doença.  

III. São exames laboratoriais solicitados para uma avalição inicial do paciente hipertenso: urina, potássio plasmático, 

creatinina plasmática, glicemia de jejum, colesterol total, HDL, triglicérides e ácido úrico.  

IV. A PA= 160x100 mmHg em paciente maior que 18 anos é classificada de hipertensão estágio 3.  
 
Estão CORRETAS 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I e IV, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 
D) I e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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25. De acordo com o INCA, 2014, excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente na 

população feminina mundial e brasileira, excetuando-se os tumores de pele não melanoma. Sobre o câncer de 

mama, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   ) Os principais fatores de risco para o câncer de mama estão relacionados a aspectos genéticos e endócrinos.  
Possuem risco aumentado as mulheres com história de menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade e terapia 

de reposição hormonal pós-menopausa, especialmente quando prolongada por mais de 5 anos.  

(   ) A prevenção primária do câncer de mama está associada ao controle dos fatores de risco reconhecidos. Estima-se 

que, por meio da alimentação, nutrição e atividade física, é possível reduzir, em até 28%, o risco de a mulher 

desenvolver câncer de mama.  

(   ) Na administração da quimioterapia em portadores de câncer de mama, uma das estratégias terapêuticas utilizadas é 

a terapia adjuvante que consiste na administração de vários ciclos de quimioterapia antes da intervenção cirúrgica 

definitiva.  

(   ) São efeitos colaterais da quimioterapia: alopecia, anorexia, fadiga, náuseas e vômitos. Fadiga relacionada à 

anemia, Comprometimento da Mucosa Oral relacionado à estomatite e Risco de Infecção relacionado à 

neutropenia são alguns dos Diagnósticos de Enfermagem dos pacientes submetidos à quimioterapia.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

 
A) F-F-V-V 

B) V-V-V-V 

C) F-F-V-F 

D) V-F-V-F 

E) V-V-F-V 

 

26. De acordo com o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1° 

de abril de 2013, no atual ambiente organizacional da maioria dos hospitais, pelo menos seis grandes mudanças são 

requeridas para iniciar a jornada com vistas a uma cultura da segurança. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  É necessário mudar a busca de erros como falhas individuais, para compreendê-los como causados por falhas do 
sistema.  

II.  É necessário mudar de um ambiente punitivo para uma cultura justa. Aqui se entende por cultura justa um 

conceito, que procura diferenciar os trabalhadores cuidadosos e competentes que cometem erros dos que têm um 

comportamento de risco consciente e injustificadamente arriscado. 

III.  Mudar do sigilo para a transparência.  
IV.  O cuidado deve deixar de ser centrado no médico para ser centrado no paciente.  

V.  Mudar os modelos de cuidado baseados na excelência do desempenho individual e independente para modelos de 

cuidado realizado por equipe profissional interdependente, colaborativo e interprofissional. 

VI.  A prestação de contas é universal e recíproca e não, do topo para a base.  

 

Está CORRETO o que se afirma em  

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, III e IV, apenas. 

C) II, IV e V, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) I, II, III, IV, V e VI.  

 

27. A lavagem das mãos é, isoladamente, uma das ações mais importantes para a prevenção e o controle das infecções 

hospitalares. Analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  A lavagem das mãos deve ser feita somente após a higiene pessoal (assoar o nariz e usar sanitários).  
(   )  A lavagem das mãos deve ser feita antes e após o preparo de medicação. 

(   )  O uso das luvas dispensa a lavagem das mãos após a realização de procedimentos. 

(   )  O uso das luvas dispensa, de uma maneira geral, a lavagem das mãos. 

(   )  A lavagem das mãos deve ser feita antes e após a realização de cuidados ou exames em cada paciente. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.   

 

A) V-F-V-V-V 
B) F-V-F-F-V 

C) V-V-F-V-F 

D) V-V-V-V-V 

E) F-V-V-V-F 
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28. De acordo com a Resolução - RDC Nº 15, de 15 de março de 2012, sobre requisitos de boas práticas para o 

funcionamento dos serviços que realizam o processamento de produtos à saúde, visando à segurança do paciente e 

dos profissionais envolvidos, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Limpeza: remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para 
saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza por meio de ação mecânica (manual ou 

automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o produto seguro para 

manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização. 

