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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 

 
DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 

 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
QUESTÃO 01 
A intolerância à lactose, também conhecida como deficiência de lactase, é a incapacidade que o corpo tem de digerir 
lactose – um tipo de açúcar encontrado no leite e outros produtos lácteos. A lactase é a responsável por decompor 
a lactose, um dissacarídeo, em unidades mais simples. É CORRETO afirmar que essa enzima é produzida no 
A) estômago. 
B) fígado. 
C) intestino grosso. 
D) intestino delgado. 
 

QUESTÃO 02  
O processo de se autocuidar é fundamental para o equilíbrio de diversas condições patológicas, principalmente 
as crônicas, como a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, a insuficiência renal, entre outras. Existe uma 
teoria que é composta por três teorias inter-relacionadas: Teoria do autocuidado; Teoria do déficit do autocuidado 
e Teoria dos sistemas de enfermagem. Essa teoria pertence a 
A) Dorothea Orem. 
B) Wanda Horta.  
C) Neuman.  
D) Hildegard Peplau.  
 

QUESTÃO 03 
A vaginose bacterina é uma infecção vaginal provocada pelo excesso de bactérias, especialmente a Gardnerella 
vaginalis e a Gardnerella mobiluncos, no canal vaginal. Essa doença tem como características clínicas:  
A) Prurido, disúria, polaciúria, dor abdominal e presença de pápulas circunscritas. 
B) Corrimento vaginal branco, grumoso e com aspecto caseoso (“leite coalhada”). 
C) Corrimento vaginal branco-acizentado de aspecto fluido ou cremoso, algumas vezes bolhoso. 
D) Corrimento sem odor, mas com prurido intenso. 
 

QUESTÃO 04 
A edição 2015-2017 do clássico Diagnósticos de Enfermagem da NANDA International: definições e classificação - 
traz mais diagnósticos de aplicação clínica como resultado da atenção criteriosa do Comitê de Desenvolvimento 
Diagnóstico às traduções potenciais de conceito, definição, características definidoras, fatores relacionados e risco 
dos diagnósticos. Tal taxonomia apresenta uma estrutura de classificação dos diagnósticos de enfermagem 
agrupados em domínios e classes. Com relação ao domínio 4 (atividade/repouso) e classe 2 
(atividade/exercício), encontram-se oito diagnósticos de enfermagem, entre eles: 
A) Deambulação prejudicada; equilíbrio presente.  
B) Proteção do equilíbrio mantida; risco de desequilíbrio postural. 
C) Sentar-se prejudicado; levantar-se prejudicado.  
D) Capacidade de transferência eficaz; mobilidade prejudicada.  
 

QUESTÃO 05 
A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando 
trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Sobre essa política, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) A Rede Humaniza SUS constitui uma ferramenta colaborativa entre os usuários das ações e os serviços do SUS 

e visa à troca de experiências vividas por esses usuários, permitindo, assim, maior qualificação na gestão 
participativa do SUS. 

B) O usuário deve ser corresponsável nos seus tratamentos. 
C) Ela reconhece que deve haver a participação ativa dos trabalhadores e dos usuários no processo de tomada de 

decisão nas organizações de saúde. 
D) O Programa de Formação em Saúde e Trabalho, uma das diretrizes dessa política, é uma das possibilidades de 

valorização do trabalhador. 
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QUESTÃO 06 
Os diagnósticos de enfermagem foram agrupados em 9 categorias denominadas de padrões de respostas humanas 
que são: trocar, comunicar, mover, relacionar, valorizar, perceber, sentir, conhecer e escolher. Cada diagnóstico 
possui definição, listagem de suas características definidoras e de fatores a ele relacionados. Relacione  os  
diagnósticos  de  enfermagem  com  suas  respectivas  características definidoras: 
 
1. Perfusão tissular periférica ineficaz.  
2. Disreflexia autonômica.  
 
(   ) Diaforese   
(   ) Sopro femoral   
(   ) Claudicação  
(   ) Reflexo pilomotor 
 

Assinale  a  alternativa  que  indica  a  sequência  CORRETA,  de  cima  para baixo: 
A) 1, 1, 2, 2. 
B) 2, 1, 1, 2. 
C) 2, 2, 1, 1. 
D) 1, 2, 1, 2. 
 

QUESTÃO 07 
Durante o exame físico, o enfermeiro utiliza alguns testes para fazer a avaliação do paciente. Existe um teste que é 
indicado para avaliação de irritação meníngea, por exemplo, nos casos de meningite. O sinal é observado quando o 
paciente passa da posição deitada para sentada. O paciente faz a flexão das coxas sobre a bacia, assim como das 
pernas sobre as coxas,  e toda tentativa de extensão das pernas é impossível e muito dolorosa. Esse teste é o(a): 
A) Teste de Lasegue. 
B) Prova de Lewinson. 
C) Sinal de Kernig. 
D) Teste de Romberg.   

