
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
CADASTRO DE RESERVAS EM 

EMPREGOS  
Edital nº 01/2013 

 

ENFERMEIRO (30 e 40 horas)                        
Códigos 229 e 230 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
ATENÇÃO - Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 
decorridas 2 (duas) horas do início das provas. (item 11.7.5) [...] somente poderá levar os Cadernos de 
Questões das Provas Objetiva ao deixar em definitivo a sala de realização das provas nos últimos 30 (trinta) 
minutos que antecedem o término das provas. (item 11.7.6) O tempo de duração das provas abrange a 
distribuição das provas, assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno de 
Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas [...]. Será proibido durante a realização das provas, 
fazer uso ou portar, mesmo que desligados relógios [...] quaisquer equipamentos eletrônicos [...] ou de 
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] entre outros. (item 
11.7.22). “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar arma(s) no local de realização das 
provas [...]; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...].” (subitem 11.7.32), alíneas “d”, 
“e” e “i”). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua 
prova, devendo todos assinar a Ata de Sala. (item 11.7.34) 

              

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

Data: ____/____/______ 
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: 

10 (dez) questões de Português, 10 (dez) questões de Saúde 

Pública no Brasil e 20 (vinte) questões de Conhecimentos 

Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador 

de provas para que ele tome as providências necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Português 
 
 
 
INSTRUÇÕES – As questões de 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
                            Leia-o com atenção antes de responder às questões. 
 

Paixão, amor, casamento... 
    

Você já se imaginou vivendo 10, 20 ou 50 anos com a mesma pessoa? Sentindo 
sempre o mesmo prazer em sua companhia, o mesmo conforto em seus braços? Se a 
perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a culpa é 
dele, também). De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, 
sejam tão importantes para nossa espécie. Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo 
em pares, não é obrigatório para a sobrevivência de nenhum animal. Observem-se tantos 
mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e, 
imediatamente depois, segue cada um o seu caminho. 

Se gostamos de formar pares a ponto de investir boa parte de nossa energia, 
tempo e esforços cognitivos em convencer um belo exemplar do sexo interessante de que 
nós somos a pessoa mais sensacional e desejável na face da Terra, é porque o sistema 
cerebral humano, como o de outros animais sociais, é capaz de atribuir um valor positivo 
à companhia alheia. Isso é função do sistema de recompensa, conjunto de estruturas no 
centro do cérebro especializadas em detectar quando algo interessante acontece, 
premiar-nos com uma sensação física inconfundível de prazer e satisfação e ainda 
associar esse prazer com o que levou a ele – o que pode ser uma ação, uma situação, 
um objeto ou... alguém. 

À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 
atribuímos a ela é reforçado, enquanto torcemos para que o mesmo aconteça no cérebro 
dela, associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro. É o 
que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios 
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo 
associados à companhia do outro. Se “rolar” sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo 
funciona como uma cola extraordinária para o sistema de recompensa, que atribui 
(corretamente!) a satisfação incrível àquela pessoa específica (mas é verdade que isso 
não funciona tão bem em alguns cérebros...).  

Com a repetição, o sistema de recompensa vai aprendendo a ficar ativado não 
apenas em resposta, mas também em antecipação à presença daquela pessoa. Esse 
prazer antecipado é a motivação, que nos dá forças para alterar compromissos, abrir 
espaço na agenda e ficar acordado madrugada adentro. Essa é a paixão, estado de 
motivação enorme em que se faz tudo em nome de mais tempo na presença do ser 
amado. 

Quando vira amor? Essa questão é complicada, mas existe ao menos uma 
definição operacional curiosa: passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama 
alguém quando o fato de pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia 
sincera e profunda. O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está 
vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida. 
Nesse estado, desejar o casamento é apenas natural. 

Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, 
como ser traído (e não apenas sexualmente). A boa notícia da neurociência sobre a 
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longevidade dos relacionamentos amorosos é que eles não estão necessariamente 
fadados ao esgotamento: é, sim, possível se sentir apaixonado décadas a fio pela mesma 
pessoa. E não é mero acaso de sorte: você pode fazer sua parte. É uma questão de 
continuar inventando e descobrindo novos prazeres a dois. Tudo para manter o sistema 
de recompensa do outro interessado em você... 
 

