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Inscrição  Nome Completo

INSTRUÇÕES GERAIS
 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este 

tempo inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  
 O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora 

dos locais destinados às respostas. 
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de 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.  
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo 

da Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 
 O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova 

somente poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após 

a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele 
tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer 
reclamação posterior. 

 O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.  
 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone.

 Ao receber este caderno, verifique se: 
 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
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CARGO: ENFERMEIRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 
 

7 CIDADES ADEPTAS DA BATALHA CONTRA O CARRO 
 
Planejadores urbanos finalmente reconhecem que as ruas devem ser projetadas para pessoas, e não para carros 
 

Por Adele Peters, do Co.Exist | Tradução por Anna Beatriz Anjos 
 

Depois de mais de um século convivendo com carros, algumas cidades aos poucos compreendem que o automóvel não faz 
muito sentido no contexto urbano. Não apenas pela poluição ou pelas mortes no trânsito: em uma cidade, carros não são sequer 
uma maneira conveniente de locomoção. 

O trânsito de Londres, hoje, flui mais vagarosamente do que se move um ciclista amador (ou do que uma carroça). As 
pessoas em Los Angeles perdem 90 horas por ano presas no tráfego. Um estudo realizado na Grã-Bretanha mostra que motoristas 
gastam 106 dias de suas vidas procurando por vagas. 

Um número crescente de cidades tem se livrado dos carros em determinados bairros a partir de multas, redesenho de suas 
ruas, novos aplicativos, e, no caso de Milão, foram adotadas medidas como pagar os trabalhadores para que deixem seus veículos 
em casa e peguem o trem. 

Como era de se esperar, as mudanças acontecem mais rapidamente nas capitais europeias projetadas centenas ou 
milhões de anos antes que os carros fossem inventados. Nos subúrbios norte-americanos construídos conforme a lógica dos 
automóveis, o caminho para eliminá-los é obviamente mais desafiador (e algumas cidades “amantes” de carros, como Sydney, na 
Austrália, vão na contramão, tirando espaço dos pedestres em algumas ruas para dá-lo, cada vez mais, aos veículos). 

Madri já baniu grande parte do tráfego de automóveis de certas ruas e, neste mês, as car-free zone (zonas livres de carros, 
na tradução para o português) se expandirão ainda mais. Estendendo-se por mais de uma milha quadrada, tais áreas ainda 
permitirão que seus moradores dirijam, mas qualquer outra pessoa que nela adentrar será multada em mais de 100 dólares. Esse é 
mais um passo no plano de “pedestrizar” completamente o centro da cidade nos próximos cinco anos. Vinte e quatro das ruas mais 
movimentadas serão reprojetadas para pessoas, e não carros. Antes que o design das ruas seja modificado, carros serão 
desincentivados de outra maneira: agora, aqueles que poluem mais terão que pagar mais caro para estacionar. 

No último ano, quando os níveis de poluição aumentaram em Paris, a cidade realizou um rodízio por um breve período de 
tempo. As taxas caíram cerca de 30% em algumas áreas, e agora o plano é começar a desincentivar permanentemente os carros. 
No centro da metrópole, as pessoas que não vivem em bairros próximos não poderão dirigir aos fins de semana, restrição que deve 
se estender aos dias comerciais. 

Até 2022, o prefeito planeja dobrar o número de ciclovias na cidade, banir carros movidos a diesel e determinar que apenas 
veículos elétricos ou pouco poluidores circulem em algumas ruas movimentadas. A quantidade de motoristas já começou a cair por 
lá. Em 2001, 40% dos parisienses não possuíam carros; agora, esse número é de 60%. 

 
Chengdu, uma nova cidade satélite planejada no sudoeste da China poderia servir de modelo para um subúrbio moderno: 

suas ruas são planejadas para que qualquer local seja acessível em até 15 minutos de caminhada. 
As plantas, projetadas pelos arquitetos Adrian Smith e Gordon Gill (residentes em Chigaco), não banirão completamente os 

carros, mas apenas metade das ruas poderão ser ocupadas por veículos motorizados. A ligação entre a cidade e a vizinha Chengdu 
será feita por meio de transporte público. Uma população de 80 mil pessoas é esperada por lá, e a maioria poderá caminhar até o 
trabalho nos bairros locais. O projeto foi pensado, originalmente, para estar pronto em 2020, mas pode sofrer um atraso – está 
suspenso por questões de zoneamento. 

(...) 
http://www.revistaforum.com.br/blog/2015/01/cidades-sem-carros-conheca-7-exemplos/ 

 
01. A ideia central do texto pode ser resumida corretamente 

com o que se encontra em: 

 

A. Mobilidade urbana com menos carros e com mais 

qualidade de vida para todos. 