QUESTÃO 08 
A disponibilidade de informação, apoiada em dados válidos e confiáveis, é condição essencial para a análise objetiva 
da situação sanitária, assim como para a tomada de decisões baseadas em evidências e para a programação de 
ações de saúde. Em termos gerais, os indicadores são medidas-síntese que contêm informação relevante sobre 
determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. 
Considerando os indicadores básicos de saúde no Brasil, a taxa de mortalidade neonatal precoce é calculada 
pelo número de óbitos de 
A) menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, 

no ano considerado. 
B) 0 a 28 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço 

geográfico, no ano considerado. 
C) 0 a 6 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, 

no ano considerado. 
D) 0 a 1 dia de vida completo, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no 

ano considerado. 
 

QUESTÃO 09 
O médico prescreveu 20 UI de insulina regular para um paciente. O enfermeiro tem à sua disposição uma 
seringa de 40 UI/ml e frascos do medicamento com 80 UI/ml. A quantidade de unidades a ser aspirada é de 
A) 80 UI. 
B) 20 UI. 
C) 16 UI. 
D) 10 UI. 
 

QUESTÃO 10 
Estima-se que 5% a 15% de todos os pacientes hospitalizados adquirem algum tipo de infecção hospitalar. Essas 
infecções são resultado de uma interação de fatores que incluem os microrganismos no ambiente hospitalar, o 
estado de comprometimento do paciente e a cadeia de transmissão do hospital. Para a prevenção da infecção 
hospitalar, o enfermeiro deve reconhecer os padrões de limpeza e desinfecção de superfícies, visando à 
segurança do paciente em serviço de saúde. Assim, a área destinada à realização de curativos é considerada:  
A) Área semicrítica, e a limpeza deve ser realizada duas vezes por dia, com data e horário preestabelecidos, sempre 

que necessário. 
B) Área não crítica, e a limpeza deve ser realizada uma vez por dia, com data e horário preestabelecidos, sempre 

que necessário. 
C) Área crítica, e a limpeza deve ser realizada três vezes por dia, com data e horário preestabelecidos, sempre que 

necessário.  
D) Área comum, e a limpeza deve ser realizada uma vez por dia, com data e horário preestabelecidos. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 11 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões 11 a 18.  
 
Texto 01 

Como ajudar seu cérebro a trabalhar bem melhor? Neurocientista responde 

 
(Compassionate Eye Foundation/Paul Bradbury/OJO Images Ltd/Getty Images) 

 
           “Depois do açúcar refinadoV”.  A viralização de um pequeno texto da neurocientista Carla Tieppo, que 
começava com essa frase e trazia como assunto principal os riscos de estimular o cérebro excessivamente, atestou 
para a autora que, de fato, estamos diante de um problemão. 
          Com tanto estímulo externo efêmero, o que nos resta internamente depois é o tédio. “Não dá para comparar 
uma vitória no trabalho com uma montanha-russa”, diz ela que é professora e pesquisadora da Faculdade de 
Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. 
          E como alcançar os mesmos níveis de serotonina que se experimenta ao devorar uma barra de chocolate? 
Para uma das principais neurocientistas do Brasil, a falta de motivação que muita gente enfrenta quase que 
diariamente para trabalhar é fruto de um mundo recheado de prazeres artificiais que preenchem o vazio deixado pela 
incompetência de gerenciamento da nossa capacidade produtiva. 
          Administrar a própria produtividade e a dos outros passa obrigatoriamente pelo entendimento do que são e 
como funcionam as emoções. Uma de suas missões como neurocientista, diz Carla, é fazer as pessoas entenderem 
que as emoções dão poderosos recursos de ação aos seres humanos, inclusive o de trabalhar mais e melhor. 
 

Disponível em: <https://exame.abril.com.br/carreira/como-ajudar-seu-cerebro-a-trabalhar-bem-melhor-neurocientista-responde/>. 
Acesso em: 22 jan. 2019. 

 
QUESTÃO 11 
Considere o trecho: “Com tanto estímulo externo efêmero, o que nos resta internamente depois é o tédio.” 
(Linha 4) 
Nesse contexto, a palavra “efêmero” significa 
A) interessante. 
B) enganoso. 
C) passageiro. 
D) prazeroso. 
 

