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Instruções 
1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 
2. Este caderno contém 60 questões. Se houver qualquer falha de 

impressão, comunique ao fiscal, para que faça a substituição do 
caderno. 

3. Use os espaços em branco para rascunho; não destaque folhas da 
prova. 

4. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o número impresso é o 
seu número de inscrição. Comunique ao fiscal se os números forem 
diferentes. Após a verificação, assine o cartão-resposta. 

5. Use caneta esferográfica com tinta preta ou azul para preenchimento 
do seu cartão-resposta. Não dobre seu cartão-resposta, não o 
manche ou rasure, nem o amasse, pois ele passará por leitura ótica. 

6. Marque cada resposta no cartão, preenchendo completamente o 
campo que contém a letra correspondente à alternativa de sua 
opção, conforme modelo: 

 

7. Em cada uma das questões, só existe uma alternativa que responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve marcar apenas uma 
alternativa para cada questão. Questões marcadas com duas ou 
mais alternativas ou deixadas em branco receberão pontuação zero. 

8. Lembre–se de que o tempo máximo para a realização desta prova e 
para o preenchimento do cartão-resposta é de 4 (quatro) horas. 

9. Não utilize nenhum material de consulta e nem calculadora. Nenhum 
rascunho será considerado. 

10. Aguarde as instruções do fiscal quanto ao manuseio do digiselo no 
seu cartão-resposta. 

11. Entregue ao fiscal seu cartão-resposta. A não-devolução do mesmo 
implicará sua desclassificação imediata. 
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CARGO: ENFERMEIRO/ÁREA - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

 
 

 
Leia a charge abaixo e responda às questões 1 e 2. 

 

 
(Disponível em: <http://www.chargeonline.com.br/>. Acesso em: 22 de março de 2013) 

 
 
1ª QUESTÃO. Observe o diálogo entre "filho" e "pai" na charge.  Nesse texto, a palavra "porque" foi usada 
de duas formas diferentes. Preencha as lacunas utilizando CORRETAMENTE as formas por quê, porque, 
por que  e porquê: 

I. A escassez de água no Brasil não é um problema pontual; eis __________  estamos todos preocupados.   

II.  Não poluam os rios, _________ o prejuízo é de todos. 

III. Eu não sei o __________ de tanto desperdício de água. 

IV. Faltou água em Guarapari  _____________ ? 

V. Eu não sei _____________  muitas pessoas não cuidam dos nossos rios e mares.  

A alternativa que contém a sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 
 
A) por quê ; porque; por que; porque; porquê. 
B) por quê; por que; porque; porque; por quê. 
C) por que; porque; porquê; por quê; por que. 
D) por quê; porque; porquê; porquê; por que. 
E) porque; por que; porque; porquê; por quê. 
 
 
2ª QUESTÃO. O recurso linguístico expressivo usado em "É porque a consciência delas também deve estar 
secando!" denomina-se 
 
A) ambiguidade. 
B) redundância. 
C) metonímia. 
D) metáfora. 
E) pleonasmo. 

LÍNGUA PORTUGUESA – 10 QUESTÕES 
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3ª QUESTÃO. O sentido da frase foi significativamente alterado pelo uso da vírgula em 
 
A) Observam-se aqui todas as personalidades do mundo da moda. 

Observam-se, aqui, todas as personalidades do mundo da moda. 
 

B) Hoje as reclamações não são pertinentes. 
Hoje, as reclamações não são pertinentes. 

 
C) Fala e grita e reclama e chora. 

Fala, e grita, e reclama, e chora. 
 

D) Algumas ações colaborativas ajudam e muito. 
Algumas ações colaborativas ajudam, e muito. 
 

E) Por favor, atenda meu pai. 
Por favor, atenda, meu pai. 

 
4ª QUESTÃO. A ÚNICA alternativa que obedece à norma padrão da Língua Portuguesa, quanto à 
coordenação de orações com verbos com regências diferentes é 
 
A) Um homem estranho entrou no restaurante e dele saiu sem pagar a conta. 
B) Ele assistiu e gostou do filme.  
C) Ele leu e gostou do livro. 
D) É proibido ouvir e crer nas suas mentiras. 
E) Eu quero e preciso de paz. 
 
5ª QUESTÃO. A regência verbal está INCORRETA em 
 
A) Proibiram-no de fumar. 
B) Ana comunicou sua mudança aos parentes mais íntimos. 
C) Prefiro Português a Matemática. 
D) A professora esqueceu da chave de sua casa no carro da amiga. 
E) O jovem aspira à carreira militar. 
 
6ª QUESTÃO. Preencha CORRETAMENTE as lacunas das frases abaixo com os verbos indicados nos 
parênteses: 

I. O rapaz tinha __________ à festa vários amigos do aniversariante. (trago/trazido)  

II.  O diretor da escola havia ___________ os alunos que estavam gritando no corredor. 
(expulso/expulsado) 

III. A funcionária tinha ___________ atrasada ao trabalho. (chego/chegado)  

IV. A gráfica tem ___________  muitos folhetos. (impresso/imprimido) 

V. Este livro foi ____________ em Vitória. (impresso/imprimido) 

A alternativa que preenche CORRETAMENTE, de cima para baixo, as lacunas das frases é: 

A) trago - expulsado - chego - imprimido - imprimido.  
B) trazido - expulsado - chegado - imprimido - impresso. 
C) trago - expulso - chego - impresso - impresso.  
D) trazido - expulsado - chego - impresso - impresso 
E) trago - expulso - chegado - imprimido - impresso. 
 