B. Menos carros é certeza de menos poluição. 

C. Transporte público é a única saída para a mobilidade 

urbana de excelência. 

D. Mais árvores são a real solução para a poluição automotiva. 

02. Sobre as mudanças que vêm ocorrendo no cenário mundial 
sobre o tema mobilidade urbana, é correto afirmar: 

 
A. Em Milão, os trabalhadores são obrigados a usarem o trem, 

sob pena de serem multados. 
B. Nas capitais da Europa, as mudanças ocorrem com mais 

celeridade. 
C. Nos Estados Unidos, por serem mais modernos, as 

mudanças são claramente mais rápidas e mais fáceis. 
D. Por terem sido projetadas muitos anos antes da invenção 

do carro, as capitais europeias têm levado mais tempo para 
empreender mudanças. 
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CARGO: ENFERMEIRO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

03. Sobre o 1º parágrafo do texto, são feitas três afirmações 
que seguem. Analise-as e marque a opção correta. 

 
I. Por causa de mais de cem anos do uso do automóvel, 

algumas cidades, já há algum tempo, baniram o uso do 
carro de sua realidade. 

II. Mortes no trânsito e poluição são fatores que justificam a 
argumentação contra a presença massiva de carros em 
espaço urbano. 

III. Carros não constitui um meio ideal de mobilidade urbana. 
 
A. Está correto apenas I. 
B. Está correto apenas II. 
C. Estão corretos apenas I e II. 
D. Estão corretos apenas II e III. 
 
04. A estratégia argumentativa do 2º parágrafo (O trânsito de 

Londres...) usa: 
 
A. Referenciais de causa-consequência. 
B. Elementos de oposição e de condição. 
C. Referenciais de exemplificação e dados numéricos. 
D. Citações e elementos de dados históricos. 
 
05. Segundo o texto, sobre o tema, em Madri: 
 

I. O preço do estacionamento para carros no centro será 
diretamente proporcional à quantidade de poluição 
produzida pelo veículo. 

II. Nas carfree zone, apenas moradores dessas áreas 
poderão dirigir; outros motoristas, se flagrados, pagarão 
multa de mais de cem dólares. 

III. Todas as ruas do centro comercial já não têm mais 
tráfego de carro, o que mostra a preocupação de 
pedestrizar o espaço urbano. 

 
A. Está correto apenas I. 
B. Está correto apenas II. 
C. Estão corretos apenas I e II. 
D. Estão corretos apenas II e III. 
 
06. Sobre o tema tratado, em Paris, segundo o texto: 
 
A. Com o aumento da poluição, no último ano, um rodízio foi 

efetivado por um curto espaço de tempo. 
B. Por causa da poluição, o número de carros caiu 30%. 
C. Na região central, os moradores de bairros próximos 

poderão dirigir aos fins de semana. 
D. Até 2022, o prefeito garantiu dobrar as ciclovias, e proibir 

carros movidos a diesel. 
 
07. Tomando por base as características do texto, qual a 

função de linguagem predominante? 
 
A. Fática. 
B. Referencial. 
C. Metalinguística. 
D. Conativa. 

08. Tendo em vista a realidade de carros e de mobilidade 
urbana em Paris, seguem os itens. Analise-os, tendo em 
vista o texto. 

 
I. A projeção do prefeito, é, que até 2022, só veículos 

elétricos ou que pouco poluam trafeguem em certas vias 
de movimento. 

II. O número de pessoas habilitadas para dirigir já caiu 
drasticamente. 

III. Atualmente, mais da metade dos moradores de Paris 
não possuem carro. 

 
A. Está correto apenas I. 
B. Está correto apenas II. 
C. Estão corretos apenas I e II. 
D. Estão corretos apenas I e III. 
 
09. Pelo texto, é correto afirmar sobre Chengdu: 
 
A. Na China, é uma cidade satélite planejada que priorizará a 

locomoção pedestre no seu espaço urbano. 
B. Os carros não serão banidos, mas só poderão trafegar na 

zona periférica. 
C. Terá como transportes para a cidade mais próxima carros 

particulares e transporte público. 
D. A população de 80 mil pessoas deverá se deslocar para o 

trabalho a pé. 
 
10. Quanto à tipologia textual, pode-se afirmar que o texto: 
 
A. É predominantemente descritivo, com passagens 

narrativas. 
B. É predominantemente narrativo, com passagens 

descritivas. 
C. É dissertativo-argumentativo, com objetivo informativo. 
D. É dissertativo-descritivo, com objetivo estético. 
 
