
V1_27/8/201914:41:25 V2_27/8/201914:41:25 

  

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHINHAS 
ESTADO DO PARANÁ 

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso Público.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização 

de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata 

exclusão do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ENFERMEIRO
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 04 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 

 

A ascensão do futebol feminino 

Por Guilherme Eler 
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O gol que Sissi marcou contra a Alemanha pegou todo mundo de surpresa. A campanha do 

Brasil nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, corria melhor que a encomenda: após uma 

vitória contra o Japão e um surpreendente empate com a Noruega, atual campeã mundial na 

época, bastava repetir o resultado contra as poderosas alemãs para avançar _____ fase mata-

mata do torneio. Coube _____ craque de cabelo raspado, que vestia a camisa 10 da seleção 

antes de Marta, garantir o placar de 1 a 1 e carimbar a vaga para as semifinais. Só que isso 

criou um problema gigante para a CBF. 

Tudo porque o voo comercial que traria a delegação feminina de volta ao Brasil já estava 

marcado – para antes do término da competição. Nem os dirigentes acreditavam que as 

canarinhas superariam a fase de grupos. “A gente só foi descobrir isso depois do jogo”, lembra 

Sissi. A solução foi embarcar o time feminino junto _____ seleção principal – a dos homens –, 

que também foi derrotada na fase semifinal. As jogadoras ainda ouviram que voltar para casa a 

bordo do voo fretado da seleção masculina “já servia de prêmio”. Sissi não chega a discordar: 

“Não posso dizer que foi ruim porque tive o prazer de conhecer o Roberto Carlos, o Ronaldo…”. 

Aposentada da seleção desde 2000, hoje ela é treinadora de um time infantil feminino nos 

Estados Unidos. 

A falha de logística deu-se, justamente, na estreia do futebol feminino brasileiro em 

Olimpíadas. A primeira convocação de uma equipe nacional de mulheres aconteceu pouco antes, 

em 1988, ano do primeiro torneio feminino internacional da Fifa, organizado em caráter 

experimental. A seleção dos homens, tricampeã do mundo, já havia disputado 13 Copas. 

Durante quase 40 anos, mulheres foram proibidas de jogar futebol profissional no Brasil. Dizia 

uma lei, decretada em 1941, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas: “_____ mulheres não se 

permitirá a prática de desportos incompatíveis com as condições de sua natureza”. A norma não 

citava exatamente o futebol, mas estava implícito que a bola não deveria rolar entre pés 

femininos. Sobravam argumentos pseudocientíficos para tentar manter as mulheres belas, 

recatadas e no lar. Defendia-se que elas tinham ossos mais frágeis, menos glóbulos vermelhos e 

menor “resistência nervosa”. A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do 

futebol feminino, então, tornou-se expressa: “não é permitida a prática feminina de lutas de 

qualquer natureza, futebol, futebol de salão, futebol de praia, polo, polo aquático, rúgbi, 

halterofilismo e beisebol”. 

Não dá para dizer que a regra foi cumprida ao pé da letra. Nesse período muitas mulheres 

jogaram futebol, mas de modo amador e, pode-se dizer, clandestino. Graças a essas “mulheres 

desobedientes” o futebol feminino se manteve vivo. 

 
Texto adaptado. Disponível em: https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/ 

 

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas das 

linhas 04, 05, 11 e 22. 

 

A) à – à – da – à 

B) para a – à – com a – às 

C) a – a – à – as 

D) a – ao – da – à 

E) na – para a – a – as 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://super.abril.com.br/especiais/a-vez-do-futebol-feminino/
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QUESTÃO 02 – Acerca da pontuação empregada no texto, considere o que se afirma nas assertivas 

abaixo: 
 

I. Os dois-pontos da linha 02 poderiam ser substituídos por “pois” entre vírgulas. 

II. As duas vírgulas que isolam “atual campeã mundial na época” (l. 03 e 04) marcam um 

aposto. 

III. As vírgulas das linhas 05 e 06 poderiam ser suprimidas sem que isso alterasse o sentido da 

frase ou acarretasse algum tipo de erro. 

IV. O travessão da linha 09 tem a função de marcar uma ênfase na frase; por isso, pode ser 

suprimido sem acarretar erro estrutural na frase. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
 

 

QUESTÃO 03 – Relacione as duas colunas segundo o tipo de formação das palavras retiradas do 

texto. 
 

