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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. 

 

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. 
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(   )  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.  D) Clínica Ampliada. 

C) Promoção de Saúde. 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.  D) da Lei 8.142/90. 

C) da Lei 8.080/90. E) do Decreto Presidencial nº 7.508/2011. 

 

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. 
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(   )  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. No procedimento cirúrgico do aparelho respiratório, fazem parte dos cuidados de enfermagem em Unidades de 

Terapia Intensiva: 
 

I. Manutenção do equilíbrio dos sistemas orgânicos, alívio da dor, prevenção de complicações. 
II. Orientar o uso de respiração diafragmática, administração de anticoagulante preventivo; orientar a eliminação de 

secreção. 

III. Avaliação dos controles gerais referentes aos antecedentes clínicos, fisiopatologia da doença, intercorrências 

intraoperatórias, elaboração do plano de cuidados. 
 
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

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

22. No atendimento às disfunções neurológicas, analise os itens abaixo: 
 

I. Avaliação do nível de consciência através da escala de coma de Glasgow. 
II. Avaliação sistemática do tamanho e da resposta pupilar. 

III. Monitorização dos gases arteriais e avaliação eletrocardiográfica. 
 
Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 

 

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

23. Sobre os cuidados Pós-Parada Cardiorrespiratória, assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Administração de medição, como adrenalina e amiodarona. 

B) Retorno de circulação espontânea. 

C) Monitoração e acompanhamento do paciente. 

D) Realização de intubação endotraqueal. 

E) Realização de 8 a 10 ventilações por minuto, com compressões torácicas contínuas. 

 

24. No que se refere aos diagnósticos de enfermagem no pós-operatório de cirurgia do aparelho respiratório, em 

Unidade de Terapia Intensiva, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Mobilidade física prejudicada do ombro e braço afetado, relacionada à ferida cirúrgica e à presença de drenos torácicos; 

B) Déficit de volume hídrico devido à perda de sangue excessiva durante a cirurgia. 

C) Troca gasosa prejudicada relacionada à utilização de aparelhos de ventilação mecânica. 

D) Padrão respiratório ineficaz devido ao uso de ventilação mecânica. 

E) Dor no local da cirurgia devido ao tempo cirúrgico. 
 

25. “Horta define o processo de enfermagem como a dinâmica das ações sistematizadas e inter-relacionadas, visando à 

assistência integral do ser humano”. Sobre a Sistematização da Assistência de Enfermagem, analise as afirmativas 

abaixo: 
 

I. A SAE envolve meios pelos quais é possível organizar o cuidado de enfermagem a partir de um fluxo contínuo. 
II. A SAE é todo planejamento registrado dos cuidados de enfermagem desde a criação até a execução dos manuais 

de normas e rotinas padronizadas. 

III. Apenas a documentação por si só representa a sistematização da assistência de enfermagem. 
 
Está CORRETO o que se afirma, apenas, em 

 

A) I e III. B) I e II. C) II e III. D) II. E) III. 
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26. É fortemente recomendado realizar a vigilância de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde - IRAS com 

definições padronizadas em UTI. Essa ação pode tornar-se uma importante aliada na avaliação da qualidade da 

assistência. Em relação às técnicas de limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos utilizados em 

ventilação mecânica, analise as afirmativas e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  O processo de limpeza deve sempre preceder a desinfecção ou a esterilização dos produtos ou equipamentos de 
assistência ventilatória. 

(   )  Produtos ou equipamentos utilizados em procedimentos invasivos com penetração em pele e em mucosas 

adjacentes, incluindo todos os materiais que estejam diretamente conectados com essas regiões, devem, 

obrigatoriamente, ser esterilizados.  

(   )  Produtos ou equipamentos para a saúde que entram em contato com mucosas íntegras colonizadas exigem, no 

mínimo, uma desinfecção de alto nível. Os nebulizadores, os umidificadores, os inaladores e os circuitos 

respiratórios são exemplos desses tipos de produtos ou equipamentos.  

(   )  Cânulas de intubação e sonda de aspiração devem ser descartadas após o uso. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.   

