
  

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS 

DE SAÚDE (QOS) DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA O 

ANO DE 2017 (QOS/2017) 

QOS/2017 - ENFERMAGEM 

(Edital DRH/CRS n. 05/2017, de 18 de abril de 2017). 

Língua Portuguesa, Direitos Humanos e Conhecimentos Específicos. 

NOME: ___________________________________________________________. 

CPF:___________________________IDENTIDADE:______________________. 

CIDADE/PROVA:________________________________SALA:______________ 

  ESCOLA: __________________________________________DATA: 20/08/2017. 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 

1. Prova sem consulta. 

2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.  

3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada e valor 

total de 100 (cem) pontos. 

4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 

5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), de corpo transparente.  

6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, em 

branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.  

7. O tempo máximo permitido para a realização das provas de conhecimentos será de 3 (três) 

horas, incluindo o preenchimento da folha de respostas. Início às 08:30 horas e término às 

11:30 horas.  

8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseiras e similares, além de borracha durante a 

realização da prova, bem como a sua utilização durante o horário previsto para a resolução 

da prova. 

9. É também vedado o porte/posse de aparelhos e equipamentos eletrônicos, telefones 

celulares, computadores, relógios de qualquer tipo, alarme de veículo e similares.  

10. Iniciada a prova, o candidato somente poderá deixar a sala e a esta retornar, 

exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouro, após transcorrido o tempo mínimo 

01h (uma hora), e devidamente acompanhados por fiscal do concurso. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas e o caderno de provas 

devidamente preenchidos e assinados. 

 

_________________________________ 
Assinatura do candidato 

 

                                                                                                                               

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

                                                         SEGURANÇA   

 O ponto de venda mais forte do condomínio era a sua segurança. Havia as 

belas casas, os jardins, os playgrounds, as piscinas, mas havia acima de tudo, 

segurança. Toda a área era cercada por um muro alto. Havia um portão principal 

com muitos guardas que controlavam tudo por um circuito fechado de TV. Só 

entravam no condomínio os proprietários e visitantes devidamente identificados e 

crachados. 

 Mas os assaltos começaram assim mesmo. Ladrões pulavam os muros e 

assaltavam as casas. 

 Os condôminos decidiram colocar torres com guardas ao longo do muro alto. 

Nos quatro lados. As inspeções tornaram-se mais rigorosas no portão de entrada. 

Agora não só os visitantes eram obrigados a usar crachá. Os proprietários e seus 

familiares também. Não passava ninguém pelo portão sem se identificar para a 

guarda. Nem as babás. Nem os bebês. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Decidiram eletrificar os muros. Houve protestos, mas no fim todos 

concordaram. O mais importante era a segurança. Quem tocasse no fio de alta 

tensão em cima do muro morreria eletrocutado. Se não morresse, atrairia para o 

local um batalhão de guardas com ordem de atirar para matar. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Grades nas janelas de todas as casas. Era o jeito. Mesmo se os ladrões 

ultrapassassem os altos muros, e o fio de alta tensão, e as patrulhas, e os 

cachorros, e a segunda cerca, de arame farpado, erguida dentro do perímetro, não 

conseguiriam entrar nas casas. Todas as janelas foram engradadas. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Foi feito um apelo para que as pessoas saíssem de casa o mínimo possível. 

Dois assaltantes tinham entrado no condomínio no banco de trás do carro de um 

proprietário, com um revólver apontado para a sua nuca. Assaltaram a casa, depois 

saíram no carro roubado, com crachás roubados. Além do controle das entradas, 

passou a ser feito um rigoroso controle de saídas. Para sair, só com exame 

demorado do crachá e com autorização expressa da guarda, que não queria 

conversa nem aceitava suborno. 

 Mas os assaltos continuaram. 

 Foi reforçada a guarda. Construíram uma terceira cerca. As famílias de mais 

posses, com mais coisas para serem roubadas, mudaram-se para uma chamada 

área de segurança máxima. E foi tomada uma medida extrema. Ninguém pode 

entrar no condomínio. Ninguém. Visitas, só num local predeterminado pela guarda, 

sob sua severa vigilância e por curtos períodos. 

 E ninguém pode sair. 
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 Agora, a segurança é completa. Não tem havido mais assaltos. Ninguém 

precisa temer pelo seu patrimônio. Os ladrões que passam pela calçada só 

conseguem espiar através do grande portão de ferro e talvez avistar um ou outro 

condômino agarrado às grades de sua casa, olhando melancolicamente para a rua. 

 Mas surgiu outro problema. 

 As tentativas de fuga. E há motins constantes de condôminos que tentam de 

qualquer maneira atingir a liberdade. 

 A guarda tem sido obrigada a agir com energia. 

 

                                          VERÍSSIMO, Luís Fernando. Comédias para se ler na escola; RJ: Objetiva,2001. 