Coluna 1 

1. Derivação prefixal. 

2. Composição. 

3. Estrangeirismo. 

4. Derivação sufixal. 

5. Derivação regressiva. 
 

Coluna 2 

(  ) Pseudocientíficos. 

(  ) Halterofilismo. 

(  ) Empate. 

(  ) Treinadora. 

(  ) Craque. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 1 – 2 – 5 – 4 – 3. 

B) 2 – 1 – 5 – 3 – 4. 

C) 2 – 5 – 4 – 3 – 1. 

D) 3 – 2 – 1 – 5 – 4. 

E) 1 – 5 – 3 – 2 – 4. 
 

 

QUESTÃO 04 – Entre as seguintes possibilidades de reescrita do fragmento a seguir, retirado do 

texto, assinale a que apresenta mudança de sentido e/ou erro gramatical. 
 

“A restrição de 1941 foi atualizada em 1965, quando a proibição do futebol feminino, então, 

tornou-se expressa: ‘não é permitida a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)’.” 
  

A) Atualizou-se em 1965 a restrição de 1941, quando, então, tornou-se expressa a proibição do 

futebol feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

B) Em 1965, a restrição de 1941 foi atualizada; então, a proibição do futebol feminino tornou-se 

expressa: “não é permitido prática feminina de lutas de qualquer natureza (...)”. 

C) A restrição de 1941, expressando a proibição do futebol feminino, passou por atualização, então, 

em 1965: “não permite-se práticas femininas de lutas de qualquer natureza (…)”. 

D) A restrição de 1941 atualizou-se em 1965; então, tornou-se expressa a proibição do futebol 

feminino: “não se permite a prática feminina de lutas de qualquer natureza (…)”. 

E) “Não é permitida a prática de lutas de qualquer natureza (…)”: assim se deu a proibição expressa 

do futebol feminino, em 1965, quando se atualizou, então, a restrição de 1941. 

 



473_LEG_NS_5/9/201911:56:53 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR  

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 05 – De acordo com a Lei Orgânica, a política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em Lei Federal, tem por objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Com base nisso, analise as afirmações a seguir, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e de expansão urbana. 

(  ) A propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de 

ordenação da cidade expressas no plano diretor. 

(  ) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. 

(  ) É facultado ao Poder Público Municipal, mediante lei específica para a área incluída no Plano 

Diretor, exigir nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado 

ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, ou sofrerá penalidades previstas 

na Lei Orgânica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – V – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – V – V – V. 

D) F – F – F – F. 

E) V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 06 – Sabendo que nenhum dos dependentes recebe qualquer auxílio financeiro, analise as 

seguintes situações dos servidores ativos e de baixa renda, todas verificadas em agosto de 2019: 
 

 Catarina é viúva e cuida sozinha de seu filho de 04 anos. 

 Por complicações durante a gestação, a filha de Amadeu nasceu com paralisia cerebral. 

 Os filhos gêmeos de Serafim, Rita e Raul, completarão 23 anos em dezembro desse ano, mês da 

formatura de ambos: ela em Ciências Sociais e ele em Tecnologia da Informação. 

 O padrasto de Marli sofreu um atropelamento quando estava indo encaminhar sua aposentadoria, 

ficando acamado e sem perspectiva de voltar a andar. Ela, filha única, acabou por levá-lo para sua 

casa, a fim de facilitar a rotina de cuidados de que ele necessita. 
 

Considerando apenas as informações expostas, segundo a Lei nº 300/2001, o salário-família está 

sendo pago a quais desses servidores? 
 

A) Somente a Serafim. 

B) Somente a Catarina e Amadeu. 

C) Somente a Serafim e Marli. 

D) Somente a Catarina, Amadeu e Marli. 

E) Catarina, Amadeu, Serafim e Marli. 
 

 

QUESTÃO 07 – Quanto aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos Servidores 

Públicos do Município de Congonhinhas, considerando a Lei Complementar nº 002/2001, qual das 

afirmações a seguir está INCORRETA? 
 

A) São segurados os servidores públicos municipais titulares de cargos de provimento efetivo dos 

órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, 

mesmo que nomeados para o exercício de cargo comissionado ou designados para exercer função 

gratificada. 

B) Os servidores públicos municipais inativos estão dentre os segurados pelo RPPS.  

C) Fica excluído da condição de segurado o servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou emprego 

público, ainda que aposentado por regime próprio de previdência social.  