7ª QUESTÃO. A concordância verbal está INCORRETA em 
 
A) Houve vários debates sobre o abastecimento de água. 
B) Observaram-se, daquele local, diversas propostas interessantes.  
C) Os resultados das discussões é que foram positivos. 
D) Existem pessoas muito bem intencionadas ainda hoje. 
E) Surgiu, após acalorada discussão, boas soluções. 
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8ª QUESTÃO. Das alternativas abaixo, a opção em que a reescritura NÃO está adequada à norma padrão 
da Língua Portuguesa é 
 
A) Este é o time. Nós torcemos pelo time. 
 Este é o time pelo qual nós torcemos. 
 
B) Tereza é a vizinha. Nós nos relacionamos bem com a vizinha. 
 Tereza é uma vizinha que nos relacionamos bem com ela. 
 
C) Os jornalistas aludiram a um terrível acidente. 
 O acidente a que aludiram os jornalistas foi terrível. 
 
D) Ontem vi uma menina loira. Lembro muito bem a fisionomia da menina loira. 
 Ontem vi uma menina loira cuja fisionomia lembro muito bem. 
 
E) Telefonaremos para João. Vamos fazer uma sessão de estudo na casa de João. 
 Telefonaremos para João em cuja casa vamos fazer uma sessão de estudo. 
      
9ª QUESTÃO. Leia o texto a seguir, que apresenta a resposta de uma concessionária de veículos à 
reclamação de um cliente que se sentiu ludibriado na compra de um automóvel zero quilômetro.  
 
 
 
 
 
 
 
Quanto ao efeito de sentido promovido pelo uso da voz passiva, são feitas as afirmações abaixo. Julgue-as, 
colocando V para as que forem VERDADEIRAS e F para as FALSAS. 
   
(    ) A concessionária optou por ficar em primeiro plano para garantir a satisfação do cliente. 
(    ) O uso da voz passiva sem o agente expresso atenua a responsabilidade da concessionária.  
(    ) A utilização da voz passiva serve para facilitar a identificação da concessionária. 

A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é 

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

10ª QUESTÃO. Preencha as lacunas das frases abaixo com as expressões indicadas nos parênteses:  

I. A obra de Harold Bloom, _____________ cânone literário, é um trabalho dirigido ao público norte-
americano. (a cerca de, há cerca de, acerca de). 

II. Essa medida desagradou aos funcionários, por que veio _____________ suas aspirações.  (ao encontro 
de, de encontro a). 

III. Ela saiu _____ dez minutos, mas volta daqui ____ pouco. (a, há). 

IV. O candidato __________ preparado ingressará na universidade. (melhor, mais bem). 

V. O trânsito nas estradas tem estado caótico, ____________ o trágico acidente de ontem. (haja visto, haja 
vista). 

A alternativa que preenche CORRETAMENTE as lacunas das frases acima é  

A) a cerca de  - de encontro a - a/há - melhor - haja vista.  
B) há cerca de - ao encontro de - há/há - melhor - haja visto. 
C) acerca de - de encontro a - há/a - mais bem - haja vista. 
D) acerca de - ao encontro de  - a/a - melhor -  haja visto.  
E) há cerca de - de encontro a -  há/a - mais bem - haja vista.   

Toda a negociação foi realizada e cumprida de acordo com a proposta de venda assinada pelo 
cliente. Em relação à cortesia concedida ao cliente, consta da proposta de venda a troca dos 
faróis simples pelos de máscara negra e não pelos faróis de milha, que custam em média 
R$150,00 cada (Adaptado de Jornal do Carro, Jornal da Tarde, São Paulo, 10/08/2001). 
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11ª QUESTÃO. No sistema decimal, a quantidade de números inteiros positivos com 4 algarismos e que 

têm pelo menos um algarismo ímpar é igual a 

A) 4600 
B) 5900 
C) 7200 
D) 8500 
E) 9800 
 
12ª QUESTÃO. Em um grupo de 60 pessoas, 43 pessoas praticam futebol e 27 praticam voleibol. O menor 

valor possível para o número de pessoas do grupo que praticam futebol e voleibol é igual a 

A) 10 
B) 12 
C) 14 
D) 16 
E) 18 
 
13ª QUESTÃO. Uma progressão geométrica tem primeiro termo igual a 1 e razão negativa. A soma dos três 

primeiros termos da progressão geométrica é igual a 7. O quinto termo da progressão geométrica é igual a 

A) 93 
B) –21 
C) –42 
D) –12 
E) 81 
 
14ª QUESTÃO. Em uma sala havia 30 pessoas. A média aritmética e o desvio padrão das alturas das 

pessoas na sala eram iguais a 1,70 m e d m, respectivamente, sendo 0d . Após 3 pessoas se retirarem 

da sala, sendo que essas 3 pessoas tinham 1,70 m de altura cada uma, o desvio padrão, em metros, das 

alturas das 27 pessoas que permaneceram na sala ficou igual a 

A) d27  

B) d 

C) 310d  

D) 17103d  

E) 1001051d  

 
15ª QUESTÃO. Em um único lançamento de uma moeda, a probabilidade de se obter “cara” é igual a 

probabilidade de se obter “coroa”. Carlos lançou a moeda 3 vezes. A probabilidade de ele ter obtido, nos 3 

lançamentos, 2 “caras” e 1 “coroa” ou 2 “coroas” e 1 “cara” é igual a 

A) 51  

B) 41  

C) 21  

D) 43  

E) 109  

 

16ª QUESTÃO. No sistema decimal, o algarismo das unidades do número 
20157  é igual a 

A) 1 
B) 3 
C) 5 
D) 7 
E) 9 

RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO – 10 QUESTÕES 
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17ª QUESTÃO. Uma grandeza Z é diretamente proporcional ao produto de uma grandeza positiva X pela 

raiz quadrada de uma grandeza positiva Y. Se o valor de X tem uma redução percentual de 10% e, 

simultaneamente, o valor de Y tem um aumento percentual de 21%, então o valor de Z 

A) tem uma redução percentual de 1%. 
B) tem um aumento percentual de 1%. 
C) tem uma redução percentual de 2%. 
D) tem um aumento percentual de 2%. 
E) permanece inalterado. 
 