(Herculano-Houzel, S., Scientific American - Cérebro e Mente, out/2010. 

 
 
Questão 1 

A definição do amor, segundo o texto, associa-se à ideia de que 
 
A) a felicidade do indivíduo requer a presença e a felicidade do ser amado. 

B) a felicidade é condicionada pelo processo de autoestima: o indivíduo, além de 
depender do outro, deve amar a si próprio. 

C) a felicidade prescinde da presença do outro e se sustenta no bem-estar do ser amado. 

D) a felicidade tem como  pré-requisito absoluto a felicidade alheia, sobretudo dos entes 
que compõem o entorno do  indivíduo. 

 
 
 
Questão 2 

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que NÃO pode ser confirmada pelo 
texto. 
 
A) Há relação entre o cérebro e a capacidade humana de estabelecer relações afetivas 

duráveis. 

B) Na perspectiva do cérebro e da postura humana, paixão e amor são sentimentos 
simultâneos e idênticos. 

C) No que se refere às relações afetivas, não existe, entre os seres vivos, um padrão 
único de comportamento. 

D) O cérebro é capaz de vincular momentos prazerosos com a pessoa e com a situação 
que, de alguma forma, propiciaram aquele momento ou dele participaram. 

 
 
 
Questão 3 

O texto pretende trazer uma abordagem 
 
A) fictícia, especulativa e emocional. 

B) deliberadamente romântica e etérea. 

C) predominantemente etnológica e sociológica 

D) informativa com características aparentemente científicas 
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Questão 4   

“[...] passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama alguém quando o fato de 
pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia sincera e profunda.” 
 
Mantém-se o sentido básico do trecho, se o fragmento destacado for substituído por 
 
A) conquanto passe o ardor da paixão. 

B) contanto que passe o ardor da paixão. 

C) depois que passa o ardor da paixão. 

D) já que passou o ardor da paixão. 

 
 
Questão 5 

“Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo em pares, não é obrigatório para a 
sobrevivência de nenhum animal.” 
 
Assinale a alternativa em que a nova redação está gramaticalmente CORRETA. 
 
A) A vida em sociedade – ou até mesmo em pares – não é, tecnicamente, obrigatória 

para a sobrevivência de animal algum. 

B) Não é tecnicamente obrigatória que viva-se em sociedade, ou mesmo em pares, para 
a sobrevivência de qualquer animal. 

C) Para que um animal sobreviva, não são obrigatórios, tecnicamente, a vida em 
sociedade nem tampouco a vida em pares. 

D) Viver em sociedade ou viver em pares não são tecnicamente obrigatórias para que 
algum animal sobreviva. 
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Questão 6 

“Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, como 
ser traído (e não apenas sexualmente).” 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma nova 
redação gramaticalmente CORRETA do fragmento acima. 
 
A) Depende, para que seja para sempre, de vários fatores, alguns dos quais estão fora 

do alcance do indivíduo, como ser traído, não apenas sexualmente, mas também de 
outras formas.  

B) De vários fatores depende, para ser para sempre, cujos alguns deles estão fora de 
nosso alcance, como, por exemplo, a possibilidade de ser traído, seja sexualmente, 
seja por outro modo. 

C) Para que seja considerado eterno, dependem de vários fatores, onde alguns deles 
estão fora de nosso alcance, como acontece com a possibilidade de traição, inclusive 
- mas não somente - a sexual. 

D) Se é para sempre, isso depende de vários fatores, nos quais parte deles estão fora de 
nosso controle, como as possibilidades de traição, que podem ou não ser sexual. 

 
 
 
Questão 7  

Assinale a alternativa em que o verbo destacado NÃO está na forma de infinitivo. 
 
A) “[...] a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz 

dá novo sentido à  vida.” 

B) “[...] quando algo interessante acontece, premiar-nos com uma sensação física 
inconfundível de prazer e satisfação [...].” 