D) O segurado inativo que vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, 

filiar-se-á ao Regime Geral de Previdência Social na condição de exercente de mandato eletivo. 

E) Na hipótese de acumulação remunerada, o servidor público municipal titular de cargo de 

provimento efetivo do Poder Executivo será segurado obrigatório em apenas um dos cargos 

ocupados, a sua escolha.  
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QUESTÃO 08 – Qual dos servidores a seguir terá direito à progressão na carreira, vertical ou 
horizontal, segundo a Lei nº 305/2001? 

 

A) Cristina, que obteve aprovação em todos os períodos do estágio probatório, findando essa etapa 

com sucesso.  

B) Sueli, que está em licença, sem vencimentos. 

C) Maurício, que está em licença de saúde por sete meses. 

D) Luciane, que está em licença há oito meses para tratar da saúde de sua mãe, que luta contra um 

câncer. 

E) Lair, que está à disposição de órgão externo à Administração Municipal, em desvio de função. 

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 09 – No Word 2016, é possível restringir a edição de arquivos. Essa opção está presente 

em qual guia? 

 

A) Revisão. 

B) Ferramentas. 

C) Segurança. 

D) Bloqueios. 

E) Exibição. 

 

 

QUESTÃO 10 – No Excel 2016, é possível trabalhar com tabelas dinâmicas, que possibilitam analisar 

melhor os dados de uma planilha. Essa funcionalidade está disponível em qual guia? 

 

A) Filtros. 

B) Tabelas. 

C) Configurações. 

D) Ferramentas. 

E) Inserir. 

 

 

QUESTÃO 11 – No Gerenciador de Tarefas do Windows 10, é possível avaliar diversos itens de 

funcionamento do sistema operacional, que são divididos em algumas guias. São guias existentes no 

Gerenciador de Tarefas do Windows 10: 

 

A) Processos, Desempenho e Usuários. 

B) Aplicativos, Usuários e Ferramentas. 

C) Processos, Aplicativos e Rede. 

D) Sistema Operacional, Processos e Rede. 

E) Desempenho, Sistema Operacional e Componentes. 

 

 

QUESTÃO 12 – Sobre o Google Chrome, em sua versão mais atualizada, é correto afirmar que: 

 

A) Não pode ser definido como navegador padrão no Windows 10. 

B) No Windows 10, pode ser utilizado em paralelo com outros navegadores. 

C) Não é possível excluir seu histórico de navegação. 

D) Não é possível excluir os Cookies. 

E) Só funciona com navegação em modo privado quando o Windows está em modo de segurança. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 13 – Em relação à Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE), analise as 

assertivas abaixo: 
 

I. É uma metodologia científica que o enfermeiro dispõe para aplicar seus conhecimentos técnico-

científico e humano na assistência aos pacientes. 

II. Oferece respaldo científico, segurança e direcionamento para as atividades realizadas, 

contribuindo para a credibilidade, competência e visibilidade da enfermagem. 

III. O enfermeiro realiza a SAE baseado no conhecimento, pensamento e na tomada de decisão 

clínica com o suporte de evidências científicas, obtidas exclusivamente de dados objetivos do 

indivíduo/família/comunidade. 

IV. É privativa do enfermeiro e simula situações de saúde/doença, baseando-se na avaliação de 

dados subjetivos e objetivos do indivíduo. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e IV. 

C) Apenas II e IV. 

D) Apenas III e IV. 

E) Apenas I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 14 – A atenção básica deve ser entendida como porta de entrada da Rede de Atenção à 

Saúde, como ordenadora do sistema de saúde brasileiro. Nas situações de emergência obstétrica, 

tanto médico quanto enfermeiro devem ser capacitados para identificar precocemente os casos 

graves, iniciar o suporte básico, para que ocorra a adequada continuidade do atendimento nos 

serviços de referência em urgência/emergência obstétrica da Rede de Atenção à Saúde. São fatores 

de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe de atenção básica, EXCETO: 
 

A) Intervalo interpartal menor do que dois anos ou maior do que cinco anos. 

B) Nuliparidade e multiparidade (cinco ou mais partos). 

C) Infecção urinária. 

D) Amniorrexe prematura. 

E) Cirurgia uterina anterior. 
 

