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• Cada um dos itens da prova geral e da prova técnica está vinculado ao comando que imediatamente o antecede. De acordo com o comando a que

cada um deles esteja vinculado, marque, na Folha de Respostas, para cada item: o campo designado com o código C, caso julgue o item CERTO;

ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO. A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão

apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as devidas marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção

da sua prova geral e da sua prova técnica.

• Em suas provas, caso haja item(ns) constituído(s) pela estrutura Situação hipotética: ... seguida de Assertiva: ..., os dados apresentados como

situação hipotética deverão ser considerados premissa(s) para o julgamento da assertiva proposta.

• Eventuais espaços livres — identificados ou não pela expressão “Espaço livre” — que constarem deste caderno de provas poderão ser utilizados

para anotações, rascunhos etc.

PROVA GERAL

Texto CG2A1AAA

A vida de Florence Nightingale, a criadora da1

moderna enfermagem, daria um romance. Florence estava
destinada a receber uma boa educação, a casar-se com
um cavalheiro de fina estirpe, a ter filhos, a cuidar da casa4

e da família. Mas logo ficou claro que a menina não
se conformaria a esse modelo. Era diferente; gostava
de matemática, e era o que queria estudar (os pais não7

deixaram). Aos dezesseis anos, algo aconteceu: Deus
falou-me — escreveu depois — e convocou-me para servi-lo.

Servir a Deus significava, para ela, cuidar dos10

enfermos, e especialmente dos enfermos hospitalizados.
Naquela época, os hospitais curavam tão pouco e eram
tão perigosos (por causa da sujeira, do risco de infecção)13

que os ricos preferiam tratar-se em casa. Hospitalizados eram
só os pobres, e Florence preparou-se para cuidar deles,
praticando com os indigentes que viviam próximos à sua16

casa. Viajou por toda a Europa, visitando hospitais. Coisa
que os pais não viam com bons olhos: enfermeiras eram
consideradas pessoas de categoria inferior, de vida desregrada.19

Mas Florence foi em frente e logo surgiu a oportunidade
para colocar em prática o que aprendera. Sidney Herbert,
membro do governo inglês e amigo pessoal, pediu-lhe que22

chefiasse um grupo de enfermeiras enviadas para o front turco,
uma tarefa a que Florence entregou-se de corpo e alma;
providenciava comida, remédios, agasalhos, além de25

supervisionar o trabalho das enfermeiras. Mais que isso,
fez estudos estatísticos (sua vocação matemática enfim
triunfou) mostrando que a alta mortalidade dos soldados28

resultava das péssimas condições de saneamento.
Isso tudo não quer dizer que Florence fosse, pelos

padrões habituais, uma mulher feliz. Para começar, não31

havia, em sua vida, lugar para ligações amorosas. Cortejou-a
o político e poeta Richard Milnes, Barão Houghton, mas ela
rejeitou-o. Ao voltar da guerra, algo estranho lhe aconteceu:34

recolheu-se ao leito e nunca mais deixou o quarto. É possível,
e até provável, que isso tenha resultado de brucelose,
uma infecção crônica contraída durante a guerra; mas havia aí37

um óbvio componente emocional, uma forma de fuga da
realidade. Contudo — Florence era Florence —, mesmo
acamada, continuou trabalhando intensamente. Colaborou com40

a comissão governamental sobre saúde dos militares, fundou
uma escola para treinamento de enfermeiras, escreveu
um livro sobre esse treinamento.43

Estranha, a Florence Nightingale? Talvez. Mas
estranheza pode estar associada a qualidades admiráveis.
Grande e estranho é o mundo; grandes, ainda que estranhas,46

são muitas pessoas. E se elas têm grandeza, ao mundo
pouco deve importar que sejam estranhas.

Moacyr Scliar. Uma estranha, e admirável, mulher.

Internet: <http://moacyrscliar.blogspot.com.br> (com adaptações).
!FimDoTexto!

No que se refere às ideias e à tipologia do texto CG2A1AAA,
julgue os itens que se seguem.

1 Para o autor do texto, entre a estranheza e as qualidades
admiráveis de Florence, o mais importante foi o legado
que ela deixou para a moderna enfermagem.

2 Infere-se do terceiro parágrafo do texto que, pelos padrões
da época em que viveu, Florence não foi feliz, pois não se
casou e passou o resto de sua vida recolhida em seu quarto.