18ª QUESTÃO. A função quadrática   402  xbxaxf  assume valor mínimo para 27x , e seu 

valor mínimo é igual a –9. O valor de  1f  é igual a 

A) 12 
B) 16 
C) 20 
D) 24 
E) 28 
 
19ª QUESTÃO. Uma loja vende um eletrodoméstico que custa R$6.300,00 à vista e pode ser pago em 2 

prestações mensais iguais, com a primeira prestação paga 1 mês após a compra. Se forem cobrados juros 

compostos de 10% ao mês sobre o saldo devedor, o valor da prestação será igual a 

A) R$ 3.150,00 
B) R$ 3.390,00 
C) R$ 3.630,00 
D) R$ 3.870,00 
E) R$ 3.960,00 
 
20ª QUESTÃO. O valor de k para que o sistema de equações 















268

12

242

zy

zx

kzyx

 

 
seja possível e indeterminado é igual a 
 
A) –6 
B) –5 
C) –4 
D) –3 
E) –2 

 
 

 
21ª QUESTÃO. Considerando o uso de um pen drive (dispositivo de armazenamento de dados USB), 
devidamente formatado com um sistema de arquivos FAT (32 bits) no Ubuntu Linux 14.04.1 LTS, é 
INCORRETO afirmar: 
 
A) Ao conectar o pen drive na porta USB do computador, o Ubuntu o reconhece automaticamente e abre o 

gerenciador de arquivos para que você possa ver seu conteúdo. 
B) Ao conectar o pen drive na porta USB do computador, o Ubuntu o reconhece automaticamente e 

adiciona ao lançador um ícone que o representa. 
C) Quando montado automaticamente pelo Ubuntu, o diretório que permite leitura e escrita de arquivos do 

pen drive fica abaixo da pasta /media no sistema de arquivos. 
D) Quando montado, o pen drive pode ser aberto a partir de uma busca no Dash (menu de aplicativos 

localizado no topo do lançador) pelo nome que foi dado a uma partição criada no dispositivo.  
E) Ao gravar arquivos no pen drive usando o Ubuntu, os mesmos não poderão ser lidos em sistemas 

operacionais Windows, pois esses utilizam formatos de arquivos diferentes. 

INFORMÁTICA – 5 QUESTÕES 
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22ª QUESTÃO. Considerando o Windows 7, a opção que NÃO promove uma maior segurança dos dados 
armazenados em seu computador é 
 
A) Configurar o Controle de Conta de Usuário para nunca notificar. 
B) Cada usuário criar uma senha para sua conta. 
C) O administrador fazer com que todos os demais usuários da máquina pertençam ao grupo padrão (i.e., 

sejam usuários padrão). 
D) O administrador possuir também uma conta padrão, utilizando a conta administrador somente quando 

necessário. 
E) O administrador ativar a conta Convidado e pedir a usuários esporádicos que a utilizem ao invés de 

criar contas novas. 
 
23ª QUESTÃO. Ao escrever uma mala direta, em vez de usar a forma genérica “Prezado(a) senhor(a)”, é 
possível personalizar o texto para “Prezado senhor” ou “Prezada senhora” caso a base de dados possua um 
campo “sexo”. No Microsoft Word 2013, a regra que permite essa personalização é 
 
A) Perguntar... 
B) Preencher... 
C) Mesclar registro nº 
D) Se... Então... Senão... 
E) Mesclar sequência nº 
 
24ª QUESTÃO. Uma nova planilha foi criada, utilizando-se o LibreOffice Calc 4.2, contendo nomes de 
alunos na coluna A, notas obtidas em três provas nas colunas B, C e D, média aritmética simples das notas 
das provas na coluna E e a nota final do curso na coluna F, como mostra a figura abaixo. 
 

 
 

Deseja-se que a nota final do curso seja um valor inteiro ou uma fração de 0,5 calculado a partir da média, 
arredondando-a para o grau inferior se sua parte decimal for menor que 0,25 ou se estiver entre 0,5 e 0,75; 
e arredondando para o grau superior se sua parte decimal for maior que ou igual a 0,75 ou se estiver entre 
0,25 e 0,5. A coluna F na figura acima mostra exemplos desse arredondamento. 
 

A fórmula que deve ser inserida na célula F2 para cálculo automático da nota final, de modo que as células 
F3, F4 e F5 possam também ser calculadas a partir de preenchimento automático de células adjacentes, 
resultando nos valores exibidos na figura acima, é 
 

A) ARRED(E2; 1) 
B) =SE(E2-INT(E2)>0,25; INT(E2); SE(E2-INT(E2)>0,75; INT(E2)+0,5; INT(E2)+1)) 
C) =SE(E2-INT(E2)<0,25; INT(E2); SE(E2-INT(E2)<0,75; INT(E2)+0,5; INT(E2)+1)) 
D) ARRED(E3; 0,5) 
E) =SE(E$2-INT(E$2)<0,25; INT(E$2); SE(E$2-INT(E$2)<0,75; INT(E$2)+0,5; INT(E$2)+1)) 
 
25ª QUESTÃO. Ao usar o correio eletrônico (e-mail), uma pessoa fica exposta a uma série de riscos de 
segurança da informação. Um desses riscos é denominado phishing. A opção que REPRESENTA um caso 
de phishing é 
 
A) Mensagem publicitária não solicitada. 
B) Mensagem falsa com conteúdo que induza o leitor a clicar em um link (ex.: você foi negativado no SPC, 

fotos que provam que você foi traído etc.), com objetivo de capturar informações pessoais ou infectar o 
computador. 