 

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS  

 

1ª QUESTÃO – Dentre as alternativas abaixo, assinale a que pode ser comprovada 

por informações explícitas no texto “Segurança”. 

A. (     ) Um dos pontos altos de venda do condomínio era a beleza das casas, 
superada apenas pela perfeição dos playgrounds. 

B. (     ) Apesar de toda segurança, os assaltos continuavam e só minimizaram 
após a implantação de recursos tecnológicos eficazes. 

C. (     ) Havia jardins e piscinas, mas o ponto forte era, justamente, a segurança 
e os recursos utilizados para tornar o condomínio bem guardado. 

D. (     ) Além do muro alto e das torres com guardas, decidiram eletrificar os 
muros impedindo assim a entrada de assaltantes.   

 

2ª QUESTÃO - Em relação à sequência dos fatos e ao processo de organização 

das ideias, no texto, é CORRETO afirmar: 

A. (     ) No sétimo parágrafo, as medidas de segurança evidenciam a apreensão 
dos moradores do condomínio com a falta de liberdade causada pelas 
janelas que foram engradadas.  

B. (     ) A sequência narrativa é acrescida, gradativamente, de informações 
relacionados à segurança de um local mencionado, no início do texto, 
como muito seguro. 

C. (     ) No décimo primeiro parágrafo, a preocupação com a segurança dos 
moradores chega ao extremo, e todos, incluindo os visitantes, são 
impedidos de entrar no condomínio. 

D. (     ) Ao final do texto, um novo problema é apresentado: a guarda é obrigada 
a agir com energia contra moradores e criminosos envolvidos em motins 
constantes.  
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            3ª QUESTÃO – Pode-se deduzir da leitura do texto “Segurança” que: 

A. (     ) Inversamente ao esperado, a guarda responsável pela proteção dos 
condôminos foi controlada e vencida pelos incansáveis assaltantes.  

B. (     ) Extremamente eficaz, a equipe responsável pela segurança do 
condomínio pôs fim aos assaltos, assim que os moradores passaram a 
respeitar os limites e as regras impostas pela guarda. 

C. (     ) Paralelamente aos assaltos que eram constantes, o sistema de 
vigilância do condomínio foi aprimorado. A vida dos moradores tornou-se 
mais segura e tranquila. 

D. (     ) Ironicamente, houve uma inversão de valores, e os moradores tornaram-
se reféns da guarda e dos excessivos recursos utilizados para 
manutenção da segurança no condomínio. 

 

 

                                  O MEDO QUE DIVIDE OS DOIS BRASIS 

 

 A primeira reação à estridência em torno do banditismo é o medo. Do medo 

à defesa pessoal o passo é pequeno. E da defesa vai-se aos exageros de 

segurança – aos condomínios fechados e guaritas, às cancelas, aos guarda-costas 

e carros blindados. E dos exageros ao delírio de ter medo de todos os 

desconhecidos.  

 Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. 

Que em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o medo 

tem razão de ser. O que não se explica é como será o país que se pretende 

construir, no qual se quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e 

constrói muros cada vez mais altos para se defender de uma outra categoria de 

brasileiros que considera ameaçadora. Não existe país viável baseado na exclusão 

de uma categoria de cidadãos. [...] A segregação e a exclusão não podem ser as 

vigas mestras para fazer uma civilização democrática.  

 As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para 

a noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus habitantes, 

não deixando que se criem guetos – sejam eles de miseráveis ou de triliardários. 

Os problemas das grandes cidades do Brasil não são simplesmente policiais ou 

urbanos. São problemas sociais. A concentração de renda, os desníveis nas 

condições de vida, os extremos de riqueza e pobreza abrem um fosso dividindo o 

país. Fazendo com que uma parte tenha medo da outra. O desafio, portanto, é de 

outra natureza: em vez de separar com muros, é preciso juntar os Brasis, fazê-lo 

justo e democrático. 

                                                                                                                                                
Revista Veja, 23/11/1994. 
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4ª QUESTÃO – Identifique a ideia, ou as ideias, do texto “O medo que divide os 

dois Brasis” que tem/têm relação com o texto “Segurança”. 

I - “E da defesa vai-se aos exageros de segurança – aos condomínios fechados 
e guaritas, às cancelas, aos guarda-costas e carros blindados. E dos 
exageros ao delírio de ter medo de todos os desconhecidos. ” 

II - “Claro está que o problema da criminalidade nas metrópoles existe, é grave. 
Que em algumas cidades a polícia se misturou com a bandidagem. Que o 
medo tem razão de ser.” 

III - “O que não se explica é como será o país que se pretende construir, no qual 
se quer viver, se uma parte expressiva da população se cerca e constrói 
muros cada vez mais altos para se defender de uma outra categoria de 
brasileiros que considera ameaçadora. ”  

IV - “As metrópoles brasileiras não irão virar paraísos de tranquilidade do dia para 
a noite. O desafio, justamente, é melhorá-las para o conjunto de seus 
habitantes, não deixando que se criem guetos...” 