 

A) V-F-V-V B) F-V-V-F C) V-V-F-V D) V-V-V-V E) F-V-V-V 

 

27 As infecções sanguíneas relacionadas aos cateteres venosos são causa de morbimortalidade nosocomiais, e quando 

estes são instalados em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, são responsáveis por infecções mais graves, cuja 

incidência é mais elevada devido ao maior tempo de permanência, maior colonização com a flora hospitalar e maior 

manipulação. Considerando que esses acessos vasculares são temporários ou provisórios e têm vida curta, qual das 

complicações abaixo é a mais frequente de ocorrer? 

 

A) Infecção no local da punção com manifestação sistêmica 

B) Hematomas D) Estenose 

C) Trombose E) Pneumotórax 

 

28. Sobre os Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS, de acordo com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos - 

PNRS, Lei 12.305/2010, esses resíduos estão classificados em cinco grupos: A, B, C, D e E. O Grupo A se refere a 
 

A) resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente. 

B) resíduos com a possível presença de agentes biológicos. 

C) materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos e para os quais a reutilização é imprópria ou não 

prevista. 

D) resíduos com características similares às dos resíduos domiciliares.  

E) materiais pérfuro-cortantes ou escarificantes: objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontas ou protuberâncias 

rígidas e agudas, capazes de cortar ou perfurar. 

 

29. Considerando os métodos e as técnicas de oxigenoterapia, sobre as formas de administração, analise as afirmativas 

abaixo: 
 

I. O Oxi-Hood ou capacete é utilizado para concentrar o oxigênio em um espaço menor, permitindo a manutenção 

adequada da fração de oxigênio do ar aspirado, podendo ser misturado com ar comprimido. 

II. O CPAP-Nasal produz pressão positiva contínua nas vias aéreas, com o objetivo de melhorar a expansão pulmonar 

e a perfusão sanguínea.  
III. Oxigênio sob máscara é oferecido, preferencialmente, em situação de urgência até conseguir outro equipamento. 

IV. Oxigênio sob cateter consiste em oferecer ao paciente maior oxigenação em concentração moderada através de um 

fluxômetro com umidificador.  
 
Está CORRETO o que se afirma em  
 

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

 

30. Nas Unidades de Terapia Intensiva, a drenagem torácica é um procedimento bastante útil tanto para o diagnóstico 

como para o tratamento de diversas intercorrências pleurais, tais como: pneumotórax, hemotórax, derrame pleural 

e como drenagem profilática. Durante todo o período em que o paciente permanece com o dreno, são várias as 

atribuições da equipe de enfermagem. Sobre esses cuidados, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Antes e durante o procedimento, informar o paciente sobre o procedimento e indicar como ele pode ajudar. 
II. A posição do paciente para o procedimento deve ser sentado ou deitado sobre o seu lado não afetado, com 

decúbito elevado entre 30 a 45 graus.  
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III. Após a colocação do dreno, as intervenções de enfermagem são especialmente dirigidas à manutenção da 

permeabilidade e esterilidade do circuito. 

IV. Incentivar o paciente a respirar superficialmente e evitar tossir, com a finalidade de elevar a pressão intrapleural.  

 

Está CORRETO o que se afirma em  
 

A) IV, apenas. 

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

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

 

31. A Unidade de Terapia Intensiva tem como função atender pacientes que necessitam de cuidados complexos e 

especializados. Um dos cuidados de rotina é o balanço hídrico das 24 horas. Considerando uma reposição de       

1.500 ml de soro glicosado, 1.000 ml de soro fisiológico e 500 ml de sangue total e eliminação de 1.200 ml de diurese, 

300 ml de débito hemático por dreno pleural, o balanço hídrico é de 

 

A) – 900 ml B) + 900 ml C) – 1.500 ml D) + 1.500 ml E) + 1.200 ml. 

 

32. Um paciente adulto, sexo masculino, politraumatizado, internado na UTI apresenta desequilíbrio hidroeletrolítico. 

Sobre esse desequilíbrio, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

I. Para que ocorra o edema, deve haver uma quebra dos mecanismos que controlam a distribuição do volume de 
líquido no espaço intersticial. Quando essa desregulação é localizada, envolve apenas os fatores que influenciam o 

fluxo de fluido ao longo do leito capilar.  