11. No quarto parágrafo, na passagem “o caminho para 

eliminá-los é obviamente mais desafiador”, o termo 
sublinhado: 

 
A. Tem valor anafórico e retoma “carros”. 
B. Tem valor catafórico e retoma “subúrbios”. 
C. Tem valor catafórico e antecipa “amantes”. 
D. Tem valor anafórico e retoma “automóveis”. 
 
12. Marque a opção em que as palavras acentuadas seguem a 

mesma regra para justificar o acento gráfico: 
 
A. “O trânsito de Londres, hoje, flui mais vagarosamente (...) 

perdem 90 horas por ano presas no tráfego” 
B. “Depois de mais de um século convivendo com carros, (...) 

compreendem que o automóvel não faz muito sentido no 
contexto urbano”  

C. “Nos subúrbios norte-americanos construídos conforme a 
lógica dos automóveis” 

D. “No último ano, quando os níveis de poluição aumentaram 
em Paris, a cidade realizou um rodízio por um breve 
período de tempo” 
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13. Assim como “pedestrizar”, são verbos com a mesma 
terminação grafados com Z: 

 
A. Pesquizar e amenizar. 
B. Automatizar e economizar. 
C. Analizar e batizar. 
D. Alizar e deslizar. 
 
14. Sobre a pontuação da passagem do texto abaixo 

destacada, marque a opção correta: 
 
“No último ano, quando os níveis de poluição aumentaram em 
Paris, a cidade realizou um rodízio por um breve período de 
tempo” 
 
A. Se a oração iniciada por “quando” fosse posposta à iniciada 

por “a cidade”, a segunda vírgula seria obrigatória. 
B. Há apenas um caso de pontuação facultativa, embora, 

nesse caso, o sentido original ficasse alterado. 
C. Se substituíssemos “No último ano” por “Ontem”, a primeira 

vírgula seria facultativa. 
D. Seria facultativo o uso de vírgulas, separando “por um 

breve período de tempo”, se o termo “um rodízio” fosse 
posposto para o final da frase. 

 
Sobre as palavras destacadas em “agora, aqueles que poluem 
mais terão que pagar mais caro para estacionar”, responda 
as duas próximas questões. 
 
15. Ambas as palavras poderiam ser substituídas, sem 

prejuízo do sentido original nem da norma culta, 
respectivamente, por: 

 
A. Onde; como. 
B. Os quais; de. 
C. Cujos; para. 
D. Quais; de. 
  
16. As duas palavras classificam-se respectivamente como: 
 
A. Conjunção integrante e pronome relativo. 
B. Partícula de realce e conjunção consecutiva. 
C. Pronome relativo e preposição. 
D. Conjunção explicativa e conjunção final. 
 
17. Tomando por base a concordância verbal em “Uma 

população de 80 mil pessoas é esperada por lá, e a 
maioria poderá caminhar até o trabalho nos bairros 
locais”, e as regras da norma culta sobre esse assunto, 
marque a opção correta. 

 
A. Grande parte dos alunos veio, uma minoria faltaram. 
B. Um grupo de dez pessoas chegaram, a maioria dos 

convidados faltou. 
C. Mais de cem pessoas ficou, os demais, terminado o 

discurso do líder, ficou. 
D. Qual de vocês todos farão o projeto? 

18. Substituindo o termo sublinhado em “banir carros movidos 
a diesel” pelo pronome oblíquo de forma correta, tem-se: 

 
A. Banir-lhes. 
B. Banir-os. 
C. Baní-los. 
D. Bani-los. 
 
19. Na passagem “foram adotadas medidas como pagar os 

trabalhadores para que deixem seus veículos em casa e 
peguem o trem”, os termos em destaque têm, 
respectivamente, ideia ou valor de: 

 
A. Exemplificação, finalidade e lugar. 
B. Causa, direção e posição. 
C. Comparação, explicação e direção. 
D. Conformidade, consequência e condição 
 
20. No período “Como era de se esperar, as mudanças 

acontecem mais rapidamente nas capitais europeias 
projetadas centenas ou milhões de anos antes que os 
carros fossem inventados”, as duas orações destacadas 
têm valor respectivamente de: 

 
A. Substantivo e advérbio. 
B. Advérbio e advérbio. 
C. Adjetivo e advérbio. 
D. Advérbio e adjetivo. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Sobre o processo de trabalho em enfermagem, assinale o 

item correto: 
 

A. A identificação do processo de trabalho da enfermagem 
não permite a compreensão da equipe de enfermagem 
quanto aos processos constituintes do processo de 
trabalho, não possibilitando, desse modo, a avaliação de 
medidas de humanização que podem ser adotadas na 
assistência.  

B. Os profissionais devem estar preparados e 
instrumentalizados para lidar com as situações do dia a dia, 
recebendo apoio psicológico e aprendendo a administrar 
sentimentos vivenciados na prática, a fim de não se 
tornarem mecanizados e desumanos.  