 

 São ideias do texto “O medo que divide os dois Brasis” relacionadas ao texto 

“Segurança”. 

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

5ª QUESTÃO - O texto, “O medo que divide os dois Brasis”, é quanto ao gênero 

textual classificado como: 

A. (     ) Argumentativo. 
B. (     ) Expositivo. 
C. (     ) Injuntivo. 
D. (     ) Narrativo. 

 
 

GRAMÁTICA 

 
6ª QUESTÃO – Na oração: As janelas da guarita olham e vigiam todos que entram 

e saem do condomínio. Observa-se que uma característica humana é atribuída a 

um ser inanimado, personificando-o. A figura de linguagem presente, na oração, é: 

A. (     ) Prosopopeia. 
B. (     ) Anáfora. 
C. (     ) Antítese. 
D. (     ) Comparação. 
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7ª QUESTÃO - Complete as frases com mau ou mal: 

I - Os guardas responsáveis pela segurança do condomínio atuaram muito 
________ na execução dos serviços. 

II - Um __________ terrível abateu-se sobre o condomínio. 
III - O __________ tempo acabou com a temporada de sol, consequentemente, as 

piscinas do condomínio ficaram vazias. 
 

Marque a sequência CORRETA: 

  

A. (     ) Mau – mau – mal. 
B. (     ) Mal – mal – mau. 
C. (     ) Mal – mau – mal. 
D. (     ) Mal – mal – mal. 
 

8ª QUESTÃO -  Indique, nos grupos de palavras destacadas, a alternativa 
INCORRETA quanto à acentuação: 

A. (     ) “Polícia liberta refém em ônibus.” (Jornal do Brasil online, 19 jun 2002) 
B. (     ) “O que será que será?” (Chico Buarque) 
C. (     ) A idéia do Grupo folclórico polonês é apresentar hoje. 
D. (     ) A Serra do Cipó é o local onde há maior biodiversidade por quilômetro 

quadrado do mundo. 
 
 
9ª QUESTÃO - Faça a correspondência da primeira com a segunda coluna e 

identifique a sequência cujo processo de formação de palavras foi devidamente 

observado: 

(1) Banditismo (    ) Onomatopeia 

(2) Desconhecer (    ) Aglutinação 

(3) Coaxar (    ) Hibridismo 

(4) Televisão (    ) Justaposição 

(5) Guarda-costas (    ) Sufixação 

(6) Hidrelétrico (    ) Prefixação 

 

A. (     ) 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
B. (     ) 3, 6, 4, 5, 1, 2. 
C. (     ) 3, 6, 5, 2, 1, 4. 
D. (     ) 1, 3, 5, 4, 2, 6. 

 
 



CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO QOS/2017 DA PMMG - ENFERMAGEM 

 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO – A BUSCA PELA EXCELÊNCIA EM CONCURSOS - 7 
 

DIREITOS HUMANOS 

 

10ª QUESTÃO – Com base na Lei 11.340/2006, a qual cria mecanismos para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, marque a alternativa 

CORRETA: 

A. (     ) Não é possível a configuração de violência doméstica e familiar contra a 
mulher caso esta não coabite com o agressor. 

B. (     ) A mulher não poderá ser abrigada pelos mecanismos de proteção da Lei 
11.340/2006 caso o relacionamento seja com outra mulher. 

C. (     ) Cabe apenas à família e ao poder público criar as condições necessárias 
para o efetivo exercício dos direitos estabelecidos na Lei 11.340/2006. 

D. (     ) Uma mulher que vai a uma festa utilizando roupas curtas ou decotadas, 
caso seja vítima de uma forma de violência abrangida pela Lei 
11.340/2006, poderá fazer jus às proteções ali previstas. 

 

11ª QUESTÃO – Uma mulher acionou a polícia afirmando ter sido vítima de 

violência. No local, a autoridade policial verificou tratar-se de um caso de violência 

doméstica. Nesse sentido, com base na Lei 11.340/2006, assinale a alternativa 

INCORRETA quanto às providências a serem adotadas pela autoridade policial: 

A. (     ) Garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato 
ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 

B. (     ) Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto 
Médico Legal. 

C. (     ) Acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do 
local da ocorrência ou do domicílio familiar, caso necessário. 

D. (     ) Fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou 
local seguro, independente de risco à vida. 

 

12ª QUESTÃO – Em todas as alternativas constam características utilizadas para 

caracterizar os Direitos Fundamentais. Marque a alternativa que contém uma ou 

mais características que NÃO caracterizam os Direitos Fundamentais. 