II.  Desinfecção de nível intermediário: processo físico ou químico, que destrói microrganismos patogênicos na forma 

vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos de objetos inanimados e superfícies.  

III. Desinfecção de alto nível: processo físico ou químico, que destrói a maioria dos microrganismos de artigos 

semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos. 

IV. O monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga, em pacote teste desafio, com 

integradores químicos (classes 5 ou 6), segundo rotina definida pelo próprio CME ou pela empresa processadora.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III e IV, apenas. 
C) II e IV, apenas. 

D) II, III e IV, apenas. 

E) III e IV, apenas.  

 

29. De acordo com o Programa Nacional de Imunização (PNI), a vacina Hepatite B faz parte do calendário vacinal da 

criança. A 1
a 
dose deve ser administrada aos(ao) 

 

A) 2 meses. B) 4 meses. C) nascer. D) 6 meses. E) 9 meses. 

 

30. Sobre os distúrbios respiratórios em pediatria, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A asma brônquica é distúrbio inflamatório crônico das vias respiratórias que é desencadeada a partir da diminuição 
da constrição da musculatura lisa, hipersecreção de muco na árvore brônquica e edema de mucosa.  

II. São manifestações clínicas da asma: tosse, sibilo, dispneia, sensação de aperto no peito.  

III. Observar o paciente e avaliar quantidade, profundidade e caráter dos movimentos respiratórios e auscultar o tórax, 

para identificar sons respiratórios ou sibilos são critérios utilizados pelo enfermeiro para avaliar o paciente. 
IV. Padrão de Respiração Ineficaz relacionado com broncoespasmo e Ansiedade relacionada com o tremor de sufocar, 

dificuldade de respirar e morte são diagnósticos de enfermagem de um paciente com asma.  

 

Estão CORRETAS 
 

A) II, III e IV, apenas. 

B) II e III, apenas. 

C) III e IV, apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
 

31. A Consulta de Enfermagem, função específica do profissional enfermeiro, é de extrema relevância na assistência 

prestada aos adolescentes. Sobre os principais pontos a serem abordados durante a consulta e a postura 

recomendada ao enfermeiro, para que se possa criar vínculo e obter resultados positivos sobre a saúde do 

adolescente, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  A Consulta de Enfermagem direcionada aos adolescentes deve focar sempre na prevenção dos agravos comuns 
nessa fase e na promoção da saúde destes.  

II.  Investigar comportamentos de risco, envolvimento em práticas ilícitas, condições sociais e companhias com 

negativa influência, planos futuros e relacionamento familiar.  

III.  Orientar e esclarecer dúvidas relativas aos métodos disponíveis e mais recomendados à sua faixa etária, 

desmistificar e tranquilizar os adolescentes quanto aos mitos relacionados à sexualidade e incentivar a adesão ao 

uso da camisinha (masculina e feminina).  

IV.  Solicitar cartão de vacinas e investigar imunização realizada na infância e adolescência.  

 

Está CORRETO o que se afirma em 
 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, II, III e IV. D) III e IV, apenas. 

C) I e IV, apenas. E) IV, apenas. 
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32. JM, sexo feminino foi admitida em uma unidade de saúde apresentando os seguintes sinais e sintomas: disúria, 

urgência urinária, dor suprapúbica, discreta dor lombar. Para elucidar o diagnóstico e iniciar o tratamento, foi 

solicitado ao enfermeiro que realizasse a coleta de material para urocultura.  

Quanto a esse procedimento, é CORRETO afirmar que 
 

A) o frasco de coleta deve estar limpo e seco. 

B) o material pode ser coletado a qualquer hora em frasco limpo e seco e encaminhado ao laboratório em um período máximo 

de 4 horas, se mantido em temperatura ambiente.   

C) preferencialmente, quando possível, deve-se coletar, em frasco estéril, o jato intermediário da primeira urina do dia após 

higiene adequada do meato urinário. 

D) a paciente deve ser orientada a realizar a higiene do meato urinário e coletar o primeiro jato da urina em frasco estéril. 