C. A partir do momento em que a família quer se inserir no 
processo de trabalho da unidade, compromete a qualidade 
da assistência, além de atrapalhar o andamento 
profissional. Portanto, a equipe precisa lidar com a família à 
distância, informando-a somente do necessário, sem 
maiores vínculos. 

D. Para que ocorra uma assistência de qualidade e integral é 
preciso que a enfermagem retire o cliente do seu meio, 
isole-o dos fatores que podem influenciar o processo 
saúde-doença, a fim de assistir o cliente fora do seu 
contexto, para cuidá-lo individualmente e sem nenhuma 
influência.  
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22. A respeito dos diagnósticos de enfermagem (DE), assinale 
o item correto: 
 

A. O diagnóstico de enfermagem real descreve respostas 
humanas às condições de saúde ou processos de vida que 
cliente está apresentando; os dados coletados evidenciam 
características definidoras que confirmam a presença do 
DE, sendo composto por título, fator relacionado e 
características definidoras.  

B. O diagnóstico de enfermagem de bem-estar descreve 
respostas humanas às condições de saúde ou processos 
de vida que podem se desenvolver no cliente vulnerável. 
Neste caso, não existem características definidoras e sim 
fatores de risco que contribuem para o aumento da 
vulnerabilidade. Seu enunciado é composto de duas partes: 
título e fator de risco.  

C. A síndrome compreende respostas humanas ao nível de 
bem-estar em cliente com disposição para aumento ou 
melhora. Essa disposição é sustentada por características 
definidoras. Seu enunciado é comporto de duas partes: 
título e características definidoras.  

D. O diagnóstico de enfermagem de risco é um agrupamento 
de sinais e sintomas que quase sempre ocorrem juntos. 
Quando juntos eles representam um quadro clinico 
diferente. O seu enunciado é composto de três partes: 
título, fator relacionado e características definidoras.  

 
23. O enfermeiro pode se deparar com situações envolvendo 

parada cardiorrespiratória (PCR). Tanto no ambiente extra-
hospitalar como hospitalar, é muitas vezes o profissional 
que primeiro tem contato com o paciente nesta situação. 
Para saber agir corretamente, é, necessário, conhecimento 
e atitude, além de raciocínio rápido. Sobre o assunto, 
assinale o item INCORRETO: 
 

A. A assistolia é a ausência de ritmo cardíaco. É a situação 
terminal. Cada vez mais a instituição de manobras de 
ressuscitação em pacientes terminais que estão em PCR 
com assistolia é considerada inútil. A principal causa é a 
hipóxia, embora existam outras, que devem ser procuradas 
e corrigidas, se identificadas, mas tendo em mente que 
mesmo assim, podem não tirar o paciente da parada.  

B. A taquicardia ventricular sem pulso é a sucessão rápida de 
batimentos ectópicos ventriculares que sujeitam o paciente 
a uma deterioração hemodinâmica acentuada, podendo 
chegar à ausência de pulso arterial palpável.  

C. A atividade elétrica em pulso (AESP) é a ausência de 
absoluta de pulso detectável na presença de algum tipo de 
atividade elétrica e a denominação AESP inclui ainda a 
fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso e 
assistolia.  

D. A fibrilação ventricular é a contração descoordenada do 
miocárdio por conta da atividade caótica de grupos 
diferentes de fibras miocárdicas, o que resulta na total 
ineficiência do coração em manter um rendimento de 
volume sanguíneo adequado.  

24. As queimaduras são lesões teciduais causadas pela ação 
direta ou indireta de vários agentes, como calor, radiação 
ou choque, entre outros. Sobre o assunto, assinale o item 
correto: 
 

A. A classificação da queimadura quanto à profundidade pode 
direcionar o atendimento pré-hospitalar, porém não fornece 
nenhuma informação quanto à continuidade do tratamento 
nos centros especializados que receberão o paciente. 
Queimaduras de primeiro grau atingem a epiderme e parte 
da derme, não sendo acompanhada de dor; a queimadura 
de segundo grau acomete a epiderme e a derme, sempre 
acompanhada de vermelhidão, sem a formação de bolhas; 
a queimadura de terceiro grau atinge todas as camadas da 
pele e é a mais grave em termos de profundidade.  

B. A extensão da queimadura indica a gravidade da lesão e 
quais medidas devem ser adotadas no atendimento a esse 
paciente, através da aplicação da regra dos nove; sendo 
assim, um adulto que sofreu queimaduras em uma perna, 
região perineal e parte anterior do tronco teve 80% do 
corpo queimado.  