A. (     ) Historicidade, inalienabilidade, universalidade, indivisibilidade, 
interdependência. 

B. (     ) Inalienabilidade, imprescritibilidade, universalidade, indivisibilidade, 
interdependência. 

C. (     ) Imprescritibilidade, renunciabilidade, universalidade, indivisibilidade, 
interdependência. 

D. (     ) Historicidade, inalienabilidade, imprescritibilidade, inerência, 
universalidade, indivisibilidade. 
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13ª QUESTÃO – Com relação ao tema Direitos e Garantias Fundamentais 

previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque a 

alternativa INCORRETA: 

A. (     ) As normas que definem os direitos fundamentais necessitam de outras 
normas para sua aplicação imediata. 

B. (     ) No Brasil, tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
caso aprovados conforme procedimento previsto na Constituição serão 
equivalentes às emendas constitucionais. 

C. (     ) Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros 
decorrentes dos tratados internacionais em que a República Federativa 
do Brasil seja parte. 

D. (     ) Não será concedida a extradição de brasileiro nato por crime político ou 
de opinião, nem de estrangeiro na mesma hipótese. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

14ª QUESTÃO – A otimização hemodinâmica perioperatória ou terapia guiada por 

metas (TGM) é uma intervenção terapêutica com o intuito de maximizar a oferta de 

oxigênio (DO2) durante condições críticas, antes de apresentar déficits 

perfusionais, na tentativa de preveni-los ou repará-los precocemente. Durante 

condições clínicas adversas, é necessário que a DO2 permaneça adequada às 

demandas metabólicas (VO2). Em relação a estas assertivas, é CORRETO afirmar 

que: 

A.(      ) Todos os tipos de hipóxia tecidual podem ser prevenidos ou minimizados 

pela otimização de DO2 ou por redução no VO2 para manter o equilíbrio 

dessa relação. 

B.(      ) O padrão ouro para a avaliação da resposta a fluido é a avaliação direta 

da resposta do volume sistólico ou débito cardíaco (DC) para um desafio 

de fluido com o uso de monitoramento hemodinâmico invasivo que 

permite a maximização do DC sem a infusão excessiva de fluidos. 

C.(      ) Monitorização das pressões de enchimento cardíaco é confiável para 

avaliar a pré-carga cardíaca em pacientes sob ventilação mecânica e 

deve ser usada para guiar a reposição volêmica.  

D.(      ) A dobutamina é um inotrópico utilizado para alcançar níveis mais 

elevados de DO2 durante cirurgia prolongada e pode causar hipertensão 

e taquicardia em pacientes hipovolêmicos. 

 

15ª QUESTÃO – As bactérias, vírus, micoplasmas, outros agentes infecciosos 

como fungos e corpos estranhos, podem causar pneumonia. Marque a alternativa 

cujo patógeno é causador da pneumonia típica: 

A.(      ) Mycoplasma pneumoniae.  

B.(      ) Vírus influenza. 

C.(      ) Espécies de Legionella. 

D.(      ) Streptococcus pneumoniae. 
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16ª QUESTÃO – No cuidado de um paciente vítima de lesão por queimadura, foi 

estabelecido o diagnóstico de enfermagem “Comprometimento da troca gasosa 

relacionada com a intoxicação por monóxido de carbono, inalação de fumaça e 

obstrução das vias aéreas superiores”. Marque a alternativa que NÃO representa 

uma intervenção de enfermagem para o diagnóstico estabelecido acima: 

A.(      ) Monitorar os valores de gasometria arterial e oximetria de pulso pois o 

aumento de PaCO2 e a diminuição da PaO2 e saturação de O2 podem 

indicar a necessidade de ventilação mecânica. 

B.(      ) Fornecer oxigênio umidificado em alto fluxo proporcionando umidade 

aos tecidos lesionados e aumentando a oxigenação alveolar. 

C.(      ) Monitorar os sinais vitais, a hemodinâmica e o equilíbrio hídrico pois a 

hipovolemia constitui um importante risco imediatamente após a lesão 

por queimadura. 

D.(      ) Observar sinais que indicam possíveis lesões por inalação e risco de 

disfunção respiratória como por exemplo queimaduras da face, pescoço 

ou tórax. 

 

17ª QUESTÃO – Existe um reconhecimento cada vez maior de que cuidados 

sistemáticos pós-parada cardiorrespiratória (PCR) após o retorno da circulação 

espontânea (RCE), podem aumentar a probabilidade de sobrevivência do paciente 

com boa qualidade de vida. Em relação aos cuidados pós-PCR, é CORRETO 

afirmar: 

A.(      ) Deve-se evitar e corrigir imediatamente a hipotensão arterial (pressão 

arterial sistólica inferior a 90 mmHg, pressão arterial média inferior a 65 

mmHg) realizando reposição volêmica adequada ou utilizando fármacos 

vasopressores. 

B.(      ) Todos os pacientes adultos comatosos com RCE após PCR devem ser 

submetidos ao controle direcionado da temperatura, tendo como 

temperatura alvo entre 32º e 36º, mantida constantemente durante 12 a 

24 horas. 

C.(      ) É recomendado o resfriamento pré-hospitalar rotineiro de pacientes com 

infusão rápida de fluidos endovenosos frios após RCE, pois o início 

precoce do resfriamento traz maiores benefícios neurológicos. 