 

QUESTÃO 15 – O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pela Portaria 
GM/MS nº 529/2013, objetiva contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional. As ações do PNSP articulam-se com os objetivos 

da Aliança Mundial e contemplam demais políticas de saúde para somar esforços aos cuidados em 

redes de atenção à saúde, baseado em 6 (seis) metas internacionais. Sobre esses cuidados, em 

relação à higiene das mãos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se 

falsas, de acordo com o protocolo de Prática de Higiene das Mãos em Serviços de Saúde, do 

Ministério da Saúde. 
 

(  ) O protocolo tem a finalidade de instituir e promover a higiene das mãos nos serviços de saúde 

do país com o intuito de prevenir e controlar as infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAS). 

(  ) O documento traz os 5 (cinco) momentos para a higienização das mãos: antes do contato com o 

paciente, antes de realizar procedimentos, após exposição a fluidos corporais, após contato com 

o paciente e após contato com áreas próximas ao paciente. 

(  ) Na higienização das mãos com água e sabonete ou fricção com preparações alcoólicas, a 

orientação para duração de todo procedimento é de que seja entre 30 e 50 segundos. 

(  ) A preparação alcoólica para higiene das mãos sob a forma líquida, na concentração final entre 

60% a 80%, é destinada à aplicação nas mãos para reduzir o número de micro-organismos. 
 

A ordem correta do preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é: 
 

A) F – V – V – F. 

B) V – F – F – V. 

C) F – F – V – F. 

D) V – V – V – V. 

E) V – V – F – V.  
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QUESTÃO 16 – O Ministério da Saúde/Organização Pan-Americana da Saúde (MS/OPAS) e a 

Sociedade Brasileira de Pediatria estabeleceram, para crianças menores de 2 anos, dez passos para 

a alimentação saudável. Em relação a esses dez passos, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Dar somente leite materno até os 6 meses, sem oferecer água, chás ou quaisquer outros 

alimentos. 

II. Oferecer à criança diferentes alimentos todos os dias, sempre cozidos. Uma alimentação variada 

é, também, uma alimentação colorida. 

III. Após os 6 meses, dar alimentos complementares três vezes ao dia se a criança receber leite 

materno e cinco vezes ao dia se estiver desmamada. 

IV. Após a introdução lenta e gradual da alimentação, manter o leite materno até os dois anos de 

idade ou mais. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas III e IV. 

D) Apenas I, II e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 17 – Sobre o programa de Triagem Neonatal do Ministério da Saúde, assinale a 

alternativa correta. 

 

A) O teste do pezinho deverá ser realizado entre o 3º e o 7º dia de nascimento. 

B) É composto por três exames: teste do pezinho, coraçãozinho e orelhinha. 

C) O teste de coraçãozinho deve ser realizado ainda na maternidade, entre o 3º e o 5º dia após o 

nascimento. 

D) São exemplos de doenças preconizadas para detecção no teste do pezinho: fibrose cística, 

hipotireoidismo congênito, hiperplasia adrenal congênita e doença falciforme. 

E) O teste do coraçãozinho consiste em medir os batimentos cardíacos do recém-nascido com o 

auxílio de um oxímetro – espécie de pulseirinha – no pulso e no pé do bebê. Caso algum 

problema seja detectado, o bebê é encaminhado para fazer um ecocardiograma. 

 

 

QUESTÃO 18 – Conforme o Calendário Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde (2018), uma 

criança deverá receber a vacina Meningocócica C (conjugada) aos: 

 

A) 3 e 5 meses, com reforço aos 12 meses. 

B) 3 e 7 meses apenas. 

C) 2 e 4 meses, com reforço aos 12 meses. 

D) 2, 4 e 6 meses, com reforço aos 15 meses. 

E) 5 meses, com reforço aos 15 meses. 

 

 

QUESTÃO 19 – Homem de 52 anos realiza acompanhamento da pressão arterial na Unidade Básica 

de sua referência há um mês. Apresenta uma média de pressão sistólica de 150 mmHg e pressão 

diastólica de 95 mmHg. De acordo com as Novas Diretrizes da American College of 

Cardiology/American Heart Association em 2017, a pressão arterial desse paciente pode ser 

classificada como: 

 

A) Normal. 

B) Limítrofe. 

C) Hipertensão estágio I. 

D) Hipertensão estágio II. 

E) Hipertensão estágio III. 
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QUESTÃO 20 – Em relação à Resolução nº 564/2017, novo código de ética dos profissionais de 

enfermagem, analise as seguintes assertivas e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A enfermagem é comprometida com a produção e gestão do cuidado prestado nos diferentes 

contextos socioambientais e culturais em resposta às necessidades da pessoa, família e 

coletividade. 