C) Mensagem falsa com conteúdo atrativo (ex.: uma notícia alarmante, um pedido de ajuda, uma 
promoção para obter grátis um produto), acompanhada de uma solicitação para repassá-la a todos os 
seus contatos. 

D) Mensagem de um site no qual você possui cadastro informando sobre novos termos de serviço que 
passarão a valer em breve. 

E) Mensagem de um site no qual você nunca se cadastrou, dizendo que uma nova conta foi criada 
utilizando o seu endereço de e-mail, sendo necessário validá-lo para ativar a conta ou a mesma será 
cancelada. 
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26ª QUESTÃO. A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 
do servidor público observará:  

I – A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira.  

II – Os requisitos para a investidura.  

III – As peculiaridades dos cargos. 

São VERDADEIRAS as proposições 

A)  I, II e III.  
B)  I e II, apenas.  
C)  I e III, apenas. 
D)  II e III, apenas. 
E)  I, apenas. 
 
27ª QUESTÃO. José é casado com Maria, com a qual teve três filhos. José é servidor público federal da 
Ufes e presta serviço no campus de Goiabeiras, em Vitória. José foi removido por ordem da Reitoria da Ufes 
para o Ceunes, no campus de São Mateus, onde passará a prestar seus serviços. Considerando essas 

informações, é INCORRETO afirmar: 

A)  Além do vencimento, poderão ser pagas a José algumas vantagens. 
B)  A administração pagará as despesas com passagem e transporte de bagagem e de bens pessoais de 

José, bem como de Maria e de seus dois filhos, quando ele for transferido para São Mateus. 
C)  Mesmo que José ocupe cargo em comissão, ele terá direito a ajuda de custo com a mudança de 

domicílio.  
D)  Se José falecer em São Mateus, Maria e seus dois filhos terão direito a ajuda de custo e transporte para 

Vitória, dentro do prazo de um ano, contado do óbito.  
E)  Quando deslocado para nova sede, a administração pagará auxílio-moradia a José, porém correm por 

conta do servidor as despesas de transporte dele, de Maria e de seus três filhos. 
 
28ª QUESTÃO. Sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família, de acordo com o disposto na 

Lei nº. 8.112/1990, é CORRETO afirmar: 

A)  O exercício de outra atividade remunerada durante o período da licença é permitido.  
B)  A primeira concessão de licença não precisa ser precedida de exame por perícia médica oficial, 

bastando atestado médico. 
C)  A licença somente será deferida, se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser 

prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário.  
D)  A licença não será concedida no caso de doença de padrasto ou madrasta e enteado. 
E)  A licença sempre será concedida com remuneração ao servidor, excluindo a gratificação por exercício 

de cargo de confiança.  
 
29ª QUESTÃO. Acerca dos prazos dispostos na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, é CORRETO 
afirmar: 

A)  Começam a correr a partir da data da cientificação oficial, incluindo-se na contagem o dia do começo e 
excluindo-se o do vencimento. 

B)  Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que 
não houver expediente ou se esse for encerrado antes da hora normal. 

C)  Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo, pois excluem o sábado e o domingo. 
D)  Os prazos fixados em meses contam-se como 30 dias. 
E)  Os prazos processuais não se suspendem mesmo em casos de força maior. 
 
30ª QUESTÃO. Em qualquer órgão ou instância no âmbito da Administração Federal direta e indireta, NÃO 

tem prioridade nos procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado 

A)  o homem com idade igual ou superior a 60 anos e a mulher com idade igual ou superior a 55 anos. 
B)  a pessoa portadora de deficiência mental.  
C)  a pessoa portadora de tuberculose ativa. 
D)  a pessoa portadora de deficiência física. 
E)  a pessoa portadora de doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a 

doença tenha sido contraída após o início do processo. 

LEGISLAÇÃO – 5 QUESTÕES 
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31ª QUESTÃO. Para a administração de injeção intramuscular, utilizando-se a técnica em Z, o enfermeiro 
deve eleger como primeira escolha o músculo: 
 
A) deltóide.  
B) dorsoglúteo.  
C) vasto lateral.  
D) glúteo. 
E) ventro-glúteo. 
 
32ª QUESTÃO. Priscila é uma enfermeira que fica conectada ao seu smartphone continuamente. Seu perfil 
é completo com informações de onde mora, estuda, trabalha, status de relacionamento, religião, idioma e 
preferência política. Já possui 1.200 amigos em sua rede social. Em seu turno de trabalho como plantonista, 
envia mensagens em sua linha do tempo sobre o quadro clínico dos pacientes, os materiais de consumo em 
falta e todo tipo de dificuldades que vivencia na enfermaria em que está lotada. Faz isso como estratégia 
para informar previamente aos membros da equipe de enfermagem do plantão seguinte sobre como estão 
as coisas. Diante do exposto, e considerando o Código de Ética e a legislação dos profissionais de 
enfermagem, Priscila comete a infração ética de: 
 
A) expor as condições estruturais da instituição, sem autorização da chefia imediata.  
B) trabalhar, colaborar, cumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitam o exercício 

profissional.  
C) divulgar ou fazer referência a casos, situação ou fatos de forma que os envolvidos possam ser 

identificados.  
D) prestar informação inadequada a pessoa, família e coletividade a respeito de direitos, riscos, benefícios e 

intercorrências da assistência de enfermagem. 
E) atender uma solicitação do paciente. 
 