D.(      ) O prognóstico de todos os pacientes pós-PCR deve ser avaliado em um 

prazo superior a 72 horas após o RCE. 
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18ª QUESTÃO – A pancreatite aguda é comumente descrita como a autodigestão 

do pâncreas pelas próprias enzimas exócrinas que ele produz, principalmente a 

tripsina. Sobre esta doença, é INCORRETO afirmar que: 

A.(      ) Observa-se a ocorrência de depressão miocárdica, hipercalcemia, 

hipoglicemia e coagulação intravascular disseminada. 

B.(      ) O paciente pode desenvolver infiltrados pulmonares, dispnéia, 

taquipnéia e valores anormais de gasometria. 

C.(      ) O Sinal de Cullen pode ser observado nestes pacientes e pode indicar 

pancreatite hemorrágica grave. 

D.(      ) A dor é frequentemente aguda no início (24 a 48 horas após uma 

refeição copiosa ou após o consumo de bebida alcóolica); pode ser mais 

intensa depois das refeições e não é aliviada pelo uso de antiácidos. 

 

19ª QUESTÃO – A cirrose hepática é uma doença crônica na qual houve 

destruição difusa e regeneração fibrótica das células hepáticas. Em relação à 

fisiopatologia e etiologia desta doença, é CORRETO afirmar: 

A.(      ) A cirrose pós-necrótica resulta de uma lesão biliar crônica e obstrução 

do sistema biliar intra ou extra-hepático. 

B.(      ) A cirrose macronodular geralmente ocorre devido à toxicidade crônica do 

álcool e à desnutrição. 

C.(      ) Na cirrose  micronodular a obstrução parcial ou total dos ductos biliares 

pode resultar em colangite infecciosa. 

D.(      ) A cirrose de Laënnec ocorre em virtude de uma hepatite viral aguda 

prévia ou da necrose hepática maciça induzida por medicamentos. 

 

20ª QUESTÃO – O desequilíbrio hormonal decorrente de tumores hipofisários 

provoca manifestações clínicas específicas. De acordo com esta assertiva, é 

INCORRETO afirmar: 

A.(      ) Doença de Cushing – Hormônio Adrenocorticotrópico. 

B.(      ) Acromegalia (adultos) e Gigantismo (crianças) – Hormônio do 

Crescimento. 

C.(      ) Infertilidade e galactorréia – Hormônio Luteinizante e 

Foliculoestimulante. 

D.(      ) Hipertireoidismo – Hormônio Tireoestimulante. 
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21ª QUESTÃO – NÃO constitui uma intervenção de enfermagem no cuidado de 

um paciente com leucemia aguda com o diagnóstico de “Risco de infecção 

relacionado com granulocitopenia secundário ao tratamento com quimioterapia”: 

A.(      ) Pesquisar a ocorrência de alterações no estado mental (agitação, 

irritabilidade, confusão ou mudança no nível de consciência). 

B.(      ) Monitorar os sinais vitais periodicamente e obter a leitura basal da 

oximetria. 

C.(      ) Evitar a exposição a todas as fontes de água estagnada e plantas. 

D.(      ) Avaliar a função respiratória intermitentemente e incentivar o repouso no 

leito. 

 

22ª QUESTÃO – Diferentes posições no leito promovem o conforto do paciente, 

minimizam sintomas, promovem expansão pulmonar, melhoram o acesso durante 

determinados procedimentos dentre outras aplicações. Em relação às posições 

comuns do leito, é CORRETO afirmar: 

A.(      ) A posição de Fowler consiste no leito com a cabeceira elevada até 

aproximadamente 30 graus e promove a expansão pulmonar, 

principalmente para os pacientes assistidos por ventilador. 

B.(      ) A posição horizontal é utilizada para pacientes com lesões vertebrais, 

em tração cervical e para facilitar o retorno venoso nos pacientes com 

perfusão periférica ruim. 

C.(      ) A posição de Trendelenburg é utilizada para a drenagem postural, sendo 

contra-indicada para pacientes hipotensos. 

D.(      ) A posição de Trendelenburg reversa raramente é utilizada. Promove o 

esvaziamento gástrico e evita o refluxo gastroesofágico. 

 

23ª QUESTÃO – Os diagnósticos de enfermagem feitos no pré-operatório 

permitem que o enfermeiro tome precauções e ações de modo que os cuidados 

oferecidos durante as fases intra e pós-operatória sejam compatíveis com as 

necessidades dos pacientes. Permite também que o enfermeiro se concentre nos 

potenciais riscos que o paciente pode enfrentar após a cirurgia. Marque a 

alternativa abaixo que NÃO é um diagnóstico de enfermagem comum, 

relevante para o paciente que será submetido a uma cirurgia: 

A.(      ) Risco de obstrução de vias aéreas. 

B.(      ) Risco de volume de líquidos deficiente. 

C.(      ) Risco de dor crônica. 