E) a paciente deve ser orientada a coletar aproximadamente 50 ml de urina a partir do primeiro jato, sem realizar higiene do 

meato, para não mascarar o resultado do exame bacteriológico. 

 

33. A síndrome de Cushing resulta da secreção excessiva de um ou todos os hormônios adrenocorticais: cortisol, 

aldosterona e os corticoides adrenocorticais. Quanto à assistência de enfermagem para os portadores dessa 

síndrome, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Monitorar o balanço hídrico, pesar diariamente, verificar a glicemia e acompanhar o resultado dos eletrólitos no 
sangue periférico. 

(   )  Avaliar a pele com frequência para detectar presença de áreas avermelhadas, rupturas, escoriação, infecção ou 

edema. 

(   )  Incentivar o consumo de alimentos ricos em sódio e pobres em potássio, para manter em equilíbrio a pressão 
arterial. 

(   )  Instruir o paciente sobre mecânica corporal adequada, evitando dor e lesões durante as atividades simples. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.   
 

A) F-V-V-F 

B) F-F-F-V 

C) V-V-V-F 

D) V-V-F-V 

E) F-V-V-V 

 

34. JR, 37 anos, bancário, tabagista, em uso de AINE (Anti-inflamatórios Não Esteroidais) deu entrada em uma 

unidade de saúde, apresentando dor epigástrica, maciça, que aumenta de intensidade, logo após a alimentação. Após 

avaliação médica e de enfermagem, o paciente teve como diagnóstico provável úlcera péptica.  

 Para se realizar a assistência de enfermagem desse paciente, o enfermeiro deve 

 

A) avaliar o estado geral do paciente, observando palidez cutâneo mucosa, tipo e local da dor, observar a presença de náusea, 

anorexia, distensão abdominal, alterações da pressão arterial e pulsos. 

B) ao avaliar o local e a intensidade da dor, observar se esta se localiza na região mesoepigástrica, se é súbita e se irradia para o 

ombro direito, podendo, nesse caso, indicar úlcera gástrica recidivante. 

C) orientar que o tabagismo não tem interferência na velocidade da cura e recidiva, porém deixar o tabaco é importante para a 

saúde global do indivíduo. 

D) orientar que o consumo moderado de álcool não interfere no tratamento, embora tenha interferência nas possíveis recidivas. 

E) observar a presença de diarreia que pode ser causada por irritação da mucosa intestinal, decorrente de refeição equilibrada a 

cada 3 horas. 

 

35. Em uma unidade de saúde, o(a) enfermeiro(a), ao avaliar um paciente portador de ostomia, devido a sua localização 

e ao tipo de efluente, estabeleceu o seguinte diagnóstico de enfermagem: “risco de integridade cutânea diminuída, 

relacionada com a irritação da pele peri-estomal”.  

 A partir desse diagnóstico, assinale a alternativa que indica o tipo de ostomia mais vulnerável a lesões de pele e que, 

por consequência, necessita de maior cuidado de prevenção dessas lesões. 

 

A) Traqueostomia 

B) Sigmoidostomia 

C) Transversostomia 

D) Jejunostomia 

E) Ileostomia 
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36. C. A., 58 anos, apresentando obesidade mórbida, foi diagnosticada com diabetes tipo 2, sendo evidenciado dor e 

edema nos membros inferiores. Como prevenção para as complicações do DM tipo 2, o enfermeiro deve 

 

A) acompanhar o peso da cliente através do controle do IMC que deve ser calculado pela fórmula P (em Kg) /Alt² (em m). 

B) incentivar a ingesta de sal superior a 6 gramas dia, distribuídas em todas as refeições realizadas pela cliente. 

C) orientar quanto à importância de se observarem anualmente os pés, uma vez que as complicações referentes ao pé diabético 

são insidiosas. 

D) incentivar o controle do peso corporal, considerando que uma redução entre 05 e 10 Kg já se mostra fundamental para o 
controle glicêmico.  

E) verificar diariamente a pressão arterial pela manhã, uma vez que a hipertensão pode ser responsável pela obliteração dos 

vasos, provocando dor nos membros inferiores. 