33ª QUESTÃO. Ao aferir a pressão arterial não invasiva, deve-se considerar que o tamanho do manguito 
adequado guarda a seguinte proporção em relação à circunferência do membro superior de um paciente: 
 
A) 40%. 
B) 30%. 
C) 20%. 
D) 10%. 
E) 5%. 
 
34ª QUESTÃO. Um dos sinais vitais frequentemente avaliado na prática da enfermagem é o pulso. Ao 
palpar o pulso periférico, o enfermeiro deve avaliá-lo quanto a: velocidade, ritmo, força, elasticidade e 
igualdade. Relacione os itens constantes da COLUNA I aos comentários na COLUNA II. 
 

COLUNA I 
 

COLUNA II 

I. Velocidade (   ) Pode ser registrado conforme escala de três pontos: 3+ cheio, célere; 
2+ normal; 1+ fraco e fino; 0 ausente. 

II. Ritmo (   ) A frequência varia conforme a idade, sendo mais rápida na lactância 
e na infância e mais moderada no adulto e no idoso. 

III. Força (   ) Os pulsos de ambos os membros devem ser simultaneamente 
avaliados a fim de observar a sua simetria. 

IV. Elasticidade (   ) A sensação de uma artéria normal à palpação deve ser de uma 
estrutura reta, flexível e depressível. 

V. Igualdade (   ) Sua avaliação é realizada com base na regularidade da pulsação. 
 
A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 
 
A) I, II, III, V e IV. 
B) I, III, II, V e IV. 
C) III, I, V, IV e II. 
D) IV, I, II, III e V. 
E) II, III, V, IV e i. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 30 QUESTÕES 
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35ª QUESTÃO. Em relação ao procedimento de aferição da pressão arterial (PA), segundo recomendações 
da IV Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010), julgue as assertivas com V para VERDADEIRO ou F 
para FALSO: 
 
(    ) Durante a primeira avaliação, as medidas devem ser obtidas em ambos os braços e, em caso de 
diferença, deve-se utilizar como referência sempre o braço com o menor valor de PA para planejamento de 
medidas subsequentes. 
(    ) É preconizado que seja aferida pelo menos três medidas da PA em intervalo de, pelo menos, um 
minuto entre elas. A média das duas últimas deve ser considerada a PA real.   
(     ) A pressão arterial diastólica (PAD) pode ser estimada a partir da palpação da artéria radial. Para tanto, 
deve-se aplicar o manguito de PA no braço da mesma maneira que para o método de ausculta, palpar a 
artéria radial e insuflar o manguito de PA até 30mmHg acima do ponto em que o pulso radial não possa 
mais ser palpado. Após a liberação da válvula, logo que o pulso radial for palpável, a leitura do manômetro 
indicará o valor da pressão arterial diastólica. 
(   ) Quanto ao preparo do paciente para aferição da PA, o enfermeiro ou profissional de saúde deve 
explicar o procedimento ao paciente e deixá-lo em repouso por pelo menos 5 minutos em ambiente calmo. 
Deve ser instruído a não conversar durante a medida. Deve certificar-se que o paciente não: está com a 
bexiga cheia; praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos; ingeriu bebidas alcoólicas, café ou 
alimentos e fumou nos 30 minutos anteriores.  
(     ) Sabe-se que a pressão arterial não pode ser influenciada pelo ciclo circadiano de um indivíduo. 
 
A sequência CORRETA de respostas, de cima para baixo, é: 
 
A) V, F, V, F, V. 
B) V, V, V, F, V. 
C) F, V, F, F, F. 
D) F, V, F, V, F. 
E) F, F, V, F, F. 
 
36ª QUESTÃO. Um paciente veio à consulta para avaliação clínica. Relata sentir-se bem e queixa-se de 
ganho de peso progressivo a partir dos 30 anos (peso habitual 96 quilos, com altura de 1.63 metros). 
"Belisca" nos intervalos das refeições; seu café da manhã é em casa, almoço em restaurante, lanche 
noturno. Bebe quase diariamente 02 doses de uísque por dia. Bebe mais às sextas-feiras e sábados. Não 
fuma. Não pratica atividade física regular. História Fisiológica: Vida sexual normal. Não usa preservativos 
regularmente. O diagnóstico de enfermagem a que se refere a situação apresentada é: 
 
A) Obesidade. 
B) Nutrição alterada menos do que as atividades metabólicas exigem. 
C) Nutrição alterada mais do que as atividades metabólicas exigem. 
D) Ansiedade. 
E) Desnutrição. 
 