D.(      ) Risco de lesão perioperatória por posicionamento. 
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24ª QUESTÃO – As infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) estão entre 

as mais comumente relacionadas à assistência à saúde. De acordo com a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, constitui uma recomendação para 

prevenção de IPCS: 

A.(      ) Não utilizar pomadas contendo PVPI a 10% ou polisporina tripla como 

recurso para redução de IPCS em pacientes de hemodiálise devido ao 

risco de desenvolvimento de resistência microbiana. 

B.(      ) Utilizar transdutor descartável para a monitorização da pressão arterial 

invasiva e trocá-lo a cada 4 dias, juntamente com os seus acessórios e 

soluções para flush. 

C.(      ) Cateteres umbilicais venosos devem ser removidos quando não mais 

necessários, podendo permanecer por até 21 dias desde que mantidos 

por meio de técnica asséptica. 

D.(      ) Realizar a troca da cobertura do cateter central de curta permanência 

com gaze estéril a cada 24 horas, ou antes e para cobertura estéril 

transparente a cada 7 dias, ou antes. 

 

25ª QUESTÃO – O abuso sexual é um problema de saúde generalizado que tem 

efeitos de longo alcance sobre as funções físicas e psicológicas. Em relação ao 

manejo do atendimento de vítimas de atos sexuais forçados, é CORRETO 

afirmar que: 

A.(      ) Um consentimento livre e esclarecido por escrito e com testemunhas 

deve ser obtido da vítima para o exame e realização de fotografias. 

B.(      )  Lesões que se encontram em diversos estágios de cicatrização são 

achados clínicos nestas vítimas. 

C.(      ) Os itens de vestimentas deverão ser colocados separadamente em 

sacolas plásticas com a finalidade de evitar possível destruição das 

evidências. 

D.(      ) Proporcionar à vítima a realização de higiene oral e corporal com o 

objetivo de fornecer apoio apropriado. 

 

26ª QUESTÃO – A transfusão de hemoderivados pode resultar em efeitos 

adversos categorizados como reações agudas e tardias. Em relação à causa da 

reação transfusional, é CORRETO afirmar: 

A.(      ) Reação alérgica – as causas mais comuns são erros na rotulagem do 

hemocomponente sanguíneo e na identificação do paciente. 

B.(      ) Hemossiderose – deposição de ferro no coração, órgãos endócrinos, 

fígado, baço, pele e outros órgãos importantes como resultado de 

múltiplas transfusões. 

C.(      ) Reação não hemolítica febril – causada pela interação entre os 

anticorpos do doador e os leucócitos do receptor. 

D.(      ) Mieloplasia e paraparesia espástica tropical associada ao vírus 

linfotrópico de células T – Transmissão do vírus Epstein-Barr através de 

hemoderivados infectados. 
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27ª QUESTÃO – Em relação às medidas de prevenção das pneumonias 

associadas à ventilação mecânica (PAV), é INCORRETO afirmar que: 

A.(      ) A higiene oral realizada com clorexidine 0,12% reduz a ocorrência de 

PAV. 

B.(      ) A pressão do cuff do tubo orotraqueal ou da traqueostomia deve 

permanecer entre 18 a 22 cmH2O.  

C.(      ) Deve-se evitar a extubação não programada e a reintubação. 

D.(      ) O decúbito elevado (30 - 45º) diminui a incidência de PAV. 

 

28ª QUESTÃO – A parada cardiorrespiratória (PCR) é a cessação súbita e 

inesperada das atividades ventricular útil e ventilatória, passível de reversão, em 

indivíduo não portador de doença intratável ou em fase terminal. Nesse contexto, 

define-se a ressuscitação cardiorrespiratória e cerebral (RCPC) como o conjunto de 

manobras realizadas com o objetivo de manter, artificialmente, o fluxo arterial ao 

cérebro e a outros órgãos vitais, até que ocorra a recuperação da circulação 

espontânea (RCE). Em relação à qualidade da RCPC, é CORRETO afirmar: 

A.(      ) As compressões torácicas devem ser de 100 a 120 por minuto no adulto, 

com 30 compressões para duas ventilações, enquanto o paciente estiver 

sendo ventilado com bolsa-valva-máscara (método assincrônico). 

B.(      ) Permitir o retorno completo do tórax à posição natural ou neutra após 

cada compressão é uma ação fundamental para manter uma boa 

pressão de perfusão coronariana, que deverá ser no mínimo de 25 

mmHg para que ocorra a RCE. 

C.(      ) O cálculo da fração de compressão torácica é obtido através da razão 

entre o tempo em que as compressões torácicas foram executadas 

durante toda PCR pelo tempo total da RCPC e idealmente deve estar 

próximo a 80% e não menos que 60%. 

D.(      ) Realizar mais de 10 ventilações por minuto durante a RCPC promove 

diminuição da pressão de perfusão coronariana. As ventilações devem 

ser realizadas a cada 5 segundos. 