 

37. A consulta de enfermagem vem sendo considerada uma das principais atividades desenvolvidas pelo enfermeiro. 

Sobre a consulta de enfermagem, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Foi regulamentada pelo Artigo 7º, do Decreto Nº 94406/86, da Lei 7.498/86. 

B) Tem sido um recurso utilizado pelo enfermeiro para atuar, de forma indireta, na tomada de decisões quanto à assistência 

prestada à comunidade. 

C) A realização desse tipo de consulta está legitimada, desde a década de 60, como um instrumento de aplicação do Processo 

de Enfermagem. 
D) A única forma de o enfermeiro mostrar sua autonomia é usando/aplicando, de forma sistemática, a consulta de enfermagem. 

E) A realização desse tipo de consulta nas instituições de saúde está atrelada a um único fator que é o de recursos humanos 

disponíveis. 

 

38. Sobre a Consulta de Enfermagem, leia as afirmativas abaixo: 
 

I. Trata-se de uma atividade implícita nas funções do enfermeiro, que, usando de sua autonomia profissional, assume 
a responsabilidade quanto à ação de enfermagem a ser determinada frente aos problemas detectados. 

II. Na rede de atenção primária à saúde, inúmeras são as atividades de prevenção realizadas por meio da Consulta de 

Enfermagem, podendo-se citar no seguimento da criança, adolescência, mulher e idoso. 

III. Outro aspecto a ser considerado, durante a Consulta de Enfermagem, é a possibilidade de direcionar a assistência 

para o autocuidado. 

 

Está CORRETO o que se afirma em 

 

A) I, II e III. 

B) I e II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, apenas. 
 

39. Sobre a atuação do enfermeiro nas doenças dermatológicas, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas 

Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  Um dos objetivos da assistência ao paciente com problemas dermatológicos é usar o Processo de Enfermagem 
como um referencial preciso da assistência prestada. 

(   )  O cuidado de enfermagem ao paciente com problema dermatológico inclui a administração de medicamentos 

tópicos e sistêmicos, o controle de curativos e os banhos terapêuticos. 

(   )  Os principais objetivos dos cuidados cutâneos consistem em evitar lesões adicionais, prevenir infecção secundária, 

reverter o processo inflamatório e aliviar os sintomas que possam vir a aparecer. 

(   )  Na troca de curativos, o enfermeiro o faz baseado em rotinas padronizadas, não, nas avaliações do paciente, da 

ferida e do curativo. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-V-V 

B) V-V-V-F 

C) V-V-F-F 

D) F-V-F-F 

E) F-F-V-F 
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40. A Insuficiência Cardíaca (IC) é consequência de muitas doenças, que acometem o músculo cardíaco. Quando a 

equipe multidisciplinar recebe um paciente portador de IC em fase de descompensação, quais os objetivos do 

tratamento? 
 

I.  Aumentar a sobrevida, reduzir o tempo de internação, evitar reinternações e melhorar a qualidade de vida. 
II.  Orientar sobre a doença e identificar os sinais e sintomas da descompensação. 

III.  Monitorar peso diário, restrição de sódio e restrição de líquidos. 

 

Está CORRETO o que se afirma, apenas, em 

 

A) I e II. 

B) I e III.  D) I. 

C) II e III. E) III. 

 

41. A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por desenvolvimento progressivo de limitação ao 

fluxo aéreo, que não é totalmente reversível. Sobre essa doença, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas 

Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  A obstrução das vias aéreas é definida como uma resistência ao fluxo aéreo durante a respiração forçada. 
(   )  Na história clínica, um elemento muito importante é o relato de tabagismo. 

(   )  Na forma agudizada, a dispneia é geralmente acentuada, com início bem definido, associada à tosse com 

expectoração. 

(   )  Ao exame físico, somente na fase inicial, é possível se observarem achados evidentes como o predomínio do 

pulmão enfisematoso. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 
A) F-V-F-V 

B) V-F-V-F 

C) F-F-V-V 

D) F-V-V-F 

E) V-F-F-V 

 

42. O número de intervenções de idosos vem aumentando progressivamente, justificado pelo envelhecimento 

populacional. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Os principais fatores que resultam em admissão de idosos em UTI são estados de choque e falência renal, que 
estão comumente associados à presença de infecção. 