II. Na presença da hiponatremia (aproximadamente 20% dos casos graves admitidos em UTI), estão associados 

outros sintomas, como confusão mental, letargia, hipotermia, tremores, respiração Cheyne-Stokes, além de 

convulsões e vômitos.  

III. Na hipocalemia, em que a concentração de cálcio plasmático é menor que 8,5mg/dl, o paciente inicialmente 

apresenta manifestações clínicas neurológicas. 

IV. As principais manifestações clínicas de hipermagnesemia são, principalmente, neurológicas e cardíacas, como 

perda de reflexos tendinosos profundos, paralisia respiratória, narcose e hipocalcemia.  
 
Estão CORRETAS apenas  

 

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

 

33. Sobre o Sistema Renal, analise as afitmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  A Insuficiência Renal Aguda (IRA) que acomete pacientes internados em UTI tem mortalidade e prognóstico 
particular. As causas da ira Pré-renal ocorrem entre 2 a 4%, decorrentes da obstrução do sistema urinário desde os 

cálices até a bexiga.  

(   )  Os anti-inflamatórios não esteroides são causas importantes de IRA, especialmente em pacientes com 

comprometimento da função renal prévia, provocando lesão reversível da taxa de filtração glomerular.  
(   )  São critérios para indicação de tratamento dialítico no paciente com IRA na UTI: edema pulmonar, 

hiperpotassemia, acidose metabólica e encefalopatia urêmica.  

(   )  São cuidados de enfermagem prestados ao paciente submetido à hemodiálise: pesar o paciente pré e pós 

tratamento, avaliar turgor cutâneo e mucosa, realizar balanço hídrico e estar atento às dosagens e aos níveis séricos 

das drogas utilizadas e realizar controle da dor.  
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.   
 

A) V-V-V-V B) F-F-V-F C) F-V-V-F D) V-V-F-F E) F-V-V-V 
 

34. Desde Florence Nigthingale, 1852, que se pratica o cuidado a paciente crítico. Para prestação desse cuidado, é 

necessário um ambiente especial, a UTI. Sobre a Unidade de Terapia Intensiva, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. As UTIs devem atender a grupos específicos por faixa etária e especialidade. Todo hospital de nível terciário, com 
capacidade de 100 ou mais leitos, deve disponibilizar, no mínimo, 6% dos leitos para atendimento de tratamento 

intensivo. 

II. Sendo a UTI uma área distinta do hospital, não há necessidade de leitos de isolamento nessa unidade, uma vez que 

a UTI já é uma área restrita e isolada.  

III. O posto de Enfermagem deve ser centralizado, confortável, cujo tamanho deva ser suficiente para acomodar todas 

as funções da equipe de trabalho. É necessário, no mínimo, um posto de Enfermagem para cada 12 leitos.  

 

Está CORRETO, apenas, o que se afirma em 
 

A) I. B) I e II. C) I e III. D) II e III. E) III. 
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35. Sobre gerência e competência do Enfermeiro, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  O gerenciamento realizado pelo enfermeiro é resultado da composição histórica da força de trabalho em 

enfermagem que sempre promoveu sua divisão técnica e social. A gerência configurada como instrumento do 
processo do cuidar pode ser entendida como um processo de trabalho.  

II.  A tomada de decisão é uma das responsabilidades do enfermeiro, objetivando o uso apropriado, a eficácia e o 

custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e práticas.  

III.  A liderança é uma das principais competências do enfermeiro, uma vez que, no trabalho em equipe 

multiprofissional, os profissionais de saúde deverão estar aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em 

vista o bem-estar da comunidade.  

IV.  Na gerência, a competência comunicacional é essencial, visto que para organizar é indispensável comunicar-se, a 

fim de estabelecer metas, canalizar energias e identificar e solucionar problemas.  
 