3 O texto, embora contenha trecho narrativo dedicado
a contar a trajetória da precursora da moderna enfermagem,
é essencialmente dissertativo, pois está estruturado em
introdução, desenvolvimento e conclusão.

4 Embora seus pais não a tivessem deixado cursar
matemática, Florence concluiu seus estudos, tanto que
elaborou uma análise estatística acerca do índice de
mortalidade dos soldados.

5 Florence iniciou suas atividades como enfermeira ajudando
pessoas próximas a ela que não tinham condições
financeiras suficientes para se tratar nos hospitais. 

Acerca dos aspectos linguísticos do texto CG2A1AAA,
julgue os próximos itens.

6 A correção gramatical do texto seria mantida caso
o sinal de dois-pontos empregado logo após “olhos” (R.18)
fosse suprimido e, em seu lugar, fosse empregada uma
vírgula seguida da expressão visto que, da seguinte forma:
olhos, visto que.

7 A inserção de uma vírgula logo após o termo “Hospitalizados”
(R.14) manteria a correção gramatical do texto.

8 A correção gramatical do texto seria mantida se fosse
inserido o acento indicativo de crase no vocábulo “a” no trecho
“destinada a” (R.3).

9 A correção gramatical do texto seria mantida, mas seu
sentido seria alterado, se fosse inserida a expressão ou de

logo após “brucelose,” (R.36).

10 Mantidos os sentidos do texto, a expressão “se conformaria”
(R.6) poderia ser substituída por se resignaria.

11 O trecho “que os ricos preferiam tratar-se em casa” (R.14)
expressa uma consequência do que se afirma nas duas
orações imediatamente anteriores, no mesmo período. 

12 Nos trechos “Florence preparou-se” (R.15) e “Florence
entregou-se” (R.24), a partícula “se” classifica-se como
pronome apassivador. 
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Os itens a seguir apresentam propostas de reescrita do trecho
“Contudo — Florence era Florence —, mesmo acamada,
continuou trabalhando intensamente. Colaborou com a comissão
governamental sobre saúde dos militares, fundou uma escola
para treinamento de enfermeiras, escreveu um livro sobre
esse treinamento.” (R. 39 a 43) do texto CG2A1AAA. Julgue-os
quanto à correção gramatical.

13 Todavia, embora acamada, Florence, forte que era,
continuou trabalhando com vigor: contribuiu com a
comissão governamental acerca da saúde dos militares,
fundou uma escola preparatória para enfermeiras e publicou
um livro a esse respeito.

14 Mesmo assim, acamada, Florence era forte e continuou
seu trabalho de forma intensa, tendo colaborado em
estudos do governo sobre a saúde dos militares e fundou
uma escola para treinamento de enfermeiras quando
escreveu um livro contando como se deu tal acontecimento.

15 Entretanto, Florence era Florence. Ainda que acamada,
continuou trabalhando sem sessar e colaborou com a
comissão do governo à respeito dos hábitos militares.
Além disso, fundou uma escola para treinamento de
enfermeiras e escreveu um livro onde explicava esse
treinamento. 

Surpresas fazem parte da rotina de um socorrista.1

Quando um chamado chega via 192, as informações
nem sempre vêm de acordo com a real situação. Às vezes,
é menos grave do que se dizia. Em outras, o interlocutor4

— por pânico ou desconhecimento — não dá nem conta
de descrever a gravidade do caso. Quase sempre, condutores,
técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos saem7

em disparada, ambulância cortando o trânsito, sirenes ligadas,
para atender a alguém que nunca viram. Mas podem chegar
à cena e encontrar um amigo. Estão preparados. O espaço10

para a emoção é pequeno em um serviço que só funciona
se apoiado em seu princípio maior: a técnica.

Internet: <https://especiais.zh.clicrbs.com.br>.

!FimDoTexto!

Considerando os aspectos linguísticos do texto precedente
e as informações nele veiculadas, julgue os próximos itens.

16 Na linha 10, os termos “um amigo” e “preparados” exercem
a mesma função sintática nos períodos em que se inserem.

17 O elemento “Quando” (R.2) introduz no texto uma oração
condicional, podendo ser substituído por Se.

18 Infere-se da afirmação de que os socorristas estão preparados
para lidar com situações delicadas, como a de atender
um amigo em um chamado, que eles foram treinados para,
em momentos como esses, controlar suas emoções e agir
conforme os procedimentos técnicos da profissão.