29ª QUESTÃO – Constitui um indicador obrigatório de avaliação que permite 
acompanhar a eficácia do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 
Saúde (PGRSS) implantado na instituição: 

A.(      ) Taxa de acidentes com resíduo pérfurocortante. 

B.(      ) Variação da proporção de resíduos do Grupo F. 

C.(      ) Taxa de ocupação hospitalar. 

D.(      ) Índice de quilo de roupa lavada por paciente-dia. 
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30ª QUESTÃO – Em relação às medidas de prevenção de infecção cirúrgica 

preconizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é CORRETO afirmar 

que: 

A.(      ) Os sistemas de drenagem aberta (por exemplo, drenos penrose ou 

tubular) devem ser mantidos ocluídos com bolsa estéril por 7 dias. 

B.(      ) A conduta para realização de curativo em paciente com fixador externo 

consiste na limpeza dos locais de inserção dos pinos com soro 

fisiológico 0,9% e após, realizar toque de álcool 70% primeiro na área 

periferida, depois na inserção dos pinos e por último, no fixador. 

C.(      ) É recomendada a descolonização dos portadores nasais de 

Staphylococcus aureus com mupirocina intranasal e banho de 

clorexedina uma vez por dia por 5 dias consecutivos. 

D.(      ) O controle da temperatura corpórea intra-operatória reduz a incidência 

de sangramento no pós-operatório, infecções e eventos cardíacos. 

 

31ª QUESTÃO – A enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde e a 

qualidade de vida da pessoa, família e coletividade. O profissional de enfermagem 

atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde com autonomia 

e em consonância com os preceitos éticos e legais. Segundo a Resolução 

311/2007, que trata do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, é 

INCORRETO afirmar que:  

A.(      ) Mesmo em situações de emergência, o profissional de enfermagem não 

poderá praticar ato cirúrgico ou prestar serviços que por sua natureza 

competem a outro profissional. 

B.(      ) O profissional deverá levar ao conhecimento do Conselho Regional de 

Enfermagem, de forma escrita, os fatos que envolvam demissão de 

emprego, quando o motivo determinante for o cumprimento dos 

preceitos éticos e legais da profissão. 

C.(      ) A modificação do endereço ou do estado civil do profissional, por 

exemplo, deverá ser informada ao Conselho Regional de Enfermagem. 

D.(      ) Durante o exercício da profissão, é permitida a aposição do número e 

categoria de inscrição no Conselho Regional de Enfermagem na 

assinatura, não sendo obrigatório o uso do carimbo. 
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32ª QUESTÃO – O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde constitui-se 

em um conjunto de procedimentos adotados pelos serviços de saúde com o 

objetivo de minimizar a produção de resíduos, encaminhar de forma eficiente e 

segura os resíduos gerados, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação 

da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Em relação às 

etapas do manejo, é CORRETO afirmar que:  

A.(      ) ACONDICIONAMENTO - Consiste no ato de embalar os resíduos 

segregados, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam 

às ações de punctura e ruptura. 

B.(      ) DISPOSIÇÃO FINAL - Consiste na disposição de resíduos no solo, 

previamente preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos 

de construção e operação, e com licenciamento ambiental de acordo 

com as normas NBR 12.810 e NBR 14652 da ABNT. 

C.(      ) IDENTIFICAÇÃO - Consiste na separação dos resíduos no momento e 

local de sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, 

biológicas, o seu estado físico e os riscos envolvidos. 

D.(      ) ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO - Consiste na guarda dos 

recipientes de resíduos até a realização da etapa de coleta externa, em 

ambiente exclusivo com acesso facilitado para os veículos coletores. 

 

33ª QUESTÃO – A vacina BCG (bacilo de Calmette e Guérin) é apresentada sob a 

forma liofilizada em ampola multidose, acompanhada da ampola do diluente 

específico para a vacina. Esta vacina está indicada para:  

A.(      ) Imunizar as crianças definitivamente contra a tuberculose. 

B.(      ) Prematuros ou crianças com peso inferior a 2 kg ao nascer. 

C.(      ) Prevenir as formas graves da tuberculose. 

D.(      ) Contatos intradomiciliares com menos de 1 ano de idade 

comprovadamente vacinados. 

 

34ª QUESTÃO – De acordo com a RDC n. 36/2013, que institui ações para a 

segurança do paciente em serviços de saúde, compete ao Núcleo de Segurança 

do Paciente (NSP): 

A.(      ) Monitorar os dados sobre eventos adversos notificados pelos serviços 

de saúde. 

B.(      ) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser 

realizada mensalmente pelo NSP, até o 15º (décimo quinto) dia útil do 

mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas 

eletrônicas disponibilizadas pela instituição. 

C.(      ) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em 

até 48 (quarenta e oito) horas a partir do ocorrido. 