37ª QUESTÃO. Considere uma paciente internada na Unidade de Clinica Médica do HUCAM há quatro 
dias. Com Idade cronológica de 28 anos, tem três filhos pequenos, que os deixou com a vizinha e dos quais 
não sabe nenhuma notícia; o marido viajou e não sabe de nada do que aconteceu. Relata náuseas, 
vômitos, dor abdominal e diarreia devido ao fato de ter ingerido “comida estragada” em um restaurante na 
noite anterior à internação. A paciente teve uma piora no quadro, apresentando também fraqueza e tonteira. 
Sinais vitais: Tax de 38,3ºC; PA de 74/52 mmHg, pulso de 138 bpm e 20rpm, pele pálida e úmida 
(sudorese). Referiu ainda que os familiares residem na Bahia e se sente muito sozinha. A paciente 
apresenta 1,58 m de altura e pesa 37kg. O diagnóstico de enfermagem a que se refere a situação 
apresentada é: 
 
A) Risco para infecção.  
B) Infecção. 
C) Desidratação. 
D) Risco para desidratação. 
E) Hipertensão. 
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38ª QUESTÃO. Ao cuidar de um paciente ou de um grupo de clientes é necessário que haja um 
pensamento crítico acerca da assistência a ser prestada, bem como os objetivos que se almejam com a 
mesma. Uma das formas de sistematizar esse processo foi a padronização dos diagnósticos de 
enfermagem. Dessa forma, podemos afirmar que o diagnostico de enfermagem é:  
 
A) O diagnostico clínico que determinará o tratamento das respostas humanas à saúde e à doença. 
B) A identificação de uma condição patológica, que possa interferir no estado de saúde do indivíduo, sendo 

dependente de resultado de uma série de exames, sejam eles físicos ou laboratoriais.  
C) A padronização de uma linguagem refinada para a enfermagem, oriunda do avanço do desenvolvimento 

de estudos. 
D) O julgamento clínico a respeito de respostas dos indivíduos, famílias e comunidades a problemas de 

saúde ou processos vitais atuais ou potenciais. 
E) A classificação de uma patologia. 
 
 
39ª QUESTÃO. O Processo de Enfermagem é uma metodologia de assistência que segue as mesmas 
características do método científico, o que faz com que a enfermagem possa realmente ser respeitada e 
considerada como uma profissão. A alternativa que evidencia as fases da assistência no processo de 
enfermagem em ordem didaticamente CORRETA é: 
  
A) Coleta de dados, planejamento, diagnóstico, implementação e avaliação. 
B) Avaliação, coleta de dados, planejamento, diagnóstico e implementação. 
C) Diagnóstico, implementação, planejamento, avaliação e coleta de dados. 
D) Coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. 
E) Avaliação, planejamento, diagnóstico, avaliação e implementação. 
 
40ª QUESTÃO. Uma teoria de enfermagem é uma conceitualização de alguns aspectos da enfermagem, 
comunicados com o objetivo de descrever, explicar, prever e/ou prescrever cuidados de enfermagem, sendo 
esses o alicerce do caráter científico da Enfermagem. Vários foram os teóricos que contribuíram com a 
melhoria da assistência. Sobre esses teóricos, é INCORRETO afirmar:  
 
A) Nigthtingale defende que o enfermeiro manipula o ambiente do cliente para regular o nível adequado de 

ruídos, nutrição, higiene, iluminação, conforto, esperança e socialização. 
B) Roy propôs uma teoria da adaptação, segundo a qual a meta da enfermagem é ajudar a pessoa a se 

adaptar às mudanças nas necessidades fisiológicas, no autoconceito, na função desempenhada e nas 
relações interdependentes durante a saúde e a doença. 

C) Peplau enfoca os indivíduos, a enfermeira e o processo interativo. Segundo ele, a meta da enfermagem 
é educar o cliente e seus familiares e ajudá-los a alcançar um desenvolvimento maduro da 
personalidade. 

D) Orem considera o indivíduo (ser humano unitário) como um campo de energia coexistente dentro de um 
universo. 

E) Henderson define a enfermagem “como ajudar a indivíduo, doente ou saudável, no desempenho 
daquelas atividades que irão contribuir com a saúde, a recuperação ou para a morte pacífica, que o 
indivíduo realizaria sem ajuda, se tivesse a força, a vontade ou o conhecimento necessários”. 
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41ª QUESTÃO. Com o passar dos anos, cada vez maior é a demanda por atendimento nos serviços de 
saúde, sendo a principal porta de entrada as Unidades Básicas de Atendimento, que foram construídas 
partindo do princípio de territorização das necessidades da população. Dessa forma, é necessária a criação 
de mecanismos que facilitem a inserção do usuário nesse ambiente de atendimento, facilitando o seu fluxo 
pelo serviço. Um desses mecanismos é determinado pelo Ministério da Saúde, sendo denominado Política 
Nacional de Acolhimento. Sobre esse cenário, é INCORRETO afirmar: 
  
A) Acolhimento é uma ferramenta que estrutura a relação entre a equipe e a população e se define pela 

capacidade de solidariedade de uma equipe com as demandas do usuário, resultando numa relação 
humanizada. 

B) Acolhimento é uma tecnologia leve, que favorece um ambiente repleto de conforto, podendo ser também 
considerado como um serviço de triagem e encaminhamento a serviços especializados. 

C) Todos os locais são lugares para realizar o acolhimento em nossos serviços de saúde, seja na portaria, 
na recepção, nos corredores, nos consultórios. 

D) Nem todos os profissionais que atuam na rede de saúde podem participar na implementação da Política 
de Acolhimento. 

E) Acolhimento é atender a todos igualmente sem distinção de raça, cor ou necessidade. 
 