19 O sujeito da forma verbal “é” (R.4) está elíptico e retoma
“um chamado” (R.2), o que justifica a flexão verbal na terceira
pessoa do singular.

20 A correção gramatical do texto seria prejudicada caso
se deslocasse a partícula “se”, em “se dizia” (R.4),
para imediatamente após a forma verbal: dizia-se.

A revolução tecnológica das últimas décadas do século XX,
que se estende ao longo do século XXI, trouxe inovações para
diversas áreas da vida humana. Na saúde, o progresso tecnológico
impulsionou o desenvolvimento de novos tratamentos para
diferentes patologias e, ao mesmo tempo, criou novos desafios
para os profissionais dessa área, os quais devem aprender não
apenas a utilizar novas tecnologias no cotidiano de seu trabalho,
mas também a lidar com os efeitos nocivos dessas inovações
na saúde da população.
!FimDoTexto!

Considerando essas informações, julgue os itens a seguir,
acerca dos impactos da tecnologia na área de saúde.

21 A utilização de robótica em procedimentos cirúrgicos não
altera o tempo despendido nesses procedimentos, embora
possibilite que o cirurgião opere o paciente com mais precisão.

22 As redes sociais têm impactado a área de saúde mental: se,
por um lado, elas permitem que pacientes com depressão
compartilhem suas experiências, reduzindo os estigmas
que envolvem a doença, por outro lado, há registros de casos
de depressão e problemas comportamentais associados ao
uso das redes sociais.

23 O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) estabeleceu
regras para orientar a postura de profissionais da área de saúde,
como enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem,
no que se refere ao uso das redes sociais.

24 A tecnologia pode ser aplicada na área de saúde para
desenvolver bancos de dados que contenham informações
sobre os pacientes, o que permite o gerenciamento integrado
dos processos hospitalares.

25 A incorporação de novas tecnologias às terapias médicas
aumenta a eficiência e reduz os custos dos tratamentos,
ampliando seu acesso à população. 

No Brasil, o processo de urbanização é marcado pela ocupação
desorganizada do território e pela falta de planejamento, o que
resulta em uma série de problemas sociais, urbanos e ambientais.
A ocupação desordenada das cidades também causa impactos
na saúde da população, sendo necessário, além de um conhecimento
amplo sobre os efeitos da ocupação do território na saúde,
o desenvolvimento de políticas públicas e intervenções urbanas
capazes de melhorar a qualidade de vida e a saúde das populações
que vivem em áreas de risco, comunidades e periferias.
Considerando essas informações, julgue os itens seguintes.
!FimDoTexto!

26 O fato de as mães que residem em periferias ter de trabalhar
fora da sua comunidade contribui para o baixo índice
de aleitamento materno e a consequente subnutrição infantil
nessas regiões.

27 Em geral, em algumas comunidades periféricas, a arquitetura
das cozinhas dos barracos, com pouca ventilação, favorece
a concentração de gases tóxicos e a incidência de doenças
respiratórias em seus moradores. 

28 A alta densidade de seres humanos por metro quadrado,
aliada ao saneamento básico precário, potencializa a dispersão
de vários problemas de saúde; em contrapartida, pode
favorecer a eficácia e o alcance de ações positivas, como
a adequada coleta de lixo, reduzindo a incidência de doenças
como dengue e leptospirose.

29 As instituições responsáveis pela segurança civil quando
da ocorrência de desastres naturais, como inundações
e deslizamentos de terra decorrentes da ocupação urbana
desordenada, são incapazes de prevenir a população sobre
a ocorrência desses eventos devido à inexistência, no Brasil,
de tecnologia desenvolvida para esse fim.

30 Estudos que consideram as condições de trabalho e de
movimentação urbana das populações residentes em regiões
periféricas das cidades comprovam a baixa incidência de
obesidade e de distúrbios neuropsiquiátricos nas populações
residentes nessas regiões.
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PROVA TÉCNICA

No que se refere à anatomia e à fisiologia humanas, julgue os itens

a seguir.

31 A aorta conduz o sangue desoxigenado do corpo ao coração.

32 A faringe tem funções tanto na respiração como na digestão.

33 O pâncreas faz parte do sistema endócrino.

Julgue os próximos itens, a respeito da histologia dos tecidos.