(  ) São consideradas infrações moderadas as que provoquem perigo de morte, debilidade 

permanente de membro e causem danos mentais, morais, patrimoniais ou financeiros. 

(  ) É direito do profissional de enfermagem negar-se a ser filmado, fotografado e exposto em 

mídias sociais durante o desempenho de suas atividades profissionais. 

(  ) É dever recusar-se a executar prescrição de Enfermagem e Médica na qual não constem 

assinatura e número de registro do profissional prescritor, exceto em situação de urgência e 

emergência. 

(  ) É dever administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da droga, desde que sejam 

situações de urgência e emergência. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – V – V – V. 

B) V – V – F – V – F. 

C) F – F – V – F – V. 

D) F – V – F – F – F. 

E) V – F – V – V – F. 

 

 

QUESTÃO 21 – Em relação ao Suporte Básico em Pediatria em crianças menores de 1 ano de 

idade, de acordo com as diretrizes de 2015 da American Heart Association, assinale a alternativa 

correta. 

 

A) Realizar uma frequência de compressões torácicas maiores que 100 por minuto. 

B) A sequência de atendimento A – B – C para RCP em pediatria orienta a dar ênfase na massagem 

cardíaca inicialmente. 

C) A relação compressão-ventilação sem via aérea avançada com duas ou mais socorristas é de 15 

compressões para duas ventilações. 

D) A profundidade das compressões é de 5 centímetros. 

E) Com via aérea avançada, recomenda-se administrar uma ventilação a cada 6 segundos. 

 

 

QUESTÃO 22 – A via de administração de medicação intramuscular deposita o medicamento no 

tecido muscular, que possui suprimento sanguíneo rico, permitindo que o medicamento seja 

absorvido rapidamente, diferentemente da via subcutânea. São regiões recomendas para 

administração intramuscular de medicamentos em um adolescente de 17 anos:  

 

A) Músculo deltoide e músculo reto da coxa. 

B) Músculo reto da coxa, musculatura ventroglútea e músculo vastolateral. 

C) Músculo deltoide e músculo oblíquo externo. 

D) Musculatura ventroglútea e músculo dorsoglúteo. 

E) Músculo reto da coxa e músculo piriforme. 

 

 

QUESTÃO 23 – Homem, 63 anos, nas primeiras 12 horas de pós-operatório de ressecção 

transuretral de próstata, mantém irrigação contínua via sonda vesical de três vias. O enfermeiro é 

solicitado com urgência no leito desse paciente, pois ele apresenta intensa dor ao chegar no leito, 

percebe-se ausência de drenagem via sonda vesical de demora e importante globo vesical. Qual 

seria a causa mais provável dessa retenção urinária? 

 

A) Reação da raquianestesia. 

B) Defeito na sonda vesical de demora. 

C) Obstrução por biofilme bacteriano. 

D) Fluxo inadequado do gotejo do soro de irrigação (muito rápido). 

E) Coágulos sanguíneos da cirurgia. 
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QUESTÃO 24 – O Processo de Enfermagem deve ser realizado de modo deliberado e sistemático, 

em todos os ambientes, públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de Enfermagem. 

Quando realizado em instituições prestadoras de serviços ambulatoriais de saúde, domicílios, 

escolas, associações comunitárias, entre outros, corresponde ao usualmente denominado nesses 

ambientes como Consulta de Enfermagem e organiza-se em cinco etapas inter-relacionadas, 

interdependentes e recorrentes. A quinta etapa – Avaliação de Enfermagem – é definida como: 

 

A) O processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, que culmina 

na tomada de decisão. Constitui a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se 

objetiva alcançar os resultados esperados. 

B) O processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 

variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou 

coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

C) A determinação dos resultados que se espera alcançar; e das ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana 

em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de 

Enfermagem. 

D) A realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de Planejamento de Enfermagem. 

E) O processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para 

determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de 

verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 

 

 
QUESTÃO 25 – Conforme Art. 6º da Resolução COFEN nº 358/2009, a execução do Processo de 

Enfermagem deve ser registrada formalmente, NÃO envolvendo: 

 

A) Um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado 

momento do processo saúde e doença. 

B) Os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana 

em um dado momento do processo saúde e doença. 

C) A prescrição de enfermagem acerca dos cuidados a serem desenvolvidos com a pessoa, família 

ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença. 