C. Um paciente pode ser classificado como grande queimado 
se for menor de 50 anos, com 8% de área corporal atingida 
ou se for criança menor de 8 anos com 10% de área 
corporal queimada; nas demais faixas etárias, o grande 
queimado é assim classificado ao ter no mínimo 12% do 
seu corpo atingido por queimadura.  

D. São algumas recomendações no atendimento à vítima de 
queimadura: não dar líquidos à pessoa inconsciente, não 
remover roupas ou acessórios aderidos ao corpo, não 
ultrapassar 10 minutos lavando a área afetada, não aplicar 
loções ou qualquer medicamentos não prescritos nas 
queimaduras.  

 
25. A administração de medicamentos é um dos cuidados 

dispensados com mais frequência ao paciente em ambiente 
hospitalar. Para que seja um procedimento seguro, é 
necessário conhecimento científico e técnico, a fim de 
garantir um cuidado seguro. Sobre o assunto, assinale o 
item correto: 
 

A. Uma vantagem da via sublingual de administração de 
medicamentos é o seu efeito relativamente mais rápido do 
que a via oral, pela presença de grande quantidade de 
vasos sanguíneos locais e consequente absorção mais 
eficaz.  

B. Devido à baixa quantidade de vasos sanguíneos em 
mucosas, a via sublingual não deve ser usada em situações 
emergenciais, visto que a absorção medicamentosa ficará 
comprometida.  

C. Sempre que for necessário o uso de inaladores, estes 
devem ser agitados e o paciente deve manter o ritmo 
respiratório sem alterações, normalmente; esse tipo de 
administração medicamentosa só pode ser realizada em 
crianças maiores de 10 anos.  

D. Membros com déficit motor ou sensitivo e presença de 
fístula arteriovenosa não são restrições para a 
administração de medicamentos por via endovenosa 
nesses locais.  
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26. A enfermagem tem como objetivo no cuidado perioperatório 
o preparo do paciente, tanto para enfrentar quanto para 
recuperar-se da cirurgia do melhor modo possível. Sobre o 
assunto, assinale o item correto: 
 

A. O enfermeiro deve encaminhar, como sem falta, o paciente 
para o profissional nutricionista, a fim de realizar uma 
avaliação nutricional e hídrica, visto que o enfermeiro não 
pode realizá-la. Essa avaliação é de suma importância na 
recuperação do paciente.  

B. O cuidado de enfermagem a ser implementado depende da 
condição do paciente e do tipo de cirurgia a ser realizada; a 
enfermagem deve estar presente em todos os tempos 
operatórios, mas o enfermeiro só atua em determinados 
momentos em que é preciso a realização de alguns 
procedimentos.  

C. O enfermeiro deve ser claro e objetivo nas explicações a 
serem dadas ao paciente, especialmente no pré-operatório, 
porém sempre de modo bastante generalizado, a fim de 
não fornecer alguma informação que possa causar estrese 
emocional desnecessário no paciente.  

D. A implementação da sistematização da assistência de 
enfermagem perioperatória melhora a programação 
cirúrgica, sempre focada no paciente, com a participação 
da família e fornece respaldo legal por meio de registros 
completos de toda a assistência planejada e implementada.  

 
27. A respeito de segurança do trabalhador em ambiente de 

trabalho hospitalar, biossegurança e doenças ocupacionais, 
assinale o item correto: 
 

A. Para uma efetiva prevenção quanto aos acidentes com 
secreções contaminadas por HIV ou hepatite C, é 
importante realizar a profilaxia antes do trabalhador assumir 
suas funções em definitivo.  

B. A segurança do trabalhador em saúde também depende de 
cada um reconhecer os riscos presentes no ambiente de 
saúde, observando um senso coletivo, desenvolvendo um 
sentido de responsabilidade com relação à sua segurança e 
à segurança dos seus colegas e paciente; isso exclui a 
responsabilidade da instituição em casos de acidentes, 
caso ela distribuía regularmente os equipamentos de 
proteção individual. 

C. Entre os agentes químicos que podem ocasionar patologias 
de origem ocupacional, estão as drogas antineoplásicas, 
agentes esterilizantes e gases anestésicos, que podem 
causar desde dermatites até problemas reprodutivos e 
neoplasias. A exposição de trabalhadoras grávidas ou que 
planejam engravidar a esses agentes é prejudicial e esse é 
um ponto importante a ser levado em consideração, visto 
que o maior quantitativo de trabalhadores da enfermagem é 
do sexo feminino.  

D. As condições socioeconômicas do trabalhador, idade, 
condições físicas e grau de instrução/conhecimento no 
tocante ao trabalho a ser executado em nada se relaciona 
com a predisposição a risco de acidentes, assim como o 
ambiente de trabalho e as instalações.  