34 Os ossos do esqueleto contêm diversos tipos de tecidos,

além do tecido ósseo.

35 O sangue é classificado como tecido conjuntivo.

36 O tecido epitelial não apresenta terminações nervosas

ou vasos sanguíneos.

No que concerne a farmacologia, julgue os itens que se seguem.

37 Ocorre agonismo entre fármacos quando o efeito de um desses

fármacos é diminuído ou anulado na presença de outro.

38 Os fármacos atuam com especificidade, ou seja, atuam

unicamente sobre as células-alvo.

Com relação a microbiologia e parasitologia, julgue os itens

seguintes.

39 Determinadas bactérias presentes no intestino produzem

vitaminas essenciais não sintetizadas pelo corpo humano.

40 A malária é uma doença causada por vírus.

41 O que diferencia bactérias gram-positivas de bactérias

gram-negativas são variações da estrutura da parede celular.

Com base nas orientações nacionais para a segurança do paciente

em serviços de saúde e na norma brasileira para prevenção

e controle das infecções hospitalares, julgue os itens subsecutivos.

42 Enquanto se mantiver assistindo um mesmo paciente,

o profissional de saúde está dispensado de lavar as mãos.

43 A varredura seca interna às unidades de saúde só deve

ser realizada nas áreas de acesso público.

44 O uso de preparado alcoólico adequado para as mãos

pode substituir a higienização com água e sabonete

em situações em que as mãos não estejam visivelmente sujas.

45 Na prestação de cuidados a pacientes críticos, recomenda-se

a lavagem das mãos com antisséptico.

Julgue os itens subsequentes com base na Política Nacional

de Humanização (PNH) como referência da organização

do processo de trabalho em saúde.

46 A implantação de práticas integrativas e complementares é

um dos parâmetros de adesão à PNH na atenção especializada.

47 A garantia de visita aberta é parâmetro de adesão à PNH

na atenção hospitalar.

Julgue os itens seguintes, relativos a assistência materno-infantil.

48 Aleitamento materno complementado é o termo utilizado

para definir a situação em que a criança recebe, além do leite

materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada,

chás, infusões) e sucos de frutas.

49 O aleitamento materno é contraindicado em condições clínicas

maternas de tratamento quimioterápico ou radioterápico, de

infecção por HIV e de infecção pelo HTLV (vírus linfotrópico

humano de células-T).

50 O tétano neonatal pode ser prevenido com a aplicação,

na primeira semana de vida do neonato, da vacina contendo

o toxoide tetânico.

51 As vias aéreas de pacientes recém-nascidos considerados

graves submetidos a intubação orotraqueal em unidades de

assistência podem ser aspiradas pelo técnico de enfermagem,

salvo em casos de emergência.

Julgue os próximos itens, referentes à assistência de enfermagem

ao paciente cirúrgico.

52 O banho com antisséptico está indicado a pacientes

que irão submeter-se a cirurgias de grande porte ou cirurgias

com implantes, devendo ser realizado três horas antes

do procedimento cirúrgico.

53 As fezes semipastosas são resíduos característicos comumente

observados na bolsa coletora de pacientes submetidos à

ileostomia.

54 No pós-operatório imediato, o curativo da incisão cirúrgica

deve ser mantido ocluído por vinte e quatro horas, podendo

a área permanecer exposta e ser lavada com água e sabão

após esse período se na incisão estiver incisão limpa e fechada.

55 A aferição da pressão arterial sistêmica em mulheres

submetidas a mastectomia bilateral com esvaziamento

ganglionar deverá ser executada em membros inferiores.

56 A inserção de cateter vesical em ambiente cirúrgico

é competência privativa do enfermeiro e do técnico

de enfermagem.

Em relação à assistência de enfermagem ao paciente com disfunção

endócrina, julgue os itens a seguir.

57 No caso de administração de dois tipos de insulina na

mesma seringa, pode-se associar a insulina intermediária

com a insulina rápida, e a insulina intermediária com análogo

de insulina ultrarrápida, para uso imediato após o preparo.

58 Para o controle glicêmico em portadores de diabetes melito

tipo 2, é recomendado que os pacientes sejam submetidos a

testes de glicemia capilar pós-prandiais trinta minutos após a

ingesta de alimentos no café da manhã, no almoço e no jantar.