C) “Se ‘rolar’ sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo funciona como uma cola 
extraordinária para o sistema de recompensa [...].” 

D) “Tudo para manter o sistema de recompensa do outro interessado em você...” 
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Questão 8 

Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses NÃO corresponde à expressão 
destacada.   
 
A) “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos é 

que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].” (relacionamentos 
amorosos). 

B) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 
atribuímos a ela é reforçado [...].” (companhia). 

C) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à 
presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida.” (o outro). 

D) “Se a perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a 
culpa é dele, também).” (do cérebro). 

 
 
Questão 9 

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que a nova redação 
NÃO apresenta ERRO de concordância verbal, 
 
A)  “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos 

é que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].”    
A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos 
são que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...]. 
 

B)  “De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, sejam tão 
importantes para nossa espécie.”  
De certa forma, são curiosos que laços afetivos fortes, como os amorosos, seja tão 
importante para nossa espécie. 
 

C)  “É o que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios 
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo 
associados à companhia do outro.”  
É o que fazemos no período de namoro, quando coisas como conversas 
interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferece um 
tipo de prazer que vai sendo associado à companhia do outro. 
 

D)  “Observem-se tantos mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par 
somente para o acasalamento e, imediatamente depois, segue cada um o seu 
caminho.”  
Observe-se como existem mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par 
somente para o acasalamento e que, imediatamente depois, seguem o seu próprio 
caminho. 
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Questão 10 

Em qual das alternativas abaixo o uso do acento grave indicativo de crase é facultativo? 
 
A) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 

atribuímos a ela é reforçado [...]. 

B) “[...] associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro.” 

C) “[...] e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida”. 

D) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à 
presença e à felicidade do outro [...].” 
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Saúde Pública no Brasil 
 

Questão 11 

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua/seu, EXCETO: 
 
A) Fiscalização que não pode ser feita por pessoa jurídica de direito privado. 

B) Controle. 

C) Regulamentação. 

D) Fiscalização. 

 
 

Questão 12 

As ações e serviços públicos de saúde estão organizados de acordo com as seguintes 
diretrizes, EXCETO: 
 
A) Participação da comunidade. 

B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. 

C) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.  

D) Não é livre à iniciativa privada. 

 
 

Questão 13 

Sobre o processo de contratação e atuação dos agentes de saúde assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) Agentes comunitários de saúde poderão ser admitidos por meio de processo seletivo 

público.  

B) Gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes de combate às 
endemias por meio de processo seletivo público. 

C) Os agentes serão admitidos de acordo com a natureza e complexidade de suas 
atribuições. 

D) Os agentes não terão requisitos específicos para sua atuação. 
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Questão 14 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo/por, EXCETO: 
 
A) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde. 

B) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais. 

C) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições da administração direta e 
indireta. 

D) Serviços de saúde prestados por órgãos e instituições estrangeiras. 
 
 
 
Questão 15 

É vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde, 
EXCETO para: 
 
A) Funcionários dos serviços do sistema único de saúde. 

B) Proprietários de entidades ou serviços contratados. 

C) Administradores de entidades ou serviços contratados. 

D) Dirigentes de entidades ou serviços contratados. 

 
 
 
Questão 16 

Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 
 
Essa definição se refere a/ao 
 
A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). 

B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). 

C) Conselho de Saúde. 

D) Conferência de Saúde. 
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Questão 17 

Sobre a atenção básica assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde 
com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde da 
coletividade. 

B) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização. Deve ser o contato preferencial 
dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS).  

C) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo 
das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu 
território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético 
de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhidos. 

D) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas 
e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

 
 

 

Questão 18 

 São componentes do Pacto pela Saúde 2006, EXCETO: 
 
A) Pacto pela Vida. 

B) Pacto em Defesa do SUS. 

C) Fortalecimento da atenção básica. 

D) Pacto de Gestão do SUS. 
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Questão 19 

Sobre os indicadores de saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) São medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos 

e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. 

B) Vistos em conjunto, não devem refletir a situação sanitária de uma população nem 
servir para a vigilância das condições de saúde. 