Está CORRETO o que se afirma em   

 

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

 

36. Os cuidados para a transfusão sanguínea são bastante criteriosos desde o momento da triagem, da avalição até a 

infusão. Sobre Transfusão Sanguínea, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Os critérios para administrar sangue total são restritos, e uma das indicações é a ex-sanguíneo transfusão.  
II. Toda hemotransfusão deve ser feita com equipo específico, porém, na falta desse esquipo, pode ser usado o equipo 

de microgotas.  

III. A infusão de medicação pode ocorrer paralela à infusão na hemotransfusão, na mesma linha venosa.  

IV. Sistematizar essa assistência em prescrição de enfermagem é primordial para a qualidade do cuidado.  
 
Está CORRETO o que se afirma apenas em   

 

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

 

37. A infecção do trato urinário (ITU) é um dos tipos de infecção hospitalar relacionada a procedimentos invasivos das 

mais comuns, podendo ser responsável por até 40% de todas as infeções nosocomiais. Em aproximadamente 6-7%, a 

instalação da sonda pode causar bacterimia transitória e ainda ser uma importante causa de infecção sanguínea 

hospitalar. Qual das medidas abaixo é recomendada para prevenção desse tipo de infecção? 
 
A) Aderir à sondagem intermitente, utilizando um espaço de tempo de 2 horas entre a realização do procedimento. 

B) Utilizar sistema aberto ao meio ambiente e estéril para a realização do cateterismo urinário.  

C) Realizar a higienização das mãos imediatamente antes e após sondagem, ou manipulação de quaisquer componentes do 

cateter urinário. 

D) Trocar periodicamente, a cada três dias, o cateter vesical, utilizando técnica asséptica. 

E) Realizar manipulações diárias do cateter ou antissepsia do meato, com soluções antissépticas ou pomadas bactericidas. 

 

38. MJA, sexo feminino, 13 anos, deu entrada na UTI, em coma, hálito com odor cetônico, dispneia intensa. O resultado 

da glicemia e da gasometria arterial foi o seguinte: 
 

Glicemia: 400 mg/dl 

Gasometria arterial: 
PH = 6,92 

PCO2= 20 mmHg 

HCO3 = 16 mEq/L 

PaO2 = 50 mmHg 
 
Quanto à análise da gasometria, é CORRETO afirmar que o paciente apresenta 
 
A) alcalose respiratória não compensada. 

B) acidose metabólica compensada pela alcalose respiratória.  D) acidose respiratória não compensada. 

C) alcalose metabólica compensada por acidose respiratória. E) alcalose metabólica. 

 

39. AM, sexo masculino, 50 anos, admitida em uma unidade de terapia intensiva há 15 dias, com diagnóstico de 

acidente vascular encefálico. Ao realizar a avaliação desse paciente, a enfermeira diagnosticou uma úlcera de 

pressão (UP) em região sacrococcígea, com o seguinte aspecto: comprometimento da epiderme, derme e tecido 

subcutâneo; necrose nas bordas da lesão. Essa UP é classificada quanto ao grau de danos em 
 
A) Estágio I – perda total de espessura da pele, envolvendo danos ou necrose do tecido subcutâneo que pode se estender em 

profundidade, mas não totalmente, na fáscia subjacente.  
B) Estágio II – perda parcial da espessura da pele, envolvendo a epiderme e ou derme. A úlcera é superficial e apresenta 

clinicamente uma abrasão ou bolha. 
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C) Estágio IV – perda total da espessura da pele com destruição extensa, necrose tecidual ou danos aos músculos e ossos. 

D) Estágio III - – perda total de espessura da pele, envolvendo danos ou necrose do tecido subcutâneo, que pode se estender 

em profundidade, mas não totalmente, na fáscia subjacente. 

E) Estágio II – úlcera de pressão que apresenta alteração na pele intacta relacionada com a pressão, com região definida e 

vermelhidão. 

 

40. AJ, admitido na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após cirurgia de grande porte, o que levou à realização de 

múltiplas condutas intervencionistas, apresentou perda súbita da função renal, caracterizando a Insuficiência Renal 

Aguda (IRA). Quanto a essa patologia, é CORRETO afirmar que 
 
A) a IRA pré-renal ocorre devido à redução do fluxo plasmático renal e do ritmo da filtração glomerular. 
B) a IRA renal intrínseca é caracterizada pela diminuição da diurese em que  no balanço, observa-se menos de 0,5 ml/Kg/h em 

um período de 6 horas e, ainda, obstrução por coágulos. 