D) As ações ou intervenções de enfermagem realizadas face aos diagnósticos de enfermagem 

identificados. 

E) Os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem 

realizadas. 

 

 

QUESTÃO 26 – Exames de sangue são uma das medidas diagnósticas mais comumente usadas, 

fornecem valiosas informações sobre os estados nutricional, hematológico, metabólico, imune e 

bioquímico do paciente. Um dos tipos de exames muito solicitados são as hemoculturas, que 

detectam a ocorrência de bactérias no sangue. Sobre a coleta de amostras de hemocultura, assinale 

a alternativa INCORRETA. 

 

A) É importante para análise que sejam coletadas pelo menos duas amostras para cultura de sítios 

diferentes, exceto com neonatos. 

B) O torniquete deverá ser posicionado em torno de 5 a 10 cm acima do local de punção 

selecionado. 

C) Quando a coleta for realizada com seringa, a agulha após a coleta do sangue para a inoculação 

no frasco deverá ser trocada. 

D) Organizar para que a coleta seja realizada antes do início da antibioticoterapia de pacientes que 

configurem quadro clínico sugestivo de infecção ou sepse.  

E) Coletar de 5 a 10 ml de sangue (adultos) ou de 1 a 4 ml de sangue (crianças) para cada frasco. 
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QUESTÃO 27 – A oxigenioterapia fornece suplementação de oxigênio para prevenção ou alívio da 

hipóxia. A avaliação da condição do paciente, o ajuste da oxigenioterapia e do fluxo em litros de 

oxigênio não podem ser delegados ao técnico ou auxiliar de enfermagem. No entanto, a colocação 

da cânula nasal ou máscara nasal pode ser delegada, pelo enfermeiro se, o técnico ou auxiliar de 

enfermagem tem conhecimento da fração inspirada de oxigênio (FiO2) a ser implementada no 

paciente, conforme o sistema de oxigenioterapia. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta 

a quantidade INCORRETA de FiO2 para o tipo de sistema. 
 

A) Cânula nasal: 1-6 L/min. 

B) Máscara de Venturi: 4-8 L/min. 

C) Máscara simples: 5-10 L/min. 

D) Máscara com reservatório – não reinalante: 6-15 L/min. 

E) Máscara de reinalação parcial: 6-12 L/min. 

 
 

QUESTÃO 28 – Em alguns pacientes, técnicas não invasivas e medicamentos são insuficientes para 

manter a via aérea patente. Nesses casos, é necessária aspiração, que pode ser da cavidade oral, 

via aérea superior, inferior, ou aspiração direta da via aérea inferior via tubo endotraqueais e 

traqueotubos. Assinale a alternativa INCORRETA sobre as formas de aspiração. 
 

A) Realizar a aspiração da nasofaringe e orofaringe para limpar as secreções da via aérea superficial. 

Após a aspiração, o cateter estará contaminado e não deverá ser inserido nas vias aéreas 

inferiores. 

B) Os efeitos da hipóxia decorrente da aspiração podem causar arritmias, instabilidade 

hemodinâmica e aumento da pressão intracraniana, além de outras complicações.  

C) A ausculta pulmonar pelo enfermeiro é essencial para indicar aspiração, paciente intubado com 

ausculta de sibilos é indicação para realização da aspiração via tubo endotraqueal, pois indica 

acúmulo de secreção. 

D) A aspiração endotraqueal poderá ser realizada pelo sistema de aspiração aberto ou fechado, e 

ambos podem causar como consequência de seu procedimento: hipoxemia, hemorragia 

pulmonar, parada respiratória, dor, hipotensão e ou hipertensão, entre outras. 

E) A aspiração nasotraqueal está contraindicada em paciente com traumatismo facial ou 

sangramento nasal.  

 
 

QUESTÃO 29 – Sobre a sonda vesical de demora, é correto afirmar que: 
 

A) Sua fixação em pacientes do sexo masculino deverá ser realizada na parte interna da coxa, com 

uma folga suficiente para evitar tração, deixando a extensão da bolsa de drenagem por baixo da 

perna. 

B) O tamanho de uma sonda urinária baseia-se na escala de French (Fr), que se refere ao diâmetro 

interno da sonda. Na maioria dos adultos, utiliza-se sonda com tamanho de Fr 14 a 16, enquanto 

em lactentes usa-se tamanhos menores, como Fr 5 a 6, e Fr 8 a 10 para crianças. 