 

28. Na taxonomia II da NANDA-I, um eixo, de forma 
operacional, é definido como uma dimensão da resposta 
humana considerada no processo diagnóstico. Sobre o 
assunto, assinale o item correto: 
 

A. Os eixos estão representados nos títulos dos diagnósticos 
de enfermagem por meio de seus valores e deve ser claro e 
evidente, em todos os casos, não sendo permitida a sua 
referência implícita.  

B. Um eixo deve ser pertinente a um diagnóstico, participando, 
necessariamente do título.  

C. No eixo 1, o foco do diagnóstico é o elemento principal ou a 
parte fundamental e essencial, a raiz do conceito 
diagnóstico. Descreve a “resposta humana” que é o 
elemento central do diagnóstico.  

D. O eixo 2 é o julgamento, que descreve as partes/regiões do 
corpo e/ou as funções relacionadas – todos os tecidos, 
órgãos, locais ou estruturas anatômicas.  

 
29. Sobre o programa de assistência domiciliar, aponte o item 

INCORRETO: 
 

A. A atenção domiciliar é um termo específico que envolve 
ações de promoção à saúde com objetivo exclusivo de 
curar o paciente mais rápido, tirando-o do ambiente 
hospitalar e promovendo uma recuperação mais rápida em 
domicílio.  

B. A atenção domiciliar à saúde envolve todos os níveis de 
atenção à saúde. 

C. Os profissionais do hospital e do domicílio devem manter 
intercâmbio para a implementação de ações que facilitem a 
reabilitação e permitam a recuperação do estado de saúde 
do paciente.  

D. O enfermeiro deve acompanhar a evolução do quadro 
clínico do paciente, buscando conhecer as necessidades do 
paciente e do cuidador e captar elementos para gerenciar a 
produção do cuidado e orientar a sua realização.  

 
30. O choque é uma alteração clínica emergencial. Sobre o 

assunto, assinale o item correto: 
 

A. Todos os danos teciduais são advindos da hipóxia, que 
causa agressões capazes de levar o paciente a óbito.  

B. Em caso de choque, deve ser providenciado um acesso 
venoso calibroso e na impossibilidade deste, o paciente 
geralmente é encaminhado para um acesso central ser 
providenciado; durante a reposição volêmica é comum a 
hipotermia, que pode ser prevenida com o uso de soluções 
aquecidas.  

C. O choque hipovolêmico é caracterizado pelo aumento do 
volume extravascular em virtude do baixo volume 
intravascular, o que determina hipovolemia absoluta.  

D. O choque distributivo ocorre quando o paciente entra em 
contato com um antígeno para o qual não foi previamente 
sensibilizado, ocorrendo vasoconstrição e aumento do 
retorno venoso e débito cardíaco.  
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31. A diabetes mellitus é um sério agravo de saúde pública, 
acometendo mais e mais indivíduos a cada ano. Sobre a 
diabetes, assinale o item correto: 
 

A. A causa da deficiência das células β não é bem conhecida, 
mas não depende da predisposição genética e sim da 
apoptose. A secreção deficiente de insulina é uma condição 
decrescente e que parece ser influenciada pelo uso de 
sulfonilréias ou metformina.  

B. A cetoacidose diabética (CAD), na condição de deficiência 
na secreção de insulina, total ou parcial, inibe a secreção 
de hormônios como glucagon, cortisol e catecolaminas. 
Essa ausência de hormônios faz os tecidos dependentes de 
insulina metabolizarem os carboidratos ao invés de 
lipídeos.  

C. A enfermagem deve orientar o autocuidado ao paciente 
diabético a fim de prevenir complicações como a retinopatia 
diabética, que acontece quando o indivíduo se expõe a 
grandes períodos de hipoglicemia, além da nefropatia 
diabética, que ocorre pela hiperglicemia, mas cujas 
alterações não conseguem levar a uma insuficiência renal 
crônica.  

D. Complicações da diabetes podem se relacionar à 
microangiopatia, como nefropatia e retinopatia ou à 
macroangiopatia, que compromete as artérias 
coronarianas, dos membros inferiores e as cerebrais.  

 
32. Para se escolher um curativo adequado, é necessária uma 

avaliação bastante criteriosa e o estabelecimento de um 
diagnóstico de enfermagem. Para um bom resultado em 
termos de cicatrização, é preciso a observação de alguns 
itens. Assinale o item correto: 
 

A. Para o preparo da ferida, é necessária a avaliação das 
condições do tecido. O desbridamento só é indicado em 
caso de tecidos necróticos e somente realizado via 
instrumental, visto que o desbridamento enzimático não 
retira detritos celulares ou exsudatos, o que prejudica a 
cicatrização.  