C) a IRA pós-renal é secundária à obstrução extrarenal devido à redução do fluxo plasmático renal e do ritmo da filtração 

glomerular. 

D) a IRA pré-renal é caracterizada pela presença de obstrução intra ou extra peritoneal secundária a cálculos, coágulos, 

traumas, tumores e fibrose. 

E) a IRA isquêmica ou tóxica é caracterizada pela presença de glomerulopatias, associada à temperatura acima de 380C, 

leucocitose e hemocultura positiva. 

 

41. I.A, 87 anos, admitida na clínica médica de uma unidade de saúde, e, após avaliação criteriosa, imediatamente 

transferida para UTI, por apresentar vômito com sangue, e hematócrito e hemoglobina com valores bem abaixo da 

normalidade. Quanto ao quadro apresentado pela paciente, é CORRETO afirmar que 
 
A) a fisiopatologia da hemorragia digestiva alta está associada à perda do controle esfincteriano. 

B) a terapêutica consiste primeiramente em realizar a estabilização hemodinâmica, realizada por medida de pressão arterial, 

frequência cardíaca, diurese horária, pressão venosa central e hematócrito seriado. 

C) como medida de reanimação hemodinâmica, o enfermeiro deve instalar sonda nasogástrica, seguida de lavagem gástrica 

com 2 a 3 litros de solução fisiológica a 0,9% e mantendo-a fechada após a lavagem. 

D) se o paciente tiver alteração do nível de consciência, deve-se aumentar a volêmia e evitar intubação orotraqueal, como 

medida profilática para infecção hospitalar. 

E) a avaliação da perda sanguínea através dos sinais vitais não deve ser utilizada como um parâmetro seguro para a reposição 

da volemia. 

 

42. Administrar 500ml de Soro glicosado a 10%, porém no hospital somente temos na apresentação do soro glicosado a 

5%. No posto de enfermagem, encontramos ampolas de glicose a 50% com apresentação de 20 ml. De quantos ml de 

glicose necessitamos para transformar o soro de 5% para 10%, como solicita a prescrição? 

 

A) 100 ml de glicose B) 75 ml de glicose C) 50 ml de glicose D) 75 ml de glicose E) 25 ml de glicose 

 

43. Sobre administração por via parenteral, analise as afirmativas abaixo: 
 

I.  Por via subcutânea, medicamento, como a heparina, sempre deve ser administrado num ângulo de 90º. 
II.  Na administração de medicamentos irritantes, como a dextrana com ferro ou em idoso com massa muscular 

diminuída, o método de escolha para administração intramuscular é a técnica em Z. 

III. O local de escolha para a via intradérmica é a parte ventral do antebraço, por ser facilmente acessada e livre de 

pelos. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) I, II e III estão corretas. 

B) Apenas I está incorreta.  D) Apenas III está incorreta. 

C) Apenas I e II estão corretas. E) I, II e III estão incorretas. 

 

44. Sobre a administração parenteral por via endovenosa, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O PICC é inserido em uma veia central e empurrado até que a extremidade do cateter se localize na veia cava superior. 
B) Na administração por bomba de infusão, é utilizado pressão negativa, para impulsionar a medicação através do equipo de 

infusão. 

C) O método de infusão contínua permite que um medicamento seja administrado durante um período curto de tempo; essa 

terapia pode exigir utilização de equipamentos especiais. 

D) O cateter venoso central, por ser utilizado para fornecer líquidos e medicamentos pela veia cava superior, pode ser utilizado 

também para monitorar a pressão venosa central. 

E) A injeção em bolus produz um nível de medicamento máximo quase imediato no sangue; a administração é realizada, 

especificamente, em acesso venoso primário periférico. 
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45. Sobre a farmacodinâmica, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Trata-se do estudo das interações entre as substâncias e os tecidos vivos como base do tratamento medicamentoso. 