42ª QUESTÃO. O exame físico deve ser realizado com o(s) propósito(s) de: 
 
I. Obter dados sobre o estado de saúde de um cliente/paciente, para confirmar ou refutar os dados obtidos 

na anamnese.  
II. Confirmar e identificar diagnósticos de enfermagem; elaborar julgamentos clínicos sobre mudanças no 

estado de saúde do cliente/paciente; avaliar os resultados do cuidado. 
III. Elaborar julgamentos clínicos sobre mudanças no estado de saúde do cliente/paciente; avaliar os 

resultados do cuidado; confirmar o Código Internacional das Doenças (CID 10). 
IV. Confirmar patologias; obter dados sobre o estado de saúde de um cliente/paciente; avaliar os resultados 

do cuidado. 
 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
A) I, II e III, apenas. 
B) I, II e IV, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) II e IV, apenas. 
  
43ª QUESTÃO. Para evitar erros na administração de medicamentos, a American Nurses Association 
recomenda seis regras para serem seguidas todas as vezes que se for administrar uma medicação. 
 
I. O medicamento certo; a dose certa; a via de administração certa. 
II. A patologia certa; a hora certa; o medicamento certo. 
III. O registro certo; a medicação certa; o médico certo. 
IV. A hora certa; o registro certo; o paciente certo. 
 
O par de alternativas que apresenta o conjunto das seis regras é: 
 
A) I e IV apenas. 
B) I e II apenas. 
C) II e IV apenas. 
D) I e III apenas.  
E) III e IV apenas. 
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44ª QUESTÃO. A alternativa que correspondente CORRETAMENTE aos procedimentos e requisitos na 
avaliação da boca e da faringe é: 
 
A) A sensibilidade gustativa é testada pela avaliação dos nervos glossofaríngeo (IX) e vago (X). 
B) Os lábios devem apresentar simetria em repouso, podendo perder a simetria durante o movimento. 
C) A cor dos lábios é influenciada por várias condições, entretanto, não representa um dado significativo ao 

exame físico. 
D) Pedir ao paciente que cerre os dentes permite a avaliação do VI par craniano abducente. 
E) O reflexo de vômito deve estar presente em todo paciente hígido e testa os nervos glossofaríngeo (IX) e 

vago (X). 
 
45ª QUESTÃO. A ausculta cardíaca é realizada em pontos do tórax nos quais é captado o ruído das valvas. 
Esses pontos são chamados de focos de ausculta, que são: Foco Mitral, Foco Tricúspide, Foco Aórtico e 
Foco Pulmonar. O Foco Tricúspide localiza-se: 
 
A) No 2º espaço intercostal à direita da linha hemiclavicular. 
B) No cruzamento entre o 4º espaço intercostal esquerdo e a linha paraesternal esquerda. 
C) No cruzamento do 5º espaço intercostal esquerdo com a linha hemiclavicular. 
D) Na base do apêndice xifóide. 
E) No segundo espaço intercostal na borda esquerda do esterno. 
 
46ª QUESTÃO. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências. De acordo com o art. 6º, estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde (SUS): 
 
I. A execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador; e de 

assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 
II. A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 
III. A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 
IV. A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
 
Estão CORRETAS: 
 
A) I, II e III, apenas. 
B) I e II apenas. 
C) III e IV apenas. 
D) II e IV apenas. 
E) I, II, III e IV. 
 
47ª QUESTÃO. A Vigilância em Saúde do Trabalhador compreende uma atuação contínua e sistemática 
visando detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à 
saúde relacionados aos processos de trabalho, devendo ser compreendida como eixo fundamental capaz 
de consolidar as práticas de saúde do trabalhador no SUS, na perspectiva da prevenção dos agravos 
decorrentes da relação saúde-trabalho e da promoção da saúde. Nessa perspectiva, assinale os princípios 
norteadores da vigilância em saúde do trabalhador: 
 
A) Universalidade; equidade; hierarquização; controle social; pluriinstitucionalidade; integralidade das ações 

e pesquisa-ação. 
B) Universalidade; integralidade das ações; hierarquização e descentralização; interdisciplinaridade; 

pesquisa-intervenção; controle social e pluriinstitucionalidade. 
C) Hierarquização; integralidade das ações; universalidade; controle social; interdisciplinaridade; 

pluriinstitucionalidade e pesquisa-ação. 
D) Hierarquização e descentralização; equidade; pluriinstitucionalidade; integralidade das ações; controle 

social e pesquisa-ação. 
E) Hierarquização e centralização; integralidade das ações; equidade; controle social; interdisciplinaridade; 

pesquisa-intervenção e pluriinstitucionalidade. 
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48ª QUESTÃO. A saúde do trabalhador constitui uma das atribuições do SUS, cujas ações são 
regulamentadas pela Lei Orgânica da Saúde, sendo entendida como um conjunto de atividades que se 
destina à promoção e à proteção da saúde, visando a recuperação e a reabilitação da saúde dos 
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, EXCETO: 
 
A) Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do 

trabalho. 
B) Inexistência de garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de 

máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

C) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas, 
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. 

D) Participação, no âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), da normatização, 
fiscalização e controle das condições de produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição e 
manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas e de equipamentos que apresentam riscos à saúde 
do trabalhador. 

E) Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 
 
49ª QUESTÃO.  Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a 
participação do maior número de trabalhadores e com a assessoria do Serviço Especializado em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, é uma das atribuições da: 
 
A) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. 
B) Comissão de Gestão de Processo de Trabalho. 
C) Comissão de Gestores em Saúde do Trabalhador. 
D) Gestão Interdepartamental de Segurança e Saúde do Trabalhador. 
E) Gestão Intersetorial de Segurança e Saúde do Trabalhador. 
 
50ª QUESTÃO. De acordo com a Norma Regulamentadora nº 32, o empregador deve vedar o uso de: 
 
A) capotes. 
B) luvas. 
C) máscaras cirúrgicas. 
D) toucas.  
E) adornos. 
 