B. Tecido com alta contagem bacteriana ou inflamação 
prolongada apresenta um número reduzido de citocinas 
inflamatórias, o que leva à necrose tissular; a atividade das 
proteases e baixa atividade dos fatores de crescimento são 
fatores que favorecem a cicatrização.  

C. O equilíbrio de umidade na ferida é necessário para que 
ocorra uma cicatrização satisfatória; o leito da ferida 
ressecado ocasiona migração lenta das células epiteliais e 
o excesso de exsudato também é prejudicial.  

D. A epitelização das bordas é uma situação em que, durante 
a cicatrização, ocorre uma regressão das bordas da ferida; 
quando ocorre migração de queratinócitos, as células da 
ferida respondem, pois não há matriz extracelular e a 
atividade das proteases é normal.  

 

33. No que diz respeito à auditoria em Enfermagem, assinale o 
item correto: 
 

A. Fundamenta-se na sistemática da qualidade da assistência, 
por profissionais que não estejam envolvidos diretamente 
na sua execução, a fim de determinar se a assistência está 
sendo prestada de acordo com os padrões considerados 
aceitáveis.  

B. Trata-se do exame não oficial dos registros de 
enfermagem, com o objetivo de avaliar, verificar e melhorar 
a assistência; tem caráter punitivo e não se concentra 
somente nos registros e anotações de enfermagem, mas 
sim de toda a equipe que está assistindo ao paciente.  

C. Relaciona-se somente ao serviço de enfermagem, podendo 
garantir a qualidade da assistência, porém não dá 
condições de fazer adequações e monitorização de 
provisão de materiais, nem conferir a utilização e cobrança 
dos recursos; para isso é necessário outro tipo de auditoria.  

D. A auditoria de enfermagem analisa apenas os aspectos 
quantitativos da prestação de serviço, verificando a 
quantidade de itens que fazem parte do atendimento ao 
paciente.  

 
34. A deficiência de oxigenação para o miocárdio leva a uma 

dor precordial ou retroesternal chamada angina de peito. 
Sobre o assunto, assinale o item correto: 
 

A. A angina estável, quando na crise, causa a morte de 
células miocárdicas em grande extensão, como no infarto, 
com a dor irradiando-se para os membros superiores.  

B. O enfermeiro deve estar atento para saber diferenciar as 
características das dores de angina e do infarto, a fim de 
tomar as medidas necessárias de forma correta.  

C. Ao se deparar com uma vítima de angina, o enfermeiro 
deve ter o cuidado de manter a cabeça e tronco do paciente 
mais abaixados do que o resto do corpo, a fim de facilitar a 
oxigenação completa do corpo.  

D. Durante a crise, não deve ser administrada nenhuma 
medicação, como o nitrato, visto que isso não ajudará a 
reverter o quadro, pois não interfere na função ventricular.  

 
35. A respeito do sistema urinário e possíveis alterações, 

assinale o item correto: 
 

A. A pielonefrite é uma doença renal de caráter crônico, que 
acomete com mais facilidade adultos jovens e na maioria 
dos casos é assintomática e por isso provoca danos muitas 
vezes irreversíveis.  

B. A etiologia dos problemas do trato urinário inferior é 
simples, por estar relacionada ao aumento do volume 
prostático ou alterações na musculatura e, geralmente, 
regridem com o tempo.  

C. O cateterismo permanente é o método ideal para 
esvaziamento completo da bexiga, não tendo nenhuma 
contraindicação, podendo ser usada inclusive por pacientes 
psiquiátricos.  

D. Paciente com retenção urinária deve ser estimulado pela 
enfermagem a manter os padrões normais de micção, com 
o auxílio de medidas de estímulo miccional.  
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36. A sondagem nasogástrica é um procedimento realizado 
pelo enfermeiro e exige alguns cuidados específicos. Sobre 
os principais cuidados, assinale o item correto:  
 

A. O enfermeiro deve avaliar o tamanho da sonda 
nasogástrica antes da inserção, medindo-a da ponta do 
nariz até o apêndice xifoide.  

B. O enfermeiro deve orientar quanto à manutenção da 
permeabilidade da sonda, que é feita injetando-se 5ml de 
soro fisiológico após a alimentação e administração de 
medicamentos; em se tratando de mais de um 
medicamento, estes devem ser diluídos, misturados e 
administrados juntos.  

C. O aspirado gástrico deve ser avaliado pelo enfermeiro, 
observando a sua coloração e quantidade: em pacientes 
jovens, é transparente e abudante, mudando para a 
coloração esverdeada em idosos, em grande quantidade.  