II. O alimento pode retardar ou reduzir a absorção de um medicamento de uso oral, diminuindo, portanto, seus efeitos 
terapêuticos. 

III. Alguns medicamentos endovenosos aderem aos recipientes plásticos, às seringas e ao equipo de administração; 

essa aderência pode diminuir a disponibilidade do medicamento ou provocar precipitação. 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) I, II e III estão incorretas. 

B) I, II e III estão corretas.  D) Apenas I está incorreta. 

C) Apenas I e II estão corretas. E) Apenas III está correta. 

 

46. Considerando a I Diretriz de Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP) e Cuidados Cardiovasculares de Emergência da 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (2013), sobre (suporte básico de vida) a RCP em crianças, é CORRETO 

afirmar que 
 
A) o DAE (desfibrilador automático) deverá ser usado, se ela apresentar AESP (Atividade Elétrica Sem Pulso), porém 

executado por meio de 20 ciclos de compressões.  

B) a carga inicial deverá ser de 10 joules por cada quilo de peso que a criança apresente, com redução de 10% do total. 

C) se não for possível manter uma distância de 3cm de uma pá da outra, devido ao tamanho do tórax, deve-se colocar uma pá 
na frente do tórax e outra na região posterior.  

D) preferencialmente deve ser usado o DAE em lugar do desfibrilador manual que vem sendo contraindicado para aplicação 

em crianças de até 8 anos de idade. 

E) a atropina é amplamente recomendada em crianças até os 8 anos de idade, para reverter uma parada cardiorrespiratória 

súbita devido à AESP em criança submetida à cardiocirurgia. 

 

47. Em um impacto frontal, a velocidade do veículo é mantida no corpo dos ocupantes. Quando não estão contidos por 

cinto de segurança, os corpos dos passageiros podem ser arremessados para cima. Nesse caso, uma lesão possível e 

típica dessa cinemática é(são) 

 

A) TRM ou LCT. 

B) Fratura de fêmur. 
C) Lesões de tendões do joelho. 

D) Fratura de úmero. 

E) Fratura de clavícula. 

 

48. O Escore de Trauma – Revised Trauma Score (TRS) determina a gravidade da vítima por meio de uma escala de 

valores, que varia de zero a 4. O valor total do RTS vai ser atribuído pela soma do valor da frequência respiratória 

(FR) com a PA sistólica (PAS) e a Escala de Coma de Glasgow (ECG). Considerando essas informações, qual o valor 

do RTS de uma vítima politraumatizada com FR= 9mpm, PAS= 60mmHg e ECG= 9? 

 

A) 10 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6 

 

49. A transferência do paciente em estado crítico representa um risco potencial de agravamento do quadro. Os riscos 

do transporte podem ser minimizados, se houver planejamento adequado, em que o enfermeiro deverá garantir que 
 
A) a família seja orientada pelo serviço social a acompanhar o doente. 

B) o hospital de destino tenha condições de receber o doente em 24h. 

C) ocorra avaliação especializada no doente, utilizando métodos avançados. 

D) a monitorização dos sinais vitais do paciente crítico seja contínua. 

E) a transferência do paciente seja para uma unidade de maior complexidade. 

 

50. A Portaria Nº 2.648, de 07/11/2011 redefine as diretrizes para implantação do Componente Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA 24h) e do conjunto de serviços de urgência 24 horas da Rede de Atenção às Urgências. Entre as 

competências da UPA 24h na Rede de Atenção às Urgências, listadas no Art. 7º, tem-se: 
 
A) funcionar de modo ininterrupto, nas 24 horas do dia e em todos os dias da semana e feriados. 

B) acolher os usuários e seus familiares, sempre que buscarem atendimento na UPA 24h. 

C) possuir equipe multiprofissional interdisciplinar compatível com seu porte e  o atendimento realizado. 

D) deverá ser conforme o modelo de caracterização do Ministério da Saúde. 

E) deve obedecer às orientações técnicas do Ministério da Saúde acerca dos equipamentos mínimos. 

. 
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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! 

 
 

 
 