QUESTÃO 12 
De acordo com a neurocientista Carla Tieppo, a falta de motivação para o trabalho tem algumas causas, entre 
as quais NÃO se encontra: 
A) Deixar-se seduzir pelos prazeres artificiais. 
B) Desempenhar uma função de que não gosta. 
C) Não saber gerenciar a própria capacidade produtiva. 
D) Não compreender as próprias emoções. 
 

1
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10
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QUESTÃO 13 
Considere o trecho: “E como alcançar os mesmos níveis de serotonina que se experimenta ao devorar uma barra 
de chocolate?” (Linha 7) 
Infere-se que o termo “níveis de serotonina” foi associado positivamente, no texto, a  
A) consumo de açúcar. 
B) sucesso no trabalho. 
C) consumo de chocolate. 
D) estímulos externos. 
 

QUESTÃO 14 
A  interpretação que extrapola as ideias defendidas no texto encontra-se na alternativa 
A) O estímulo cerebral é prejudicial à atuação no trabalho. 
B) A satisfação gerada por uma conquista profissional é mais duradoura. 
C) Entender as próprias emoções aumenta a qualidade do trabalho. 
D) Estímulos externos produzem prazeres artificiais. 
 

QUESTÃO 15 
A neurologista Carla Tieppo responde à pergunta formulada no título do texto “Como ajudar seu cérebro a trabalhar 
bem melhor? [...]” dando sugestões entre as quais NÃO se encontra 
A) Evitar estímulos externos efêmeros. 
B) Compreender como funcionam as emoções. 
C) Consumir mais açúcar. 
D) Administrar a própria capacidade produtiva. 
 

QUESTÃO 16 
Quanto à sua tipologia, pode-se afirmar que se trata de um texto predominantemente 
A) narrativo. 
B) descritivo. 
C) poético. 
D) dissertativo. 
 

QUESTÃO 17 
As aspas usadas no texto assinalam o uso de 
A) ironia. 
B) intertextualidade. 
C) ressignificação. 
D) estrangeirismo. 
QUESTÃO 18 
Considere o trecho: “Com tanto estímulo externo efêmero, o que nos resta internamente depois é o tédio.” (Linha 4) 
Assinale a alternativa CORRETA, tendo em vista a organização morfossintática do trecho.  
A) A palavra “que” foi usada como conjunção explicativa. 
B) A posição enclítica do pronome “nos” é facultativa. 
C) O termo “tanto” foi usado no texto como um advérbio de intensidade. 
D) A vírgula foi usada para intercalar um adjunto adverbial antecipado. 
 
 
Texto 02 
Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões 19 e 20.  
 “Depois do açúcar refinado, da farinha branca, do sal marinho, das drogas sintéticas, do melhoramento genético da 
Cannabis, dos videogames e das redes sociais, seu sistema dopaminérgico aprende a desconsiderar o prazer de 
uma boa fruta, de um dia de trabalho ou de uma caminhada. Quando sua referência de experiência de alto valor 
agregado é um dia na Disney ou um jantar ultracalórico em algum outback da vida, os dias comuns se tornam difíceis 
de viver. E o mercado de consumo está agora mesmo preparando o lançamento de seu novo agente altamente 
estimulante que você fará questão de consumir. Lícito ou ilícito. Isso é o de menos. O pior efeito das coisas viciantes 
é como elas depreciam o valor de uma vida simples. Aí, quando o dia a dia se torna sufocante, há sempre uma nova 
droga para dar conta disso. Nada contra suas experiências de alto valor dopaminérgico, mas considero fundamental 
que você saiba de onde vem esse tédio insuportável que você sente longe delas.” 
Disponível em: <https://www.facebook.com/neurofriends/posts/depois-do-a%C3%A7ucar-refinado-da-farinha-branca-
do-sal-marinho-das-drogas-sint%C3%A9ticas/1345032862202420/>. Acesso em: 22 jan. 2019. Adaptado. 
 
QUESTÃO 19 
A autora se posiciona contrariamente à(s)/ao 
A) busca do prazer naquilo que é artificial. 
B) rotina de uma vida simples. 
C) tédio insuportável que as pessoas sentem. 
D) drogas que tratam a depressão. 
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QUESTÃO 20 
De acordo com o texto, NÃO se pode inferir que: 
A) O verdadeiro prazer encontra-se naquilo que é mais simples e natural. 
B) O mercado aproveita-se do consumismo das pessoas, para fazê-las consumir mais. 
C) A vida se torna difícil quando a fonte de prazer depende do poder aquisitivo. 
D) A vida moderna tem como consequência natural e inevitável o tédio. 
 

 