D. O enfermeiro deve inserir a sonda com movimentos suaves 
e deve providenciar material de aspiração, a fim de ser 
usado com rapidez, caso o paciente apresente vômitos; o 
paciente deve ser colocado em posição confortável e se 
não for contraindicado, pede-se para que ele engula goles 
de água por um canudo.  

 
37. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nasceu por causa da 

necessidade de se oferecer suporte avançado de vida a 
pacientes agudamente doentes, com instabilidade clínica 
ou potencial de gravidade. É um campo que exige do 
enfermeiro bastante conhecimento técnico e científico, para 
que possa lidar com as necessidades de cada paciente e 
com o suporte tecnológico. Sobre o assunto, assinale o 
item correto: 

 
A. O cateter de Swan-Ganz é introduzido através de uma 

artéria central de grosso calibre, a fim de chegar às 
estruturas cardíacas, onde informará, com precisão, o valor 
da pressão venosa central; o enfermeiro é responsável por 
essa medida.  

B. O oxímetro de pulso mede diretamente a quantidade de 
oxigênio no sangue e conectado a um monitor que exibe a 
porcentagem de hemoglobina arterial na configuração de 
oxiemoglobina.  

C. Em relação aos eventos do eletrocardiograma, a onda T 
auricular é o intervalo entre o início da onda P e o complexo 
QRS e é um indicativo da velocidade de condução entre os 
átrios.  

D. O respirador ou ventilador mecânico tem a função de 
bombear ar aos pulmões e substituir esses na hematose, 
sendo um suporte mecânico à bomba ventilatória 
fisiológica.  

 

38. Sobre doenças transmissíveis, assinale o item correto: 

 

A. O enfermeiro pode contribuir para a vigilância desses 

agravos com conhecimentos abrangentes especializados e 

desenvolvendo habilidades técnicas para trabalhar com 

medidas de prevenção.  

B. O enfermeiro pode prestar serviços para a prevenção e 

recuperação de agravos infecciosos, porém apenas de 

forma individualizada, a fim de prestar um cuidado 

especializado e notificando as doenças de notificação 

compulsórias.  

C. O enfermeiro deve contatar profissionais especializados 

para a elaboração de diagnósticos na comunidade e 

elaboração de perfis, assim como o levantamento das 

condições de saneamento básico, visto que não tem essa 

competência.  

D. O enfermeiro deve se responsabilizar pela triagem e 

organização do atendimento em casos de surtos de 

doenças infeciosas, além de encaminhar os casos 

suspeitos para o profissional competente notificar e realizar 

exames laboratoriais.  

 

39. A respeito dos distúrbios tireoidianos e os cuidados 

prestados a esses pacientes, assinale o item correto: 

 

A. Distúrbios da tireoide causam repercussões estritamente 

locais, como o câncer de tireoide, que mesmo sendo 

descoberto a tempo apresenta baixíssimas taxas de 

cura/remissão.  

B. A doença de Graves é a causa mais comum de 

hipotireoirismo, sendo mais comum em adolescentes do 

sexo masculino. O tratamento é feito com drogas 

antitireoidianas e iodo radioativo e a enfermagem deve 

atentar para a orientação e preparo desse paciente para um 

tratamento longo.  

C. Pacientes submetidos a tireoidectomia ou outro 

procedimento local, devem ser orientados pelo enfermeiro 
para detecção de sinais de hipocalcemia, tetania e 

dificuldades respiratórias.  

D. O hipertireoidismo subclínico (HS) é caracterizado pela 

ausência de TSH e dos hormônios T3 e T4 livres; pode ser 

controlado com medicamentos e a longo prazo pode causar 

problemas ósseos em mulheres; a enfermagem deve 

orientar o paciente quanto ao seguimento do tratamento, 

pois com a interrupção pode causar problemas cardíacos 

sérios.   
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40. O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é uma doença 

autoimune sistêmica, de caráter crônico. Sobre as 

características dessa doença e assistência de enfermagem 

aponte o item correto: 

 

A. O ensino do autocuidado ao paciente portador de LES é 

essencial por promover maior independência ao indivíduo 

no momento de lidar com alterações relacionadas ao 

problema, regime terapêutico e reações adversas dos 

medicamentos.  

B. O LES tem etiologia desconhecida e acomete 

especialmente homens adultos; suas principais 

manifestações ocorrem sob a forma de dores articulares e 

febre e por não apresentar períodos de remissão, leva o 

paciente a internações frequentes.  

C. A enfermagem pode orientar o paciente com LES sobre 

aspectos relacionados à doença, porém o foco deve ser o 

cuidado com as lesões cutâneas, visto que são precursoras 

de câncer.  

D. O paciente deve ser orientado para o consumo de 

vitaminas e redução da ingesta proteica, sob o risco de 

provocar problemas renais.  
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