II.  As principais causas de mortalidade entre os idosos são as doenças cardiovasculares, as neoplasias e as doenças 

respiratórias, responsáveis pelo estado crítico e requisição de cuidados intensivos. 

III.  Os principais critérios para admissão de pacientes idosos em UTI são exclusivamente instabilidade clínica de 

órgãos ou sistemas com prognóstico favorável. 

IV. Para atender adequadamente o idoso em uma unidade de cuidados intensivos, é de fundamental importância que o 
enfermeiro tenha conhecimento e habilidades específicas que vão além das exigidas numa unidade hospitalar de 

internação. 

 

Estão CORRETAS  

 

A) I, II, III e IV. 

B) I e II, apenas.  D) II e III, apenas. 

C) I e III, apenas. E) I, II e IV, apenas. 

 

43. Sobre o estigma social do idoso, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  As falsas concepções sobre a velhice podem ser tão mortais quanto os preconceitos, pois fazem as pessoas se 
sentirem inferiores, encurtando-lhes a capacidade de resistência emocional e a longevidade. 

II.  A visão da velhice marcada predominantemente pela passagem dos anos no corpo biológico deixa de lado aspectos 

psicossociais e culturais. 

III.  Não é importante considerar fatores individuais, como temperamento, família, saúde e fatores sociais, pois não 

interagem entre si, tornando variável o conceito de envelhecimento. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 

 

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



ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 

 

13 
 

 

44. No que se refere ao uso de medicamentos para o idoso, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e 

F nas Falsas. 
 

(   )  O idoso apresenta menor nível de acidez gástrica, se comparado com indivíduos adultos, o que pode retardar a 
velocidade de dissolução de comprimidos com natureza alcalina e ocasionar dissolução estomacal de 

medicamentos de revestimento entérico. 

(   )  Em idosos, o nível de albumina plasmática tende a estar aumentado, favorecendo um aumento da velocidade de 

distribuição de fármacos de natureza ácida. 

(   )  O idoso apresenta redução do fluxo sanguíneo hepático, o que pode acarretar alteração na biotransformação de 

fármacos por ele utilizados. 

(   )  A função renal se reduz progressivamente com a idade, chegando a apenas 50% da capacidade excretora de 

fármacos em um indivíduo de 85 anos. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-V-F-F 

B) V-F-V-V 

C) F-V-F-F 
D) F-V-F-V 

E) V-F-V-F 

 

45. Considerando que 11% a 42% das idades gestacionais estimadas pela data da última menstruação são incorretas, 

ao prestar o primeiro atendimento à mulher para identificar possível gestação, utiliza-se a semiologia obstétrica 

para confirmar ou não a gestação. Com essas informações, identifique, em uma das alternativas abaixo, os Sinais de 

Presunção de gravidez.  

 

A) Atraso menstrual; amolecimento da cérvice uterina; hipersensibilidade dos mamilos e positividade da fração beta do HCG 

no soro materno. 

B) Náuseas; vômitos; sialorreia; aumento da frequência urinária e positividade da fração beta do HCG no soro materno.  

C) Atraso menstrual; presença de náuseas; vômitos; tonturas; salivação excessiva; mudança de apetite; aumento da frequência 
urinária e sonolência; aumento do volume das mamas; hipersensibilidade nos mamilos; presença de colostro. 

D) Atraso menstrual; aumento do volume das mamas; hipersensibilidade nos mamilos; movimentos fetais e auscultas dos 

batimentos cardíacos fetais. 

E) Observação do saco gestacional; aumento da frequência urinária; positividade da fração beta do HCG no soro materno e 

movimentos fetais. 

 

46. Considerando os cuidados com a gestante soropositiva para o HIV, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) As gestantes que são internadas para inibição do trabalho prematuro não devem receber o AZT endovenoso, enquanto não 

estiverem em franco trabalho de parto.  

B) Para as gestantes com indicação de cesariana eletiva, a infusão de AZT deve ter início uma hora antes da cirurgia, 
mantendo-se até a hora do nascimento. 

C) Os recém-nascidos, filhos de mães HIV positivas que chegam à maternidade em trabalho de parto e não fizeram a profilaxia 

com antirretrovirais, devem iniciar o AZT por via oral até 72 horas após o nascimento. 