D.(      ) Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação em 

segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde. 
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35ª QUESTÃO – Em relação às definições dos termos relacionados à 

segurança do paciente, correlacione corretamente a segunda coluna de acordo 

com a primeira e assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA: 

 

1- Circunstância notificável  (    ) Evento ou circunstância que poderia ter 
resultado, ou resultou em dano 
desnecessário ao paciente. 

2- Evento adverso (    ) Redução, a um mínimo aceitável, do 
risco de dano desnecessário associado 
à atenção à saúde. 

3- Incidente (    ) Incidente com potencial dano ou lesão. 

4- Segurança do Paciente (    ) Incidente que não atingiu o paciente. 

5- Near Miss (    ) Incidente que resulta em dano a saúde. 

 

A.(      ) 3, 5, 1, 4, 2. 

B.(      ) 3, 4, 1, 5, 2. 

C.(      ) 2, 4, 3, 5, 1. 

D.(      ) 2, 5, 3, 4, 1. 

 

36ª QUESTÃO – Com relação às lesões cutâneas primárias é CORRETO 

afirmar que:  

A.(      ) Pápula -  massa sólida não palpável que se estende além da epiderme. 

B.(      ) Cisto - massa sólida elevada e palpável com bordas transitórias. 

C.(      ) Vesícula - massa circunscrita, elevada e palpável que contém líquido 

seroso e mede menos de 0,5 cm. 

D.(      ) Úlcera - perda da pele que se estende além da epiderme. 

 

37ª QUESTÃO – Para o diagnóstico e manejo da hipertensão intra-abdominal e da 

síndrome compartimental abdominal é fundamental a mensuração da pressão intra-

abdominal (PIA). Em relação à técnica de mensuração de PIA no adulto, 

marque a alternativa INCORRETA:  

A.(      ) O paciente deve estar na posição supina completa com o transdutor 

colocado no zero na linha axilar média, ao nível da crista ilíaca. 

B.(      ) A determinação da PIA deve ser realizada 30 a 60 segundos após a 

infusão de soro vesical para permitir o relaxamento do músculo detrusor 

da bexiga e evitar sua influência nos valores obtidos. 

C.(      ) Um volume de infusão máximo de 25 mL de solução salina deve ser 

utilizado para a técnica de mensuração intravesical intermitente. 

D.(      ) A PIA deve ser sempre expressa em mmHg (1 mmHg = 1,36 cmH2O) e 

medida no final da inspiração depois de garantir que as contrações do 

músculo abdominal estejam ausentes. 
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38ª QUESTÃO – De acordo com a portaria MS/GM n. 529/2013, que institui o 

Programa Nacional de Segurança do Paciente, constitui um dos protocolos 

básicos definidos pela Organização Mundial de Saúde a ser elaborado e 

implantado pelos serviços de saúde: 

A.(      ) Recomendação para prevenção de infecção do trato urinário. 

B.(      ) Identificação do paciente. 

C.(      ) Medidas de prevenção de infecção cirúrgica. 

D.(      ) Vigilância epidemiológica e indicadores. 

 

39ª QUESTÃO – As complicações relacionadas à administração de nutrição 

parenteral total (NPT) podem ser divididas em 3 categorias principais: 

metabólicas, infecciosas e mecânicas. Em relação às complicações 

metabólicas, marque a alternativa INCORRETA: 

A.(      ) Quando uma solução de NPT não está temporariamente disponível, a 

administração de soro glicosado a 50% é recomendada para evitar a 

hipoglicemia. 

B.(      ) A síndrome de realimentação é uma das complicações mais críticas que 

ocorrem com o início da NPT caracterizada por alterações rápidas nos 

eletrólitos, glicose e estado volumétrico dentro de horas a dias da 

implementação da nutrição. 

C.(      ) Enzimas hepáticas anormais podem ocorrer em até 40 a 70% dos 

pacientes. Isso é muitas vezes relacionado com a quantidade e a 

velocidade da infusão da NPT. 

D.(      ) Alguns distúrbios metabólicos podem ser prevenidos pela verificação da 

bolsa de solução da nutrição parenteral para a precisão da transcrição, 

controle preciso da bomba de infusão venosa e monitoramento da 

resposta do paciente à terapia. 

 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO 
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40ª QUESTÃO – A infecção do trato urinário é uma das causas prevalentes de 

infecções relacionadas à assistência à saúde de grande potencial preventivo. Em 

relação ao manuseio do cateter urinário, marque a alternativa CORRETA: 

A.(      ) Para exame de urina, coletar pequena amostra através da aspiração de 

urina com agulha estéril após desinfecção do dispositivo de coleta e 

encaminhar a amostra ao laboratório em até 1 hora após a coleta. 

B.(      ) É necessário limpar rotineiramente o meato uretral com soluções 

antissépticas. 

C.(      ) Não desconectar o cateter ou tubo de drenagem, exceto se a irrigação 

for necessária. 

D.(      ) O cateter deve ser fechado previamente antes de ser removido do 

paciente. 

 

 

RASCUNHO 
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