C) A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar desde a 
simples contagem direta de casos de determinada doença, até o cálculo de 
proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados, como a esperança de vida ao 
nascer. 

D) A qualidade de um indicador depende das propriedades, dos componentes utilizados 
em sua formulação (frequência de casos, tamanho da população em risco) e da 
precisão dos sistemas de informação empregados (registro, coleta, transmissão dos 
dados). 

 
 
Questão 20 

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO: 
 
A) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento 

básico. 

B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 

C) A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros 
insumos de interesse para a saúde sem a participação na sua produção.  

D) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
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Conhecimentos Específicos 
 
Questão 21 

Entre os itens abaixo, assinale o que NÃO é considerado pelo Manual Humaniza SUS 
como marca específica e prioritária na implantação do Programa Nacional de 
Humanização dentro dos serviços: 
 
A) Reduzir filas tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e 

resolutivo, baseado em critério de risco. 

B) Garantir que todos os usuários do SUS saibam quem são os profissionais que cuidam 
de sua saúde, e os serviços de saúde se responsabilizarão por suas referências 
territoriais. 

C) Garantir informação ao usuário, o acompanhamento de pessoas e sua rede social (de 
livre escolha) e os direitos de código dos usuários SUS. 

D) Garantir uma gestão competente, com um grupo fechado em que serão definidos 
critérios com requisitos mínimos de especialização para cada cargo. 

 
 
 
Questão 22  

No Programa Nacional de Humanização, são considerados parâmetros de nível A na 
atenção hospitalar, EXCETO: 
 
A) Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) com plano de trabalho implantado. 

B) Visita cinco vezes ao paciente com tempo mínimo de 10 minutos. 

C) Ouvidoria em funcionamento. 

D) Equipe multiprofissional (minimamente com médico e enfermeiro) de atenção a saúde 
para o seguimento dos pacientes. 

 
 
 
Questão 23  

Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE as etapas do processo de 
enfermagem. 
 
A) Investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. 

B) Avaliação, prognóstico de enfermagem, prescrição e plano de cuidados.  

C) Histórico de enfermagem, avaliação, diagnóstico de enfermagem e prognóstico de 
enfermagem. 

D) Avaliação, diagnóstico de enfermagem, intervenção, prescrição e classificação dos 
resultados diagnósticos. 
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Questão 24 

Assinale a alternativa que apresenta as fases da cicatrização consecutivamente. 
 
A) Inflamatória, ploriferativa, maturação. 

B) Inflamatória, fibroblastica, reprodutiva. 

C) Proliferativa, readaptativa, maturação. 

D) Ploriferativa, miótica, inflamatória.    

 
 
Questão 25 

Segundo o Manual de Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) é 
CORRETO afirmar que 
 
A) o estudo de 2004 citado nesse manual, revelou que o uso de preservativo na primeira 

relação sexual foi referido/mencionado por apenas 10% dos entrevistados. 

B) a prevenção das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) é classificada em 
primária (uso de preservativo) e secundária (diagnóstico e tratamento). 

C) é de total responsabilidade do governo federal a disponibilização contínua dos 
medicamentos padronizados para portadores de DST.  

D) a prevenção, especificamente dirigida ao controle de HIV, se resume na distribuição 
de preservativos. 

 
 
Questão 26  

Com relação à escala de Braden, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) O escore varia de 1 a 20. 

B) O escore de 9 é considerado de risco moderado para abertura de úlcera por pressão. 

C) O principal objetivo dessa escala é o avaliar a gravidade do paciente. 

D) Os itens avaliados nessa escala são: percepção sensorial, umidade, atividade, 
mobilidade, nutrição, fricção. 
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Questão 27  

Segundo a National Pressure Ulcer Advisory Paneal - NPUAP, úlceras por pressão são 
definidas como áreas localizadas por necrose que se desenvolvem quando um tecido 
mole é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície externa por um 
prolongado período de tempo. 
 
A localização citada frequentemente com maior índice de desenvolvimento de úlcera por 
pressão é/são  
 
A) em região sacral. 

B) em calcâneos. 