D) Para as gestantes sem indicação de cesariana, a infusão de AZT deve ocorrer no início do trabalho de parto, mantendo-se 

até 6 horas após o nascimento. 

E) A inibição mecânica da lactação, por meio do enfaixamento das mamas, deve ser indicada, apenas, quando a cabergolina 

não estiver disponível.  

 

47. Considerando os cuidados dispensados à mulher em trabalho de parto, numa perspectiva humanizada, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 
A) O clampeamento tardio (ou ausência de clampeamento) é o modo fisiológico de tratar o cordão umbilical. 

B) É indicado o uso de ocitócico profilático em vários momentos, durante o terceiro período do parto. Mais frequentemente, é 

aplicado por via intramuscular, na dose de 10 Ul, imediatamente após o desprendimento do ombro anterior ou após o 

nascimento da criança. 

C) A prática do uso de episiotomia parece ter benefícios, quando comparada a não realização desta, haja visto que, nesses 

casos, haverá menor ocorrência de trauma do períneo posterior e de complicações de cicatrização.  

D) Se a integridade da placenta e das membranas for duvidosa, a revisão com exploração da cavidade uterina deve ser iniciada. 

E) A prática da episiotomia é um procedimento para proteger o períneo que deve ser utilizada, quando houver risco de grandes 

lacerações.  
 
 



ENFERMEIRO ASSISTENCIAL 

 

14 
 

 

48. Publicado pela OMS, o Manual de Atenção Clínica ao Abortamento Seguro recomenda que o abortamento seja 

realizado no 1º trimestre da gestação e utilize a aspiração a vácuo ou o método de abortamento farmacológico. 

Diante desse enunciado, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

A) O método de aspiração a vácuo intrauterina manual ou elétrica deve ser utilizado para gravidezes de até 16 semanas de 

gestação. 

B) O método de abortamento farmacológico, especificamente mifepristone por via oral, seguido de uma dose única de 

misoprostol para gravidezes de até 12 a 14 semanas de gestação. 

C) A dilatação e curetagem é um procedimento que sempre deve ser utilizado, independente do método de escolha. 
D) O método de aspiração a vácuo intrauterina manual ou elétrica deve ser utilizado para gravidezes de até 12 a 14 semanas de 

gestação. 

E) Na ausência do misoprostol, a administração de mifepristone deve ser realizada em doses repetidas. 

 

49. A retirada rápida de vítimas de locais confinados e veículos é um princípio, por meio do qual se busca estabilizar 

manualmente o paciente com lesões graves antes e durante a mobilização da posição sentada. Ela é escolhida, 

apenas, quando existem condições de risco à vida, como: 

 

A) quando o paciente se encontra em posição prona ou deitado de barriga para baixo, girando-o na direção oposta a sua face. 

B) quando o transporte é prolongado, e a estabilização da coluna cervical não foi realizada com imobilizadores laterais. 

C) quando o paciente precisa ser removido rapidamente, para que se tenha acesso a outros pacientes com lesões mais graves. 

D) quando se necessita de grandes adaptações ao método de imobilização de criança pequena na prancha longa. 
E) quando os socorristas precisam realizar a estabilização e o alinhamento manual tanto pela frente quanto por trás da vítima. 

 

50. Uma forma rápida e simples de se avaliar um paciente politraumatizado em 10 segundos é 

 

A) averiguar o risco de morte para qualquer tipo de trauma que resulte em escores baixos ou moderados na escala Injury 

Severity Score. 

B) identificar se o doente tem via aérea difícil e se consegue comunicar-se verbalmente de forma clara e sem elevação do 

mento. 

C) garantir que a cabeça e o pescoço do doente não sejam hiperestendidos, hiperfletidos ou rodados para manter via aérea. 

D) avaliar os doentes e estabelecer as prioridades de tratamento, de acordo com suas lesões, seus sinais vitais e mecanismo de 

lesão. 
E) controlar a perda sanguínea externa, utilizando uma tala inflável escura, torniquetes ou pinças hemostáticas estéreis.  
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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos 

do Cargo/Função de opção do candidato. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, 

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 

 
 
  

 

 