C) A sua troca deverá ser realizada sempre a cada 30 dias para pacientes que necessitam de 

cateterização urinária prolongada. 

D) A sua bolsa coletora, enquanto o paciente deambula, poderá ser mantida ao nível da cintura, pois 

toda bolsa possui uma válvula unidirecional que impede o refluxo da urina. 

E) Se o paciente apresentar dor ao insuflar o balão da sonda, deve-se remover imediatamente o 

líquido instilado, retirar a sonda, interromper o procedimento e comunicar o médico. 

 

 

QUESTÃO 30 – Sobre a reanimação cardiopulmonar em pediatria, é INCORRETO afirmar que: 
 

A) Após a inserção da via aérea avançada, deve-se aplicar uma ventilação a cada seis segundos, 

totalizando 10 ventilações por minuto. 

B) Em situações que a criança estiver em parada cardiorrespiratória por fibrilação ventricular ou 

taquicardia ventricular sem pulso refratária, utiliza-se para reversão química a atropina. 

C) Em crianças sem via aérea avançada, com dois socorristas à disposição, a relação compressão-

ventilação é de 15:2. 

D) A frequência de compressões-minuto recomendada é de, no mínimo, 100 e de, no máximo, 120. 

E) A profundidade das compressões em bebês menores de um ano de vida, excluindo recém-

nascidos, é de um terço do diâmetro AP do tórax. 
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QUESTÃO 31 – No Brasil, a aspiração de corpo estranho (ACE) é a terceira maior causa de 

acidentes com morte. A ACE em crianças está associada à falha no reflexo de fechamento da 

laringe, controle inadequado da deglutição e hábito de levar objetos à boca. O descuido ou desaviso 

dos pais com determinados objetos passíveis de aspiração, como pequenos brinquedos e alguns 

alimentos, são fatores predisponentes. O diagnóstico precoce de ACE é essencial, pois o retardo no 

seu reconhecimento e tratamento pode incorrer em sequela definitiva ou dano fatal (Clínical Skills, 

2019). Qual a manobra recomendada para realizar a desobstrução da via aérea em caso de 

engasgo? 

 

A) Manobra de Kristeller. 

B) Manobra de Valsava. 

C) Manobra de Heimlich. 

D) Manobra de Ortolani. 

E) Manobra de Leopold. 

 

 

QUESTÃO 32 – A influenza representa uma das maiores preocupações das autoridades sanitárias 

mundiais, tanto por sua elevada transmissibilidade quanto pela capacidade de gerar grandes 

epidemias. Do ponto de vista epidemiológico, as epidemias e pandemias de influenza estão 

associadas às modificações na estrutura da sociedade que favorecem a disseminação de uma nova 

cepa, em contextos ecológicos, sociais e espaciais concretos (MS, 2013). NÃO é um objetivo da 

Vigilância Epidemiológica na Influenza: 

 

A) Monitorar as cepas de vírus que circulam e oferecer resposta rápida à circulação de novos 

subtipos. 

B) Realizar a notificação compulsória de novos casos em até 24 horas da identificação do caso 

suspeito. 

C) Acompanhar a tendência da morbimortalidade para traçar estratégias de redução da carga da 

doença para a sociedade. 

D) Buscar estratégias para reduzir a ocorrência de formas graves e óbitos. 

E) Monitorar o padrão de gravidade da doença, detectando eventuais mudanças na virulência do 

vírus influenza. 

 

 

QUESTÃO 33 – A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), com propostas discutidas na 1ª 

Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, é um documento norteador do planejamento das 

ações de vigilância em saúde, com definições claras de responsabilidades, princípios, diretrizes e 

estratégias. O documento prevê a garantia do financiamento das ações da vigilância em saúde, de 

forma tripartite, com recursos e tecnologias necessários ao cumprimento do papel institucional das 

três esferas. A PNVS está centrada no direito à proteção da saúde e alicerçada no SUS público e de 

qualidade. Dentro dessa política, o que NÃO é responsabilidade do Ministério da Saúde? 

 

A) Estabelecer e garantir a articulação entre os setores responsáveis pelas políticas públicas. 

B) Coordenar, em âmbito nacional, as ações de vigilância em saúde, nas emergências em saúde 

pública de importância nacional e internacional. 

C) Promover e desenvolver estratégias que contribuam para a participação e o controle social, entre 

outros. 

D) Garantir os insumos estratégicos da vigilância em saúde. 

E) Garantir o funcionamento dos sistemas nacionais de informação. 