C) em região trocoterica. 

D) em região occipital. 

 
 
 
Questão 28  

É de responsabilidade do enfermeiro conhecer os efeitos, os cuidados no preparo e a 
administração de medicamentos vasoativos.  
 
Com relação a essas drogas, são considerados como cuidados de enfermagem: 
 
A) A monitorização contínua do paciente, o uso de via exclusiva para administração, a 

não utilização concomitante de soluções alcalinas na mesma via, a proteção das 
medicações sensível a luz, o uso de bomba de infusão continua e o controle dos 
sinais vitais minimamente de 2/2 horas. 

B) O treinamento da equipe, o puncionamento de acesso venoso periférico, o controle de 
sinais vitais conforme prescrito e a verificação do gotejamento da medicação. 

C) A mudança de decúbito conforme protocolo, a verificação de sinais vitais, a checagem 
dupla da prescrição, a reavaliação do paciente a cada hora e a supervisão da 
validade das soluções  

D) A monitorização contínua, a punção de acesso venoso central, a manutenção da 
cabeceira a 45º, a checagem dupla das soluções e o controle rigoroso do débito 
urinário.  
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Questão 29  

Para realizar um exame físico, o examinador utiliza principalmente os sentidos de visão, 
tato e audição.   
 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE os itens que compreendem o 
exame físico mencionado. 
 
A) Observação, escuta, diálogo e palpação. 

B) Exames laboratoriais, avaliação e monitorização.  

C) Anamnese, dados vitais, história atual e diagnóstico. 

D) Inspeção, palpação, percussão e auscuta.   

 
 
 
Questão 30 

Com relação à técnica de percussão digito-digital, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O tamanho da unha da profissional interfere na realização desse exame. 

B) Esse exame é realizado com auxilio de um martelo, chamado thoncats. 

C) Nesse exame, pode-se encontrar os seguintes sons: maciço, submaciço, timpânico e 
claropulmonar. 

D) Durante a avaliação de dois órgãos simétricos, devem ser comparados os sons.    
 
 
Questão 31 

A cateterização venosa profunda é indicada para nutrição parenteral total, medida de 
Pressão Venosa Central (PVC), administração de drogas vasoativas e terapêutica 
medicamentosa prolongada. A enfermagem atua diretamente na manutenção e no 
cuidado desse dispositivo.  
 
Considerando o relato, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Cabe ao enfermeiro retirar o cateter central o mais cedo possível, com objetivo de 

prevenir infecções.  

B) Cabe ao enfermeiro, no caso de mensuração da PVC, certificar-se de que a ponta 
distal do cateter está no ventrículo direito. 

C) Cabe ao enfermeiro a realização e avaliação do curativo de acesso venoso central. 

D) Cabe ao enfermeiro observar a fixação do cateter, a perviabilidade, o sangramento e 
os sinais de infecção.  
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Questão 32 

É CORRETO afirmar que a enfermeira que cuida de uma paciente com 10 anos, que 
recebeu quimioterapia, deve intervir em teste laboratorial para qual valor? 
 
A) Ureia de 8,2mg/dL. 

B) Hemoglobina de 11,5g/dL. 

C) Contagem de plaquetas de 7.500/mm3. 

D) Glicose de 90mg/dL. 

 
 
 
Questão 33 

Em relação à administração de medicamentos via endotraqueal em pediatria, é 
CORRETO afirmar  
 
A) que, devido à alta absorção, é recomendado o uso de 5 vezes menos a dose usual do 

medicamento. 

B) que é limitada para administração de drogas lipossolúveis: Atropina, Naloxone, 
Epinefrina e Lidocaína. 

C) que a medicação deve ser diluída em solução de glicose e instilada profundamente 
por meio de uma sonda nasogástrica inserida no tubo endotraqueal. 

D) que é a via de administração de medicamentos mais recomendada durante paradas 
cardiorrespiratórias em crianças. 