51ª QUESTÃO. Julgue os itens abaixo, relativos à NR-6, que diz respeito aos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI): 
 
I. Considera-se EPI todo dispositivo de uso individual destinado a proteger a integridade física do 

trabalhador. 
II. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, o EPI adequado ao risco, em perfeito 

estado de conservação e funcionamento, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo 
implantadas. 

III. Cabe ao empregador responsabilizar-se pela conservação do EPI.  
IV. Cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho fiscalizar a qualidade 

do EPI, bem como exigir seu uso e substituí-lo imediatamente, quando danificado ou extraviado. 
V. É obrigação do empregado comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego qualquer irregularidade 

observada no EPI. 
 
Estão CORRETAS as alternativas 
 
A) I e II apenas.       
B) I e III apenas.   
C) II e IV apenas.   
D) III e V apenas. 
E) IV e V apenas. 
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52ª QUESTÃO. A Norma Regulamentadora (NR) que visa a estabelecer parâmetros que permitam a 
adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a 
proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente, é a:  
 
A) NR 32. 
B) NR 17. 
C) NR 12. 
D) NR 9. 
E) NR 5. 
 
53ª QUESTÃO. No cenário laboral, a NR 7 prevê a obrigatoriedade da realização de exames médicos, 
sendo necessária a emissão de: 
 
A) Ficha de Dados de Saúde do Trabalhador. 
B) Relatório de Mapa de Risco. 
C) Boletim de Informação Médica. 
D) Atestado de Saúde Ocupacional. 
E) Comunicação de Acidente de Trabalho. 
 
54ª QUESTÃO. No Programa de Prevenção de Riscos Ambientais em uma empresa, ao aplicar a NR 9, 
consideram-se riscos ambientais: 
 
A) riscos físicos e químicos. 
B) riscos ergonômicos, de acidentes e químicos. 
C) riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. 
D) agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. 
E) agentes físicos, químicos e biológicos. 
 
55ª QUESTÃO. Segundo o Quadro de Dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho, as empresas somente estão obrigadas a contratar enfermeiro do 
trabalho para o estabelecimento quando tiverem em seus quadros: 
 
A) 101 empregados. 
B) 251 empregados. 
C) 501 empregados. 
D) 3.501 empregados. 
E) 5.001 empregados. 
 
56ª QUESTÃO. No que diz respeito à NR 15, é CORRETO afirmar:  
 
A) O exercício de trabalho em condições de insalubridade de grau médio assegura ao trabalhador a 

percepção de 10% de adicional incidente sobre o salário mínimo da região. 
B) O exercício de trabalho em condições de periculosidade de grau máximo assegura ao trabalhador a 

percepção de 40% de adicional incidente sobre o salário mínimo da região. 
C) O exercício de trabalho em condições insalubres assegura ao trabalhador a percepção de adicional 

incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 20% para insalubridade de grau médio. 
D) O exercício de trabalho em condições perigosas assegura ao trabalhador a percepção de adicional 

incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 20% para o grau médio. 
E) O exercício de trabalho em condições insalubres assegura ao trabalhador a percepção de adicional 

incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a 50% para insalubridade de grau máximo. 
 
57ª QUESTÃO. A Norma Regulamentadora (NR) que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 
para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral, é a: 
 
A) NR 32. 
B) NR 24. 
C) NR 15. 
D) NR 7. 
E) NR 4. 
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58ª QUESTÃO. No contexto da NR 7, a sigla PCMSO significa:  
 
A) Projeto de Co-orientação Médica de Saúde Ocupacional. 
B) Prevenção de Carência Médica de Saúde e Organização. 
C) Panorama Completo de Medicina da Saúde Oral. 
D) Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. 
E) Planejamento Constante Medicinal de Suporte Ocupacional. 
 
59ª QUESTÃO. A NR 32 orienta que o recipiente para acondicionamento dos perfurocortantes deve ser 
mantido em suporte exclusivo e em altura que permita a visualização da abertura para descarte, sendo que 
o limite máximo de enchimento deve estar localizado a:  
 
A) 5 cm abaixo do bocal.  
B) 3 cm abaixo do bocal.  
C) 4 cm abaixo do bocal.  
D) 1 cm abaixo do bocal.  
E) 10 cm abaixo do bocal. 
 
60ª QUESTÃO. O gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) constitui-se em um conjunto 
de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, 
normativas e legais, com o objetivo de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos 
gerados um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, à 
preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Sobre o gerenciamento dos RSS, 
é CORRETO afirmar:  
 
A) Resíduos resultantes de atividades de vacinação com microorganismos vivos ou atenuados, incluindo 

frascos de vacinas com expiração do prazo de validade com  conteúdo inutilizado, vazios ou com restos 
do produto, agulhas e seringas dispensam tratamento antes da disposição final. 

B) Os resíduos do Grupo D, destinados à reciclagem ou reutilização, devem ter seus recipientes 
identificados por cores e símbolos conforme o tipo de material reciclável, sendo a cor azul usada para 
vidros.  

C) Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por má 
conservação ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta devem ser 
acondicionadas em saco vermelho e encaminhadas ao tratamento antes de seu descarte. 

D) A elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, contemplando ações 
relativas ao manejo dos resíduos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos 
estabelecimentos, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente, é de 
competência do Poder Público Municipal. 

E) Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais 
resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação com 
príons, devem sempre ser encaminhados ao sistema de tratamento químico. 

 
 