59 Em se tratando de crianças e adolescentes com diabetes melito,

valores entre 60 mg/dL e 70 mg/dL obtidos em teste

de glicemia capilar indicam risco de hipoglicemia grave.

60 A ação da insulina de ação intermediária (NPH – neutral

protamina Hagedorn) inicia-se entre 0,5 h e 1 h após

a administração por via subcutânea, tem pico de ação entre

4 h e 10 h, e seu efeito dura entre 10 h e 18 h.
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No que se refere a procedimentos técnicos de enfermagem,

julgue os itens subsequentes.

61 A remoção do cateter periférico é indicada quando não

há medicamentos endovenosos prescritos e se esse cateter

não tiver sido utilizado nas últimas vinte e quatro horas.

62 A troca do equipo e do dispositivo complementar de

administração de hemocomponente e de nutrição parenteral

deve ocorrer a cada bolsa de infusão.

63 A coleta de urina de pacientes em uso de cateter urinário

em sistema de drenagem fechado ocorre por meio da aspiração

de urina com agulha pelo dispositivo de coleta posicionado

no tubo de drenagem.

64 A cobertura de um cateter periférico visa proteger o sítio

de punção e minimizar a possibilidade de infecção, devendo

a troca da cobertura ocorrer em intervalos preestabelecidos

de quarenta e oito horas.

A respeito da hipertensão arterial sistêmica, julgue os itens a seguir.

65 O uso de cocaína pode resultar em elevação abrupta da pressão

arterial do usuário.

66 Pacientes que apresentam urgência hipertensiva caracterizada

por pressão diastólica igual ou superior a 120 mmHg,

sem alteração clínica, têm maior risco de ter comprometimento

cardiovascular do que hipertensos que não a apresentam.

67 A gestante que apresenta pressão sistólica igual ou superior

a 140 mmHg e pressão diastólica igual ou superior a 90 mmHg

é considerada hipertensa.

Acerca de diabetes melito (DM), julgue os itens seguintes.

68 Os sinais precoces da hiperglicemia são sudorese, palpitação,

cefaleia, tremores e inquietação.

69 Suspeita-se de DM tipo 2 em caso de ocorrência

de complicações tardias como retinopatia, doença

arteriosclerótica, proteinúria, neuropatia periférica e infecções

recorrentes.

70 A glicemia capilar deve ser realizada pelo menos três vezes

ao dia em pacientes portadores de DM que fazem uso

de múltiplas doses de insulina. 

No que se refere à atuação do técnico de enfermagem na assistência

a pacientes em urgência e emergência, julgue os itens subsequentes.

71 No transporte de paciente com drenagem pleural,

recomenda-se pinçar o dreno para evitar complicações

pulmonares.

72 Durante uma crise convulsiva, deve-se proteger o paciente,

mantê-lo em decúbito lateral, observar a duração e a

característica dos movimentos, a alteração da pupila,

a incontinência fecal ou vesical, o seu comportamento

e se há sonolência.

73 Em acidente com picada de cobra, deve-se aplicar, por via

intramuscular, soro antiofídico diluído em solução fisiológica,

após a realização de teste de sensibilidade cutânea.

As ações para a implantação da humanização do cuidado com

o paciente incluem

74 assegurar a presença do acompanhante, da rede social do

paciente e de visita aberta, conforme a necessidade,

respeitando-se a dinâmica de cada unidade hospitalar.

75 definir o local para a sala de acolhimento e designar

o profissional responsável por esse atendimento.

76 adotar o modelo de gestão centralizada e hierarquizada

para garantir o controle dos protocolos de atendimento

sem a interferência dos familiares.

77 utilizar a avaliação de risco para priorizar o atendimento

da demanda nas unidades de urgência, de emergência,

nos prontos-socorros, nos prontos-atendimentos e nas unidades

de assistência pré-hospitalares. 

No que se refere a assistência em terapia intensiva, julgue os

próximos itens.

78 Os principais riscos da cateterização uretral são o trauma

e a infecção.

79 A hipoventilação respiratória é um sinal característico do

paciente que apresenta cetoacidose diabética.

80 O dispositivo de contenção dos punhos ou tornozelos

do paciente deve ser amarrado nas laterais da cama.
!FimDoTexto!

Espaço livre