 
 
 
 



18                                      

 

 

Questão 34  

A Resolução do COFEN, nº 293/2004 fixa e estabelece parâmetros para 
dimensionamento de pessoal aos profissionais de enfermagem. O artigo 4º dessa 
resolução considera a necessidade de horas de enfermagem, por cliente em 24hs, por 
caracterização das unidades, sendo as mesmas:  
 
3,8 horas de enfermagem, por cliente, na assistência mínima ou autocuidado. 
5,6 horas de enfermagem, por cliente, na assistência intermediária.  
9,4 horas de enfermagem, por cliente, na assistência semi-intensiva. 
17,9 horas de enfermagem, por cliente, na assistência intensiva.  
 
Considerando que cada unidade tem 10 leitos, tendo como pré-suposto o acréscimo do 
índice de segurança técnica mínima referida na resolução, assinale a alternativa que 
apresenta o quantitativo mínimo de profissionais de enfermagem necessários em 24hs 
consecutivamente para assistência mínima, intermediária, semi-intensiva e intensiva: 
 
A) 2, 3, 5 e 9. 

B) 5, 7, 8 e 11. 

C) 1, 3, 4 e 10. 

D) 2, 7, 9 e 10. 

 
 
Questão 35 

Com relação ao algoritmo universal de parada cardiorrespiratória, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) As compressões torácicas somente devem ser iniciadas nos pacientes não 

responsivos.  

B) Deve ser feito esforço para não interromper as compressões torácicas. 

C) Deve-se chamar por ajuda imediatamente após identificar a não responsividade.  

D) Deve-se realizar cardioversão elétrica imediatamente ao identificar ritmo de assistolia. 
 
 
Questão 36  

De acordo com a American Heart Association 2010, são medidas imediatas após a 
recuperação da parada cardíaca, EXCETO:  
 
A) Realização do controle da temperatura. 

B) Realização de eletrocardiograma. 

C) Realização de tomografia computadorizada de crânio. 

D) Realização da oxigenação adequada. 
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Questão 37  

No âmbito da saúde, o controle de infecção hospitalar é de extrema relevância.  
 
Com relação aos isolamentos e precauções, é CORRETO afirmar que 
 
A) o isolamento e a precaução de contato são pertinentes apenas em pacientes 

infectados. 

B) a disseminação de infecções dentro de um hospital requer três elementos básicos: 
fonte de infecção, suscetibilidade do hospedeiro e virulência do agente. 

C) a principal fonte de infecção são bactérias multirresistentes capazes de se locomover 
de forma independente  

D) todo paciente portador de bactéria tem infecção. 
 
 
Questão 38  

É objetivo do manual de isolamentos e precaução do Centers for Disease Control (CDC), 
EXCETO:  
 
A) Estabelecer precauções de isolamento e biossegurança. 

B) Promover segurança epidemiológica.  

C) Evitar custos assistenciais desnecessários com EPI. 

D) Estabelecer metas de percentual aceitável de infecções. 

 
 
Questão 39  

Com relação à prevenção de infecções cirúrgicas, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A paramentação do profissional que entra em campo cirúrgico deve ser, no mínimo, 

com gorro, máscara, avental (capote) e luvas. 

B) O tempo de procedimento cirúrgico não altera o risco de infecção. 

C) O preparo do campo operatório deve ser realizado em duas fases: degermação da 
pele e antissepsia com solução alcoólica.     

D) As mãos dos profissionais que entrarem em campo devem ser degermadas. 
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Questão 40  

Tomada de decisões, solução de problemas e raciocínio crítico são requisitos para uma 
liderança e administração de sucesso.  
 
O modelo administrativo de tomada de decisões sugerido por Sorch (2000) inclui as 
seguintes etapas.  
 
Assinale a alternativa CORRETA.  
  
A) Identificar o problema, reunir dados para analise e investigar soluções e alternativa. 

B) Determinar a importância e o contexto das decisões, determinar os objetivos, listar 
todas as opções, investigar as opções promissoras e estabelecer critérios para 
tomada de decisões. 

C) Avaliar as alternativas, selecionar a solução apropriada, implementar a solução e 
avaliar os resultados. 

D) Recrutar todos os envolvidos, analisar os diferentes pontos de vista e decidir. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 
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