 

 

QUESTÃO 34 – Dentro do contexto de atuação da Vigilância em Saúde, a vigilância NÃO é 

responsável: 

 

A) Por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis. 

B) Pela vigilância de fatores de vulnerabilidade social da população nacional. 

C) Pela saúde ambiental. 

D) Pela saúde do trabalhador. 

E) Pela análise de situação de saúde da população brasileira. 
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QUESTÃO 35 – Homem, 45 anos, chega ao pronto-atendimento com queixa de dor torácica com 

irradiação para o braço esquerdo. Ao receber esse paciente no acolhimento e classificação de risco, 

qual deverá ser a primeira conduta do enfermeiro após a avaliação e classificação de risco? 

 

A) Solicitar a realização do eletrocardiograma imediatamente e comunicar ao médico sobre paciente 

em protocolo de dor torácica. 

B) Solicitar que o paciente aguarde seu atendimento. 

C) Solicitar analgesia para o paciente enquanto ele aguarda por consulta. 

D) Encaminhar paciente para a realização de RX de tórax. 

E) Solicitar a realização do eletrocardiograma e coleta de exames laboratoriais imediatamente e 

comunicar ao médico sobre paciente em protocolo de dor torácica. 

 

 

QUESTÃO 36 – A insuficiência cardíaca descompensada é a principal causa de internação nos 

países desenvolvidos. No Brasil, é a terceira causa geral de internação, com índices altos de 

mortalidade. A avaliação do enfermeiro irá se orientar na busca de sinais e sintomas de congestão. 

Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um desses sinais e sintomas. 

 

A) Ortopneia e dispneia paroxística noturna. 

B) Creptantes pulmonares. 

C) Tosse com secreção rósea. 

D) Turgência jugular. 

E) Edema periférico. 

 

 

QUESTÃO 37 – Em pacientes com crise hipertensiva, o enfermeiro deve reconhecer as 

manifestações clínicas da emergência e da urgência hipertensiva. Qual alternativa apresenta um 

cuidado que NÃO é cuidado de enfermagem específico a ser instituído em relação a esses pacientes?  

 

A) Controlar débito urinário. 

B) Manter verificação rigorosa da pressão arterial. 

C) Manter o paciente monitorizado com monitor multiparâmetros. 

D) Coletar amostras laboratoriais prescritas. 

E) Orientar o paciente sobre a adesão adequada das medicações e os riscos de não realizar o 

tratamento. 

 

 

QUESTÃO 38 – A definição de diagnóstico de enfermagem (DE) da NANDA, aprovada em 1990, é 

um julgamento clínico sobre as respostas do indivíduo, da família ou da comunidade a problemas de 

saúde/processos vitais de real potencial. O diagnóstico de enfermagem constitui a base para a 

seleção das intervenções de enfermagem, para o alcance dos resultados pelos quais o enfermeiro é 

responsável. Quais os tipos de diagnóstico de enfermagem? 

 

A) Real, de promoção da saúde, de risco, de bem-estar e de síndrome. 

B) Real, de risco e de bem-estar. 

C) Situacional, de risco e de promoção da saúde. 

D) De evidência, real, de risco, de promoção da saúde e de síndrome. 

E) Real, de risco, de promoção da saúde e de síndrome. 

 

 

QUESTÃO 39 – A estrutura da taxonomia NANDA de diagnósticos de enfermagem é constituída de 

três níveis: domínios, classes e diagnósticos de enfermagem. Um domínio é uma esfera de 

atividade, estudo ou interesse, e a taxonomia NANDA é composta por 13 domínios. Qual alternativa 

NÃO faz parte desses domínios? 

 

A) Atividade/repouso. 

B) Nutrição. 

C) Eliminação/troca. 

D) Princípios de vida. 

E) Indivíduo e família. 
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QUESTÃO 40 – Em relação aos diagnósticos de enfermagem e a taxonomia NANDA, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Não há fator relacionado nos diagnósticos de risco. 

B) O título e as definições são padronizados, ou seja, não devem ser modificados nunca. 

C) NANDA refere-se a diagnósticos de enfermagem fundamentados em diagnósticos médicos. 

D) Os componentes de um diagnóstico de enfermagem são: título, definição, fator relacionado, 

características definidoras (fatores relacionados ou de risco). 

E) Os diagnósticos da NANDA-I são conceitos construídos por meio de um sistema multiaxial, entre 

eles 7 eixos de relações mútuas. 

 


